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Zveme vás na jedinečný KONCERT MISTRŮ.  Koná 

se 3. 8. 2012 od 19.00 hodin v Rytířském sále 

Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

Poznejte výhody divadelního předplatného 

PODZIM 2012 (září – prosinec).

více na straně 6

více na straně 15

Policisté se svými čtyřnohými pomocníky kon-

trolují rekreační objekty na Jindřichohradecku.

KONCERT MISTRŮ

POLICIE V POHOTOVOSTI

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

V hlavní roli opery CARMEN 

zazáří Andrea Kalivodová 

Dne 25. srpna 2012 v 19 hodin se na nádvoří Stát-
ního hradu a zámku Jindřichův Hradec opět vrátí 
opera. Město Jindřichův Hradec, Agentura CROCE 
a Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec letos zvou 
diváky na Bizetovu Carmen. 

Po úspěšných operních představeních v uplynulých 
osmi letech přichází Agentura CROCE se světově 
proslulou CARMEN. I tento rok se mohou divá-
ci těšit na sólisty Státní opery a Národního divadla 
v Praze, dirigentem představení je Jan Chalupecký 

a režie se ujal operní režisér Martin Otava. V hlavní 
roli se představí v současné době nejznámější čes-
ká Carmen, Andrea Kalivodová, dále Tomáš Černý 
jako Don José, Dana Burešová jako Micaëla a Vrati-
slav Kříž jako toreador Escamillo.
Opera Carmen patří mezi nejslavnější světové opery. 
Diváci na celém světě milují dojemný příběh nespou-
tané Carmen a její lásky k charismatickému Escamil-
liovi, za kterou nakonec zaplatí životem. Světoznámé 
melodie, drama lásky, výpravné kostýmy a scéna řa-
dí Carmen k nejpopulárnějším operám na programu 
největších světových operních domů. Jsme proto vel-
mi rádi, že můžeme divákům v Jindřichově Hradci 
přinést nevšední operní zážitek v krásném prostředí 
jindřichohradeckého zámku. 
Předprodej vstupenek, hromadné i jednotlivé objed-
návky vyřizuje: Informační středisko v Jindřichově 
Hradci (384 363 546), pokladna Kulturního domu 
Střelnice (384 497 474) a pokladna Státního hra-
du a zámku Jindřichův Hradec (384 321 279). Další 
informace jsou k dispozici na webové stránce Agen-
tury CROCE www.operaczechrepublic.cz

Hlavním partnerem je ČEZ, a.s. - Jaderná elektrár-
na Temelín 

Agentura CROCE
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost 
(rozpis služeb stomatologických pohoto-
vostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00) 
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
tel.: 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22  Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III
377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel
Dobrovského 202/I
377 01   Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01  Jindřichův Hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 459

Úřad práce  Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na září
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ná města podala informace o své průběžné 
činnosti v rámci projektu za uplynulý půlrok. 
Bylo naplánováno další společné setkání v led-
nu příštího roku. Tentokrát se koordinátoři sje-
dou ve Zwettlu. Po ukončení ofi ciální části jed-
nání se účastníci setkání měli možnost podívat 

do nově zrekonstruovaného Domu gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel, kde za přítomnosti 
průvodce jim byla přiblížena práce na stavech, 
přímo viděli, jak se restaurují gobelíny a zhléd-
li animovaný fi lm o Jindřichově Hradci. 

 Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
Návštěva ve výchovném ústavu
Starosta města Stanislav Mrvka navštívil Výchov-
ný ústav v Jindřichově Hradci, který sídlí v Gym-
nasijní ulici. S ředitelem Pavlem Vítkovským 
a zástupcem ředitele Lubomírem Kroupou 
pohovořili o činnosti ústavu, vzájemné spoluprá-
ci a problémech. Hovořilo se ale také o úspěších 
ústavu, mezi které v poslední době patřil jarmark, 
na kterém dívky nabízely veřejnosti své výrobky 
vytvořené při rukodělných činnostech. Společně 
pak prošli jednotlivé prostory zařízení, jako jsou 
společenské místnosti, kuchyňky, ve kterých se 
v rámci výuky dívky učí vařit a dílny sloužící pro 
pracovní činnosti nebo výtvarné činnosti. 
Výchovný ústav má celorepublikovou působnost 
a jako jediný v rámci ČR pečuje o dívky ve věku 
15 – 18 (19) let, které pro své zdravotní, tělesné 
a psychické onemocnění nemohou být umístěny 
v běžném výchovném ústavu. Do ústavu se zařa-
zuje mládež odpovídající ustanovením příslušných 
předpisů, zejm. Zákona o výkonu ústavní výcho-
vy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zaříze-
ních po ukončení povinné školní docházky. Celko-
vá kapacita je 36 lůžek.
 Zdroj www.vujh.skolniweb.cz

Slavnostní přijetí studentů 
a pedagogů ze Zlatých Moravců
57 let, tak dlouho již trvá partnerství jindřicho-
hradeckého gymnázia a Gymnázia Janka Kráľa 
ze slovenských Zlatých Moravců. Slavnostní přije-
tí třiceti studentů a šesti pedagogů starostou měs-
ta Stanislavem Mrvkou se uskutečnilo v červnu 
v refektáři Národního muzea fotografi e za přítom-
nosti místostarostů Bohumila Komínka a Pavla 
Vejvara a ředitelů obou gymnázií Miloslava Voká-
če a Mariána Bátory. Při návštěvách dochází pra-
videlně k výměnným pobytům, žáci tedy bydlí 
v rodinách svých českých kamarádů. Starosta Jin-
dřichova Hradce vyslovil myšlenku, že by do part-
nerského svazku mohla jít také města. 

Animovaný fi lm o historii města 
byl oceněn
Film „Historie Jindřichova Hradce v animač-
ní zkratce“ získal cenu poroty na VIII. ročníku 
Evropského fi lmového festivalu o umění Arts-
fi lm 2012, který se konal 14. až 16. června v Tel-
či. Celkem o přízeň poroty soutěžilo 137 přihlá-

Úvodník
Vážení spoluobčané, 

čas prázdnin se nám pomalu ale jistě 
přehoupnul do své druhé poloviny, stej-
ně jako Turistický Top Týden, který jsme 
pro vás a vaše nejbližší s mými kolegy 
připravili. Věřím, že si z bohaté nabíd-
ky kulturních a společenských akcí, kte-
ré vám tento týden nabízí, vyberete. Do 
své druhé poloviny se také přesunulo 
veřejné připomínkování návrhu kom-
plexní koncepce dopravní obslužnosti, 
který je pro naše město velmi důležitý 
nejen v rámci dopravní infrastruktury. 
Dovolte mi, abych vás vyzval k prohléd-
nutí těchto dokumentů. Pokud jste ještě 
tento návrh neměli možnost vidět, bylo 
by dobré, abyste si našli chvilku k pro-
studování a v případě jiných nápa-
dů a návrhů řešení tyto zaslali přímo 
zpracovateli. Jedině tak budeme moci 
vaše připomínky projednat a připravit 
pro naše město ucelený materiál, který 
bude sloužit nejen pro lepší vztahy mezi 
řidiči aut, cyklisty a chodci, ale bude se 
také snažit vyřešit veřejnou, linkovou, 
železniční i individuální dopravu ve 

městě. Bližší informa-
ce jsou uvedeny dále 
v tomto čísle zpravo-
daje. 

Přeji vám klidný srpen.

Stanislav Mrvka
starosta města

šených snímků ve všech kategoriích. „Historie 
Jindřichova Hradce v animační zkratce“ získala 
cenu poroty v kategorii Hudba, dramatické umě-
ní, fi lm a literatura. V této kategorii bylo přihlá-
šeno celkem 54 děl a vítězství je tudíž o to cen-
nější. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 
v pátek 15. června na nádvoří Univerzitního cen-
tra v Telči Masarykovy univerzity Brno. Ocenění 
převzal starosta města Jindřichův Hradec Stani-
slav Mrvka a zástupci animačního a designové-
ho studia Klucivespolek Kolín Jan Švarc a Jakub 
Obraz. Absolutním vítězem se na evropském fi l-
movém festivalu snímků o umění stal snímek 
režiséra Víta Olmera Hledání Jana Wericha, kte-
rý získal ocenění Grand Prix Vojtěcha Jasného.

Ocenění vynikajících výsledků 
žáků našich škol
Poslední červnové pondělí se na starobylé rad-
nici v obřadní síni uskutečnilo slavnostní při-
jetí žáků jindřichohradeckých základních škol 
u příležitosti ocenění jejich vynikajících výsled-

ků ve vzdělávání a reprezentaci města v rámci 
mimoškolní činnosti. Žáky ocenil starosta měs-
ta Stanislav Mrvka a poděkoval jim za vzor-
nou prezentaci města. Společně s místostaros-
tou Bohumilem Komínkem pak dětem předali 
drobné dárky a děkovné listy. Každý oceněný se 
poté podepsal do pamětní knihy města. 

Třetí koordinační setkání v rám-
ci projektu Města v rozletu
Po půl roce se uskutečnilo další koordinační 
setkání v rámci přeshraničního projektu Měs-
ta v rozletu. Předchozí dvě setkání všech koor-
dinátorů se konala v září a lednu na rakouské 
straně a právo prvního setkání na české stra-
ně připadlo našemu městu. V dopoledních 
hodinách byli tedy v refektáři Muzea fotogra-
fi e přivítáni zástupci partnerů tohoto projek-
tu. Za českou stranu se zúčastnila města Telč 
a Třeboň, rakouští partneři vyslali své zástup-
ce z měst Horn a Zwettl. Do počtu šesti měst, 
zainteresovaných v tomto projektu, chybí měs-
to Schrems, které se z tohoto setkání omluvi-
lo. Jednání zahájil starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka, přivítal všechny pří-
tomné a vyjádřil politování nad velmi slabou 
účastí z rakouské strany. Všechna zúčastně-
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nabízí: 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji
objekt bývalé mateřské školy v ulici Ruských legií 
čp. 362/III, na pozemku p.č. 690 včetně pozemku 
p.č. 690 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 294 
m2 a pozemku p.č. 691 zahrada, o výměře 823 m2, 
včetně samostatně stojícího zděného přízemního 
objektu, domovní studny a zahradního otevřené-
ho altánu, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec.

Podmínky prodeje:
obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 4 500 000 Kč 
složení kauce při podání nabídky ve výši 300 000 Kč
uvedení zamýšleného využití nemovi-
tostí
město si vyhrazuje předkupní právo po 
dobu pěti let ode dne účinnosti kupní 
smlouvy, a to za stejnou kupní cenu
žadatel uhradí veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitostí
žadatel má vyrovnány veškeré závaz-
ky vůči městu, jím zřízeným právnic-
kým osobám a organizačním složkám, 
případně jsou závazky smluvně zajiště-
ny a žadatel podmínky takové smlou-
vy plní

•
•
•

•

•

•

k pronájmu
garáž na části pozemku p.č. 1493/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jin-
dřichův Hradec, o výměře 18 m2, za těchto podmínek:

obálkovou metodou za minimál-
ní nabídkovou cenu 312 Kč/m2/
rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel 
provede vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré 
závazky vůči Městu J. Hradec, jím 
zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajiš-
těny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní

•

•

•

•

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku města, 
kontaktní osoba – Ladislava Ledvinková, tel. 384 351 164 a na www.jh.cz.  

Věra Sedláčková

Společný hrob není záchod ….
Stal se místem posledního odpočinku pro desítky zemřelých. Ukrytý 
v hloubi zeleně, uprostřed ticha odpočívá popel těch, o které takříkajíc 
nikdo nestál. Společný hrob – nezbytná součást každého hřbitova -  pokud 
správa krematoria nevyužívá jiné možnosti pro uložení nevyzvednutých 
uren. V rámci jindřichohradeckého krematoria zde každoročně najde 
útočiště okolo jedné desítky zemřelých. V osmdesátých letech s nárůs-

tem kremace byl za budovou krematoria pod zemí vybudován prostor, do 
kterého jsou v číslovaných policích ukládány urny zpopelněných pozů-
statků našich spoluobčanů. Urny, které nikomu více než 1 rok /doba po 
kterou správa krematoria v souladu s řádem krematoria ponechává urnu 
v úschově/ nechybí, komu nevadí, že jejich blízký nemá vlastní hrob či 
není rozptýlen na loučce.

A právě stinné zákoutí sloužící k pietnímu účelu začíná 
v posledních dnech sloužit jako veřejné WC. Zkrátka a dobře, 
najdou se mezi námi tací, kteří si právě tento prostor vybrali 
za místo vykonání lidské potřeby. Ačkoliv jsou po rekonstruk-
ci veřejné toalety k dispozici nepřetržitě po celé dny i víken-
dy, jsou mezi námi někteří, kteří v rámci úsporných opatře-
ní nehodlají věnovat 10,- Kč za použití veřejných záchodů. 
Raději bezostyšně zneuctí pietní místo, i když si docela jistě 
předtím hrob svých blízkých pečlivě očistili, upravili a nazdo-
bili. Nesmírně ráda bych viděla výraz v jejich tváři, pokud by 
se právě na svém hrobovém místě setkali s podobnou nadíl-
kou, jakou musí pravidelně pracovníci správy hřbitova uklí-
zet ze společného hrobu. 
Proto by si tito „tvorové“ honosící se označením člověk měli 
tuto skutečnost uvědomit, a když nic jiného, tak se alespoň 
řídit heslem: „Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo čině-
no tobě.“ 

PS: V současné době byly stromy lemující prostor společného 
hrobu „oholeny“ do výše 80 cm, aby zvýšená viditelnost těch-
to míst ztížila a hlavně odradila případného znečišťovatele.

Hana Palusková
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Město Jindřichův Hradec zveřejnilo do 10. srpna 2012 k připomínková-
ní na svých internetových stránkách www.jh.cz návrh komplexní kon-
cepce dopravní obslužnosti města, který byl zpracován v rámci přeshra-
ničního projektu Města v rozletu. Zpracování komplexní koncepce 
dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec v návaznosti na vytvoře-
ní podmínek pro příliv jak tuzemského tak zahraničního kapitálu a na 
zvýšení kvality života místních obyvatel je jedním ze stěžejních bodů 
v rámci zmiňovaného přeshraničního projektu Města v rozletu. Návrh 
tohoto dokumentu mohou nyní občané připomínkovat. „Do desátého 
srpna budeme soustřeďovat veškeré připomínky a do září je projednáme 
v rámci projektového týmu,“ sdělil koordinátor projektu pro specifi ckou 
oblast - dopravu Ivan Študlar. Do konce září se také uskuteční veřej-
ná prezentace a bude odevzdána závěrečná zpráva k projektu. „Součástí 
závěrečné zprávy budou doporučení jak pro město, tak pro kraj, investič-
ní složky, dopravce a další zúčastněné,“ dodal Študlar. Z návrhu vznikne 
ucelený materiál, který bude sloužit nejen pro lepší vztahy mezi řidiči 

Občané mohou připomínkovat návrh koncepce 

dopravní obslužnosti města
aut, cyklisty a chodci, ale také bude řešit veřejnou, linkovou, železniční 
i individuální dopravu ve městě. Výstup, kterým bude specifi cký manu-
ál, bude užitečný i pro ostatní partnerská města projektu, jimiž jsou tři 
rakouská města Horn, Zwettl, Schrems a dvě česká města Telč a Třeboň.  
Tento projekt je fi nancován z Evropského fondu regionálního rozvoje 
prostřednictvím Operačního programu Evropské územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. 

Karolína Průšová

Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
27. 6. 2012 v 15.15 hodin byli strážnici přivolá-
ni do Penny marketu, kde si 52letý muž ze Zno-
jemska nacpal za gumu šortek 3 láhve Amund-
sen vodky v celkové ceně 477 Kč. Přestupek 
proti majetku strážníci vyřešili na místě v blo-
kovém řízení.

Evropská unie

ské policie, která mu v další demolici zabránila 
a mladého muže nyní čeká úhrada způsobené 
škody a následná pokuta.

7. 7. 2012 v 04.15 hodin zatoužili po časném ran-
ním osvěžení dva alkoholem rozjaření kamará-
di (29 a 31 let). Proto vnikli do areálu aquaparku 
a oddávali se vodním hrátkám ve velkém venkov-
ním bazénu. Jejich počínání však neušlo pozornos-
ti zaměstnanců Sportrelaxu, kteří věc oznámili na 
linku 156. Strážníci si pro plavce došli a každého 
„odměnili“ blokovou pokutou v maximální výši.

13. 7. 2012 se trestného činu „ řízení pod vli-
vem návykové látky“ dopustil 26letý muž, který 
řídil svou Felicii v Nežárecké ulici. Stylem jízdy 
na sebe upoutal pozornost hlídky Městské poli-
cie, která vozidlo zastavila a když řidič nadýchal 
2,70 promile, navíc odmítl předložit doklady 
a dokonce se pokusil o útěk, byl v poutech pře-
dán hlídce Policie ČR .

Rudolf Gabriel, strážník

2. 7. 2012 Skutečnost, že většinu místních bezdo-
movců poznáme i po čichu, je neoddiskutovatel-
ná. Tohoto stigmatu se chtěl zabavit jeden z nich 
následujícím způsobem. Zauvažoval, že by mohl 
i vonět, ale jak toho dosáhnout. Peníze neměl, 
takže krádeží. Nač ale krást mýdlo, když není 
voda. Proto se poučil z dávné minulosti, kdy šlech-
ta místo vody a mýdla používala v hojné míře par-
fémy a vydal se do Alberta, kde si do kapsy nacpal 
pánskou toaletku renomované značky. Aby na se-
be zbytečně neupozornil, držel se folklóru a řádně 
zakoupil i jeden krabicák. Zaměstnanec ostrahy 
si však vyboulené kapsy všiml a na místo zavolal 
strážníky. Těm ovšem byla zlodějíčkova minulost 
dobře známa a vzhledem k tomu, že se v tomto 
případě jednalo o trestný čin, věc zpracovali a pře-
dali na obvodní oddělení Policie ČR.

4. 7. 2012 Čisté a upravené město pravděpo-
dobně leželo v žaludku 22letému muži z Rodví-
nova. Proto při jedné ze svých nočních toulek 
ukopl kovový odpadkový koš v Panské ulici. 
Naštěstí se nedaleko nacházela hlídka Měst-

POLICIE ČR

Odbor cizinecké policie, detašované pracoviště Jindřichův Hradec, oddě-
lení pobytových agend, od 1. července 2012 působí na nové adrese: 
Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec. Pracoviště se nachází v budo-
vě PČR, Územního odboru J. Hradec. 

Cizinecká policie v Jindřichově Hradci změnila adresu 

svého pracoviště
Úřední den: pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
Kontaktní osoba: prap. Radek Míka, telefon: 974 233 800, 974 233 802, 
fax:  974 233 808

Hana Millerová
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Prevence

Hana Millerová

Kontroly rekreačních objektů 
S nástupem podzimu, v průběhu zimy až do příchodu jara, ale i v hlavní letní turistické 
sezóně kontrolují policisté z obvodních oddělení ve spolupráci s kynology a jejich čtyř-
nohými pomocníky rekreační objekty i chatové osady. Tak tomu bylo i 2. července 2012 
v rekreační oblasti rybníka Klikov a Kunějova. Zde kynologové kontrolovali chaty i cha-
lupy, které jsou dosti vzdálené civilizaci i běžným přístupovým cestám a mnohdy zdolá-
vali značně nepřístupný terén. Při této kontrole neshledali policisté žádné vloupání do 
rekreačního objektu či pokus o vloupání. 
Rovněž v letních měsících policisté, bohužel, evidují četná vloupání do rekreačních 
objektů. Policie opětovně upozorňuje majitele chat i chalup, aby svým zodpověd-
ným přístupem nedávali zlodějům šanci se obohatit!

Policie České republiky, 
Krajské ředitelství policie 
Jihočeského kraje, Doprav-
ní inspektorát Jindřichův 
Hradec společně s Městem 
Jindřichův Hradec, akti-
vem BESIP a Oblastním 
spolkem Českého červené-
ho kříže Jindřichův Hradec 
uspořádali těsně před prázd-
ninami za krásného slun-
ného počasí na letišti u Jin-
dřichova Hradce cyklistickou 
akci s názvem Jindřichohra-
decké cykloodpoledne. Jejím 
cílem bylo seznámit obča-
ny s cyklistickou problema-
tikou, neboť právě v letních 
měsících přibývá dopravních 
nehod s účastí cyklistů. 

Jelikož se odpoledne na 
letišti u Jindřichova Hradce 
opravdu vydařilo, doprav-
ní policisté z města nad Vaj-
garem plánují zorganizovat 
obdobnou akci i v roce nad-
cházejícím.

Ohlédnutí za Jindřichohradeckým cykloodpolednem ve fotografi ích

Připomeňme základní zásady jak zabezpečit rekreační objekt:

věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (okna, dveře, verandy)  
pro vyšší standart ochrany využijte elektronickou ochranu (např.napojení na PCO)
zabezpečte si rekreační objekt (zámkový systém, zodolněné dveře, uzamykatelné okenice) 
objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru
nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu
pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, poznamenejte si čísla elektrických přístrojů
při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut – případné svědectví je důležitým vodít-
kem pro práci policie
nebuďte neteční - dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám; při podezření z vykradení zásadně 
nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc  oznamte NEPRODLENĚ Policii ČR na linku 158!
vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu
není vhodné veškeré dveře uvnitř objektu řádně uzamknout, protože „nečekaný host“ překážky, kte-
ré jsou mu kladeny do cesty překoná, a tím i podstatně zvýší následnou škodu nejen na dveřích, ale 
mnohdy i na zařízení chaty či chalupy

Pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazováním neformálních vztahů s chalu-
páři policisté předchází možné majetkové kriminalitě!

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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V pátek 22. června jsme přivítali nové občánky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Foto: JH Deník

V letošním roce se již sedmé vítání občánků uskutečnilo v pátek 22. červ-
na v refektáři Muzea fotografi e. Nově narozené děti byly přivítány mís-
tostarostou Bohumilem Komínkem. Přivítány byly tyto děti: Kovářová 
Pavlína, Mitsouras Alexandros, Drahota Ondřej, Chlaň Pavel, Lojka Petr, 
Mončeková Jennifer, Musilová Kristýna, Ondřejová Vera, Opička Matěj, 
Poleč Adam, Rychtárik Jáchym, Sotonová Tereza, Souček David, Souček 
Petr, Šmídová Vanesa, Štefl íček Daniel a Vojtíšková Natálie.

Karolína Průšová

V úterý 19. června se ve starobylé obřadní síni uskutečnilo slavnostní předá-
vání Zlatých křížů Českého červeného kříže bezpříspěvkovým dárcům krve. 

Zlatý kříž 3. třídy, který je udělován za minimálně osmdesát odběrů, převzali:
Gabriela Círalová z Rapšachu, Hana Čurdová ze Strmilova, Ladislav Dvo-
řák z Kunžaku, František Dvořák z Jindřichova Hradce, Radek Fronc ze 
Žďáru, Jaroslav Kotyza z Lodhéřova, Jaroslav Kroupa z Mrákotína, Jiřina 
Křížová z Dačic, Jaroslav Lorenc ze Starého Města pod Landštejnem, Jin-
dřich Macho ze Slavonic, Miloslav Marek z Chlumu u Třeboně, Petr Neu-
gebauer z Jindřichova Hradce, František Šašek z Jindřichova Hradce, Sta-
nislava Trčková z Chlumu u Třeboně. Omluveni byli Hana Jánková, Jiří 
Medek a Milena Svobodová.

Zlatý kříž 1. třídy, který je udělován za nejméně 160 odběrů, převzali:
Magdalena Čeloudová z České Olešné, Petr Hejral z Jindřichova Hradce 
a Milada Štolbová z Dačic.

Karolína Průšová

Předávání Zlatých křížů ČČK

U příležitosti odchodu probošta P. Václava Habarta z Jindřichova Hrad-
ce do Českých Budějovic mu byla při slavnostním rozloučení uděle-
na pamětní medaile města Jindřichův Hradec jako zvláštní projev úcty 
a poděkování. P. Václav Habart se dlouholetým působením jako jindři-
chohradecký probošt Římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův 
Hradec významným způsobem podílel na rozvoji našeho města. 

Karolína Průšová

Udělení pamětní medaile 

proboštu Habartovi
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stroj svůj s bravurou a zručností 
právě jemu vlastní. Však tu dva 
nárazy větru a již stroj zvolna 
se sklání a po chvíli celé letadlo 
spouští se k zemi. Stroj odvezen 
k hangaru a p. ing. připravuje 
se k letu novému. Bohužel však 
ani tento let nebyl šťastnější pře-
dešlého. Škoda, že pan ing. Kaš-
par neprovedl se svým proslulým 
letadlem aspoň několik obra-
tů a zatáček ve vzduchu, jak prý 
to učinil při své ranní zkušebné 
plavbě.

Automaty
jindřichohradecké spořitelny 
zřízeny jsou v chlebnicích u rad-

nice, pak v budovách chlapeckých a dívčích 
škol. Automat v chlebnicích, který se všem vrst-
vám občanstva vřele doporučuje, vydá po vho-
zení jednoho dvacetihaléře úspornou známku 

pokračování na další straně

Od 12. 4. 2012 do 6. 5. 2012 nás opustili

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště Datum 
narození

Datum
 úmrtí

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se souhlasem 
pozůstalých.

Hana Palusková              

POHLEDY DO HISTORIE

2. srpna 1912
Do městského musea darovali 
pp. učitel Kopáček 139 pohlednic  z polit. okre-
su jindř-hradeckého a ze sousední Moravy. 
Novotný Nebeklíč z r. 1805, medailku a závěsek 
v podobě lebky. Dárcům vzdává správa musea 
vřelé díky.

Vzlet aviatika p. ing. J. Kašpara
Konečně i do našeho města zavítali repre-
sentanti naší české aviatiky pan ing. J. Kašpar 
a pan E. Čihák, zamýšlejíce uspořádati na svých 
jednoplošnících vzlet. Než nepříznivé poča-
sí oloupilo nás o tuto krásnou podívanou. Pan 
Čihák vázán jsa smlouvou nemohl se zúčastni-

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Když se v roce 1871 podařilo v Landfrasově tiskár-
ně započít s vydáváním českého týdeníku Ohlas 
od Nežárky, pro nějž se shromáždilo dostatečné 
množství autorů i předplatitelů a odběratelů, ve 
městě se právě diskutovalo o důležité otázce 
– o železničním spojení z Budějovic na Jindři-
chův Hradec a do Jihlavy. To bylo také téma-
tem titulního článku prvního čísla z roku 
1871 a diskuse k tomuto tématu pak násle-
dovala i v dalších číslech týdeníku. Na strán-
kách Ohlasu se v průběhu desítek let jeho 

vycházení diskutovala rozsáhle i řada dalších spo-
lečensky zajímavých otázek. Před sto lety byla prá-
vě aktuální například stavba spolkového domu, 
k níž se budeme při výběru zpráv po celý rok čas-

těji vracet. Dále to bylo pořádání velkých výstav, 
např. Umělecká výstava v roce 1884, Jubilejní hos-
podářská, průmyslová a živnostenská výstava jiho-
východních Čech v Jindřichově Hradci v roce 1888, 
Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895 
nebo Krajinská výstava Českomoravské vysoči-
ny v roce 1925. Časopis se vždy snažil svým obsa-
hem dostát svému podtitulu - týdeník pro poučení 
a zábavu, pro zájmy obecné, společenské, později 
ještě přibylo v podtitulu slůvko politické.

ti odloženého vzletu, který tedy 
uspořádal pouze aviatik pan 
ing. Jan Kašpar. Den vzletu se 
přiblížil. Krásná pohoda, klid-
né ovzduší a azurná obloha bez 
nejmenšího mráčku slibovaly 
vzletu nejlepší zdar. Obecenstvo 
dostavilo se ve velmi četných 
zástupech jako minulou nedě-
li, jsouc dychtivo spatřiti nový, 
u nás dosud nevídaný epochální 
vynález moderní mechaniky. Po 
4. hodině byl vyvezen z hangá-
ru jednoplošník systému Bleri-
ott a po chvíli stejnoměrný hu-
kot motoru a rychle se otáčející 
vrtule oznamovala, že přípravy 
jsou ukončeny a vzlet bude brzy 
zahájen. Vzduchem zaduněl výstřel oznamují-
cí počátek vzletu a stroj zvolna se jal pohybo-
vati kupředu.… po chvíli již celý stroj v podobě 
okřídleného netvora volně se nese vzduchem.  
Pan ing. Kašpar, tento moderní Ikaros, ovládá 

Miloslava IKAVCOVÁ, Nová Bystřice 1.  10.  1922 13. 6. 2012
Marta TOMÁŠKOVÁ, Hůrky u N. Bystřice 28. 10. 1940 14. 6. 2012
Marie JEBOUSKOVÁ, Chlum u Třeboně 25. 7. 1938 14. 6. 2012
Jiří BRUNCLÍK, Radouňka 12. 1. 1930 15. 6. 2012
Eva IVANOVÁ, Nová Bystřice 19. 12. 1952 18. 6. 2012
Marie KREJČOVÁ, Nová Olešná 29. 8. 1924 20. 6. 2012
Jaroslav PAVELEC, Jindřichův Hradec 28. 1. 1936 21. 6. 2012
Pravoslav KOBLÍŽEK, Kunžak 14. 6. 1954 27. 6. 2012
Alžběta NÁCAROVÁ, Nová Bystřice 28. 9. 1921 28. 6. 2012
Věra  KOTOUNOVÁ, Dolní Bolíkov 10. 12. 1929 5. 7. 2012
Ing. Václav VRANOVSKÝ, Jindřichův Hradec 25. 9. 1941 8. 7. 2012
Květoslava ŠŤÁVOVÁ, Stříbřec 9. 6. 1927 8. 7. 2012
Marie MERTOVÁ, Otín 22. 11. 1927 11. 7. 2012
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pokračování z předchozí strany

…abychom nezapomněli | Adam Václav Michna z Otradovic

na stejnou částku znějící. Kdo přinese do spo-
řitelny 5 20hal. úsporných známek, tomu vydá 
spořitelna vkladní knížku na 1 K nebo připíše 
obnos ten do jeho spořitelní knížky již stávají-
cí. Ku pohodlnějšímu střádání známek vydávají 
se ve strážnici a ve spořitelně bezplatně sběrací 
lístky. Automaty ve školách umístěné vydávají 
stvrzenky na 10haléřové vklady a zřízeny jsou 
na pohyb ruční – po vhození 10haléře otočí se 
prostě klikou. Sběrací lístky vydává pak škol-
ník.

23. 8. 1912
O porcinkulích 
byly o půl sedmé večer na novém městě puště-
ny 3 dětské balonky s přivázanou pohlednicí se 
zpětnou adresou a přáním, by ona pohlednice 
v pádu nálezu zaslaná byla zpět s udáním času 

V badatelně muzea je veřejnosti zpřístupněna digitální kopie celého Ohlasu od Nežárky i dalších v příspěvku jmenovaných regionálních periodik s možnos-
tí fulltextového vyhledávání. Badatelna je umístěna v budově minoritského kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

 Štěpánka Běhalová

a místa nálezu. Pohlednice došla s poznámkou, 
že balonky byly nalezeny 3 t.m. na keři u Ličova 
v Dolních Rakousích. Byly by asi doletěly ještě 
dále, jen bouře a déšť překazily jim další let, jež-
to byly úplně neporušené, pouze deštěm zvlhlé.

30. 8. 1912
P.T. konsumentům elektrického proudu
z městské elektrárny v Jindřichově Hradci. Na 
různé dotazy pronesené dovoluje si správní 

rada této elektrárny prohlásiti, že cena prou-
du za 1 kilowattovou hodinu zůstala oproti 
ceně proudu z elektrárny J. E. hraběte Černí-
na nezměněna, totiž pro osvětlování 50 hal. a za 
použití elektrovodní sítě obci 5 hal., tj. celkem 
55 hal a stojí tudíž svícení úspornými žárovka-
mi „Osram“ nebo „Vertex“ za 1 hodinu časovu, 
nikoliv za kilowattovou hodinu.

Vyhláška. Zápis do opatrovny
V pondělí dne 16. září t.r. zahájí městská opat-
rovna z nadace pí. Magdaleny Třebické své nové 
období. Opatrovna má za účel dítky pracující-
ho lidu než do školy dorostou pod ochranu vzí-
ti, je vhodně zaměstnávati, čistotě, řádu a mra-
vům je navykati a ku práci naváděti. Opatrovna 
může přijati dítky od dokonaného třetího až 
do šestého roku. Zápis započne v pátek 13. září 
a bude trvati následující sobotu a neděli. Staros-
tův náměstek Ig. Solpera

Na samém konci 20. století, přesněji v pátek 
21. července 2000, byla na náměstí Míru v Jin-
dřichově Hradci odhalena nová pamětní des-
ka. Občanům i návštěvníkům města připomí-

ná, že se tu narodila jedna z nejvýznamnějších 
osobností české barokní kultury, Adam Václav 
Michna z Otradovic. 
Bývalý student jindřichohradeckého jezuitské-
ho gymnázia od počátku 30. let 17. století půso-
bil v rodném městě jako varhaník, výhodně 
se oženil se Zuzanou Cimmermanovou, s níž 
v letech 1640 - 61 „vesele vedle varhanictví šen-
koval víno“, v dubnu 1648 byl zvolen starším 
jindřichohradeckého literátského bratrstva. To 
už byl znám jako talentovaný hudební sklada-
tel, který pro slavnost uložení ostatků sv. Hip-
pollyta, které se v J. Hradci uskutečnilo 23. srp-
na 1637, složil píseň Svatý Hippollyt, červená 
mučedlnická jindřichohradecká růže. Kromě 
latinských duchovních skladeb, z nichž něk-
teré byly vydány tiskem, se s velkým ohlasem 
setkala především Svatováclavská mše. Největší 
popularity ale dosáhly jeho české duchovní pís-
ně na vlastní texty, které vyšly tiskem ve sbír-
kách Česká marianská muzika (1647), Loutna 
česká (1653) a Svatoroční muzika (1661). Něk-
teré z těchto písní zlidověly, jako např. Chtíc, 
aby spal, která se zpívá jako koleda, nebo Anjel-
ské přátelství. V říjnu 1671 se po smrti manžel-
ky oženil s Kateřinou Eppenauerovou, 1. května 

1673 založil nadaci 1000 zlatých pro tři studen-
ty jindřichohradeckého jezuitského gymnázia 
„k docílení větší v hudbě souladnosti a čilejší 
hudebníků snaživosti“. V polovině roku 1675 
se mu výrazně zhoršil zdravotní stav, počátkem 
listopadu následujícího roku zemřel.
Popravdě řečeno, kdy se přesně Adam Mich-
na narodil, nevíme. Pouze na základě nejstar-

ší známé písemné zmínky o něm se odborníci 
shodli na nejpravděpodobnějším datu naroze-
ní, kterým je rok 1600. Onou první zmínkou 
o Michnovi je zápis v katalogu žáků jindřicho-
hradeckého jezuitského gymnázia z roku 1611. 
Vzhledem k obvyklému věku studentů při vstu-
pu na gymnázium, který se pohyboval okolo 
jedenácti let věku, lze s velkou dávkou pravdě-
podobnosti stanovit Michnovo narození právě 
na rok 1600.
Nevíme ani, kde se přesně Adam Michna naro-
dil. Rozhodně to však nebylo v domě, kde byla 
odhalena pamětní deska, t. j. na náměstí Míru 
v čísle popisném 141/I (hostinec Zlatá husa), ale 

mohlo to být v sousedním domě číslo popisné 
142/I, který na počátku 17. století patřil jistému 
Michalu Michnovi z Otradovic. Byl-li Adamo-
vým otcem, což je velmi pravděpodobné, slav-
ný jindřichohradecký rodák spatřil světlo světa 
právě tam. Dnes jsou ovšem oba původní domy 
spojeny. A na fasádě hostince Zlatá husa už spo-
čívala pamětní deska připomínající, že zde na 
své cestě do vyhnanství přespal Karel Havlíček 
Borovský, proto bylo rozhodnuto umístit Mich-
novu pamětní desku vedle té Havlíčkovy. 

František Fürbach

Titulní list Michnovy sbírky Česká Marianská muzika 
z roku 1647

Michnův podpis na kvitanci 
„za služby varhanické“ z roku 1670

Pamětní deska na stěně hotelu Concertino 
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Dění u dobrovolných hasičů
V měsíci červnu se družstvo dobrovolných 
hasičů zúčastnilo třech soutěží v požárním úto-
ku, a to v Kardašově Řečici, na „domácí“ soutěži 
v Dolním Skrýchově a v Buku. V prvních dvou 
zmiňovaných soutěžích si vedli velice dobře, 
kdy v Kardašově Řečici skončili v denní soutěži 
ze třinácti týmů na pátém místě, v noční sou-
těži z dvanácti týmů skončili třetí. Na domácí 
soutěži v Dolním Skrýchově, kde byli pořadateli 
soutěže ve spolupráci s HZS JčK ÚO Jindřichův 
Hradec, skončili z dvaadvaceti týmů na krás-
ném čtvrtém místě, kdy si oproti loňské soutěži 
polepšili o jedno místo. Počasí nám přálo, sou-
těžící byli spokojeni, pro všechny byly připrave-
ny hodnotné ceny, za což děkujeme sponzorům. 
Soutěž v letošním roce jsme pojali jako sou-
část oslav 140. výročí SDH Jindřichův Hradec. 

V odpoledních hodinách soutěžilo družstvo 
ještě v Buku, kde pro technickou závadu na stří-
kačce skončilo z jedenácti týmů deváté. 
Na žádost starosty města si dobrovolní hasiči 
jednu červnovou sobotu naplánovali brigádu 

v rámci výcviku s motorovými pilami na ostro-
vě rybníka Vajgar, aby udělali údržbu veřejné 
zeleně. Díky zapůjčení pramice z veslařského 
klubu se členové společně s patřičným náčiním 
přesunuli na ostrov, kde za dopoledne dokázali 
proměnit ostrov k nepoznání, což může posou-
dit každý obyvatel města. 
Od začátku roku mají dobrovolní hasiči na svém 
kontě prozatím 7 výjezdů, za měsíc květen a čer-
ven byli povoláni třikrát na odstranění bodavé-
ho hmyzu, jednou asistovali jako výpomoc při 

provzdušňování řeky Nežárky za pomoci plo-
voucího čerpadla v Horním Žďáru. Dvakrát byli 
členové jednotky povoláni Krajským operač-
ním střediskem České Budějovice mimo území 
Jindřichova Hradce, a to za účelem odstranění 
padlých stromů a odčerpání vody po bouřkách, 
které se ani Jindřichohradecku nevyhnuly. 

V případě potřeby odstranění bodavého hmyzu je 
možno členy jednotky kontaktovat prostřednic-
tvím Městské policie či přímo na ohlašovnu HZS 
nebo velitele jednotky. Informace o číslech nalez-
nete v užitečných kontaktech a na internetu.

www.sdh-jindrichuvhradec.estranky.cz

 Lubomír Beran

Gymnáziem zněla slovenština
V závěru letošního školní-
ho roku přivítalo jindřicho-
hradecké gymnázium již 
tradičně návštěvu studen-
tů a pedagogů partnerské-
ho slovenského Gymnázia 
J. Kráľa ze Zlatých Moravců 
u Nitry. Výměnné pobyty 
s touto střední školou pro-
bíhají již 57 let a naše před-
chozí setkání se uskutečnilo na Slovensku v říjnu loňského roku. Ve dnech 
14. až 16. června 2012 jsme přivítali skupinu 28 studentů a 5 učitelů vedenou 
ředitelem gymnázia RNDr. Mariánem Bátorou. Studenti bydleli v rodinách 
svých přátel a společně absolvovali připravený program. Ve čtvrtek odpo-
ledne byli hosté přijati starostou města J. Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou 
v prostorách refektáře Národního muzea fotografi e. V pátek navštívili zá-
mek Červená Lhota a zúčastnili se sportovního odpoledne na gymnáziu. 
Závěrečný den pobytu byl věnován jindřichohradeckým pamětihodnostem, 

návštěvě nové expo-
zice Domu gobelínů 
a prohlídce zámku. 
Před polednem jsme 
se s našimi sloven-
skými přáteli roz-
loučili. Již teď se tě-
šíme na další česko 
- slovenské setkání!

Jana Burianová

Dary jihočeské krajiny, ryby, zvěřina a populární kulinář Petr Stupka. 
To jsou hlavní protagonisté road show „RYBY – ZVĚŘINA, Jihočeská 
krajina“.
V neděli 5. srpna na jindřichohradeckém náměstí Míru poradí populár-
ní jihočeský kulinář Petr Stupka, jak na ryby a zvěřinu. Předvede různé 
způsoby přípravy ryb bez kostí, uvidíte, jak se má připravovat ryba na 
páře, na plechu, v troubě nebo na pánvi. Dozvíte se, jak na takové srnčí 
ragú a možná dostanete ochutnat i srnčí bift ečky… 
Na akci, která je součástí 6. ročníku soutěže na podporu regionál-
ních potravin „CHUTNÁ HEZKY, Jihočesky“, můžete rovněž ochutnat 
a zakoupit některé oceněné jihočeské výrobky.
Generálním partnerem projektu je Jaderná elektrárna Temelín. Po Jin-
dřichově Hradci zamíří road show ještě do Volar, Českých Budějovic 
a Tábora. 

 Marta Urbanová

Na jindřichohradeckou pouť 

„Porcinkuli“ přijede jihočeský 

kulinář Petr Stupka
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Hvězdárna F. Nušla a astroklub 

při DDM v J. Hradci
Merkur najdeme v polovině měsíce ráno nad východem, Venuše je pozorovatelná také ráno na výcho-
dě. Planety Mars a Saturn uvidíme ještě zvečera nad západním obzorem, Jupiter se objeví ve druhé 
polovině noci. Uran zůstává nad obzorem kromě večera po většinu noci a Neptun po celou noc. 
Prohlídka Měsíce, a to hlavně kolem první čtvrti, je velice pěkná. Slunce v tuto dobu osvětluje Měsíc 
z boku, a proto vidíme jen pravou polovinu přivrácené strany. Krátery, moře a jiné povrchové a výš-
kově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz je tak pro-
storově vykreslený a velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny zcela chybí a obraz je plochý 
a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, je přesvětlená.  Měsíc pro-
jde 2. srpna úplňkem, 9. srpna poslední čtvrtí, 17. srpna novem a 24. srpna první čtvrtí. 31. srpna 
nastává opět úplněk. Dne 10. srpna ve 12 hod. je Měsíc v odzemí (apogeu - 404 084 km), 23. srpna 
v 21 hod. v přízemí (perigeu – 369 764 km).
Při pozorování Slunce, pokud je jasno, můžeme vidět na Slunečním disku barevně odlišná místa, 
mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole.
Obloha v létě, jakožto ale i kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: 
například hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvěz-
dy a četné další objekty. 

Jana Jirků

Slunce vstupuje do znamení Panny dne 22. 8. 2012 
Dne 12. 8. 2012 ve 23 hod. vrcholí meteorický roj „PERSEIDY“, 

lze očekávat až 70 meteorů za hodinu.

Ani nevím, kde bych začala. Člověk si řekne, 
že nervy k maturitě patří. Je to přece brána do 
dospělosti a do budoucnosti. Jenže těch nervů 
s nástupem státních maturitních zkoušek přiby-
lo, a to opravdu o hodně.
Moje první státní maturity se konaly 30. 5. 2011. 
V tu dobu již bylo po ústních zkouškách, kte-
ré mi dopadly úspěšně. Výsledné hodnocení 
z českého jazyka z didaktického testu a písem-
né práce bylo nedostatečné. „To nic. To se prostě 
může stát“. Hodnocení z německého jazyka ale 
dopadlo podobně. Následovalo velké zklamání 
a začala jsem řešit, co bude dál. Po tomto zjištění 
jsem obdržela dopis z vysoké školy v Praze, kam 
jsem byla přijata, ale protože jsem neměla matu-
ritní vysvědčení, nemohla jsem na jejich školu 
nastoupit. To bylo další velké zklamání a mně se 
před očima rozplynul sen o studiu na pedagogic-

Budoucí maturanti, obrňte se aneb moje nervy s maturitou
ké škole. Věřím, že jsem takto nedopadla sama.
Vyplnila jsem tedy přihlášku k opravným stát-
ním maturitám. Opravovat jsem ale musela 
celý předmět, i když jsem zkazila pouze jednu 
část. Celé letní prázdniny jsem věnovala doučo-
vání a nezbývalo mi nic jiného než doufat, že 
vše úspěšně dokončím. Od září jsem nastoupila 
na pomaturitní studium anglického jazyka, kde 
jsem získala mnoho nových přátel a byla jsem 
tam šťastná.
Jenže 15. 9. 2011 byly zahájeny opravné stát-
ní maturity. Opět bylo po maturitách ústních, 
ve kterých jsem prospěla. Na řadu přišel český 
jazyk, který se mi tentokrát vydařil, ale bohužel 
mi to celé zase zkazil německý jazyk, konkrétně 
jsem neudělala didaktický test o 1,5 % a matu-
ritní vysvědčení jsem opět nezískala. Některé 
kamarádky z mého ročníku měly o starosti více, 

protože jim bylo po ústních zkouškách ozná-
meno, že uspěly, a když se dostavily na písem-
né, bylo jim oznámeno, že mají odejít, že ústní 
zkoušku nezvládly.
Po tomto neúspěchu jsem musela opustit studi-
um angličtiny a přátele. Nebylo to zrovna jed-
noduché a jediné, co mi v tu chvíli zbylo, byl 
Úřad práce. Ještě ten večer mi byla doporuče-
na střední soukromá škola. Místo práce jsem se 
rozhodla pro další studium. Začala jsem znovu 
studovat a doučovat se německý jazyk.
Poslední možný pokus byl 7. 5. 2012, kdy 
jsem opravovala už jen pokažený test. Napě-
tí a nervozita se ve mně hromadila jako žha-
vá láva v sopce před výbuchem. Týden na to 
jsem se telefonicky dozvěděla, že mám úspěšně 
složenou maturitní zkoušku. „Juchů!“ Už jsem 
tomu ani sama nechtěla věřit. Konečně jsem to 
mohla oslavit a šla jsem do dalšího levelu hry se 
jménem Život.
To by ale nebyly státní maturity, kdyby se ještě 
něco nezvrtlo. Po týdnu radosti mě informova-
la kamarádka, že po mně byla sháňka i u matu-
rit ústních. V tu chvíli se mi podlomila kole-
na a slzy mi vyhrkly do očí. „Co teď? Nemám 
přece opravovat i ústní zkoušku“. Nervy začaly 
opět pracovat a já jsem žhavila mobilní telefon 
a obvolávala všechny možné profesory. Ujisti-
li mě, že chyba bude na straně Cermatu. Ačko-
liv maturity nakonec dopadly úspěšně, celý 
jejich průběh změnil moje plány ohledně další-
ho studia. Nové maturity jsou opravdu náročné 
a věřím že hodně žáků dopadlo jako já. Chce to 
opravdu silné nervy a učit se, učit se, učit se.

V těch těžkých chvílích mě moc podpořili 
někteří kamarádi, rodina a přítel. Všem za to 
velmi děkuji.

Takže milí maturanti, hodně štěstí a pevné nervy!

Tereza Novotná (studentka Soukromé střední 
školy obchodu, služeb a provozu hotelů v Jin-
dřichově Hradci)

Pro veřejnost je v srpnu 2012 Hvězdárna otevřena:
úterý a pátek: 15.00 - 18.00 hod. a 21.00 – 23.00 hod.

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu. 
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10 Kč; děti 5 Kč

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 
tel.: 606 633 439, 725 763 207

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. 
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako náhrad-

ní program nabízíme projekci fi lmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.
Členové zájmových kroužků DDM J. Hradec, Dačice a Třeboň mají po předložení platného členského 

průkazu DDM vstup volný.
Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný.

Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně třídenním 
předstihem.

Na stránkách www.ddmjh.cz, v sekci „Dokumenty“ najdete ke stažení: aktuální východy a západy 
Slunce a Měsíce, informační leták a leták pro školy s nabídkou 2012/2013.

•
•

•

•
•

•

Literární soutěž 

jindřichohradecký 

Textík
V tomto čísle přinášíme dílo patnáctileté-
ho Jana Olivy z Jindřichova Hradce, vítěze 
kategorie „próza ostatní“v literární soutěži 
jindřichohradecký Textík. Žák V. ZŠ Jindři-
chův Hradec  za svou povídku obdržel osob-
ní cenu spisovatelky Aleny Ježkové. 
Texty vítězných prací otiskujeme ve Zpravo-
daji v rubrice Listárna na str. 19. S ohledem 
na rozsáhlost díla Jana Olivy otiskneme jeho 
příspěvek na pokračování.

Lenka Michalcová
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Cliff   kříženec labradora, pes, cca 2 roky
Cliff  je kříženec labradora a psa bojového plemene, 
nezná žádné základní povely, je 
potřeba ho řádně vychovat. Na 
volno chodí pěkně, na přivolání 
přijde. Je dominantnější povahy, 
fenky mu však nevadí.
Kontakt: 720 428 993 (J. Hradec)

Jack kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Jack je pejsek střední velkosti, váží 10 kg. Chůzi na 
vodítku zvládá skvěle. Je čistotný. 
Miluje jiné pejsky, je zcela nekon-
fl iktní, kočičky také snáší bez 
problémů. Je vhodný do domku 
se zahrádkou nejlépe k dalšímu 
pejskovi či fence.
Kontakt: 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Rex  kříženec německého ovčáka, pes, 5 let
Rex je hyperaktivní pes, který si 
dokáže hrát celé hodiny. 12 km 
procházka pro něho není pro-
blém a miluje skoky do vody. Je to 
bezproblémový parťák, je zvyklý 
žít venku společně. 
S dětmi nemá problém.
Kontakt: 732 286 790 (Třeboň)

Muf kříženec, pes, 2-3 roky, kastrovaný
Mufík je z počátku k cizím lidem 
velice bázlivý. Je to dobrý hlí-
dač. Může být jak na zahradě, tak 
v bytě - je čistotný. Je zvyklý na 
jiné pejsky i děti. Bude i nadá-
le potřebovat hodně trpělivosti 
a citlivý přístup a pak z něj bude vděčný pes.
Kontakt: 775 061 550  (Hosín u Českých Budějovic) 

Zmizík kocourek, do 1 roka, kastrovaný
Zmizík byl zvyklý žít dosud ven-
ku na seníku ve společnosti dal-
ších koček. Hodná paní je tam 
chodila krmit. Nyní si už perfekt-
ně zvykl na pobyt v bytě, je čis-
totný a velice mazlivý. S ostatní-
mi kočkami nemá žádný problém, nyní si zvyká i na 
pejsky a malé děti.
Kontakt: 774 128 278 (Jindřichův Hradec) 

Šíša kocourek, 2 roky, kastrovaný
Šíša byl zvyklý žít dosud venku 
na seníku ve společnosti dalších 
koček. Hodná paní je tam chodila 
krmit. Nyní si už perfektně zvykl 
na pobyt v bytě, je čistotný a veli-
ce mazlivý. Zvyklý i na pejsky.

CHCETE NÁS?

Cibela, o. s.: www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec: www.psi-jh.estranky.cz

Klára Zdeňková

V neděli 5. srpna se na nádvoří jindřichohradeckého zámku koná již 13. ročník výstavy 
historických vozidel, nabízející jako každý rok řadu zajímavostí z motoristické historie. 
V čase mezi desátou a čtrnáctou hodinou bude k vidění mnoho značek plechových sta-

Na konec prázdnin sdružení Hamerský potok o. s. připravuje „Evropskou noc pro neto-
pýry“. Jak název napovídá, jedná se o akci, která v tuto roční dobu probíhá současně na 
více místech v Evropě. Smyslem je seznámit širokou veřejnost s netopýry, jejich ochra-
nou a poznatky o jejich životě.
Sraz účastníků se koná v pátek 24. srpna v 19:30 hod. před vchodem do zámku. Lekto-
rem přednášky bude RNDr. Antonín Reiter, Ph.D., člen České společnosti pro ochranu 
netopýrů (ČESON).
Na začátku večera si budeme nejdříve o netopýrech povídat, na ukázku budeme mít 
k dispozici hendikepovaného netopýra rezavého. Do programu se budeme snažit hlavně 
na začátku večera vsunout i aktivity vhodné pro děti.
Po půl deváté očekáváme začátek letové aktivity netopýrů – budeme pozorovat jedince 
létající v okolí zámku, případně se přesuneme i do městského parku. Netopýry budeme 
sledovat také pomocí bat detektoru, případně se pokusíme o ukázkový odchyt do sítě.
V případě deště je připravena mokrá varianta programu s povídáním a promítáním, čas 
a místo srazu zůstává stejné za každého počasí.
Tato akce je fi nancována z grantového programu Jihočeského kraje pro rok 2012, čin-
nost sdružení podpořilo také Město Jindřichův Hradec.

Jana Dvořáková

Evropská noc pro netopýry

Automobiloví a motocykloví 
veteráni na zámku

řečků, jako například Praga, Aero, 
Tatra, Tudor, Škoda, Jawa a mezi 
nimi také nejstarší skvosty, moto-
cykl předválečných let BD 500 
z r. 1926, automobil Praga Picollo 
z r. 1924 a mnoho dalších i zahra-
niční výroby. Přijďte se podí-
vat, nasát atmosféru starých časů 
s vůní oleje a spáleného benzínu 
a společně na chvíli uniknout od 
reality všedních dnů. Pořadatelem 
výstavy je Klub historických vozi-
del Jindřichův Hradec v AČR.

 Jaroslav Pecín
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Evropská unie

KULTURNÍ SERVIS

TOP Týden v Jindřichově Hradci pokračuje
Turistický TOP Týden v Jindřichově Hradci se přehoupl do srpnové části. Zveme vás na další kulturní a společenské počiny v rám-
ci stěžejního turistického projektu města nad Vajgarem.
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Hned v první srpnový den se bude konat promítání fi lmů s vodnickou 
tématikou nazvané Vodníci na plátně. 
2. srpna proběhne v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí ver-
nisáž výstavy Obrázky z pouti.
Na 3. srpna jsou přichystány dvě akce, a to: zábavné odpoledne v jin-
dřichohradeckém aquaparku Vodnický karneval aneb Hastrmani, to 
jsou páni!, a rovněž večerní Koncert mistrů v prostorách Státního hradu 
a zámku, na kterém se svými hosty vystoupí violista Petr Přibyl. 
V sobotu 4. srpna vyrazí po úzkorozchodné trati z Jindřichova Hradce 
do Albeře oblíbený parní vláček, vypravovaný městem Jindřichův Hradec. 
I tato akce bude mít vodnický podtext. Nebudou chybět soutěže pro děti 
a hudební vystoupení.
A konečně: neděle 5. srpna bude podle tradice patřit zábavné pou-
ti s atrakcemi pouti Porcinkule, o duchovní smysl této tradice se posta-
rá Chrámový sbor Adama Michny se svou Slavnostní zpívanou mši sva-
tou v kostele sv. Kateřiny. Pouťovou atmosféru navodí rovněž promenádní 
koncerty v centru města.

KONCERT MISTRŮ 
rozezní zámecké prostory
Město Jindřichův Hradec vás zve na KONCERT MISTRŮ dne 3. 8. 2012 
od 19.00 hodin do Rytířského sálu Státního hradu a zámku v J. Hradci.
Účinkují:

Martin Kos - housle
Houslista Martin Kos (1971) se hře na housle začal věnovat pod vedením 
svých rodičů, učitelů Lidové školy umění v Horní Bříze. Pokračoval na 
konzervatoři v Plzni u profesorky Jindřišky Holotové (1985-1991) a svá 
studia ukončil absolutoriem pražské AMU (1995) jako posluchač profe-
sora Vladimíra Rejška.
Od roku 1999 zastává Martin Kos místo koncertního mistra Sukova 
komorního orchestru.

Petr Přibyl - viola
Petr Přibyl patří mezi nejvýznamnější reprezentanty střední generace 
českých violistů. Narodil se r. 1954 v Jindřichově Hradci. Je absolventem 
pražské konzervatoře (obor housle) a AMU v Praze (obor viola). V roce 
1982 se stal laureátem mezinárodní violové soutěže v Bělehradě. Od té 
doby se věnuje pravidelné koncertní činnosti doma i v zahraničí, která 
trvá dodnes. 

Virtuosi Pragenses – komorní orchestr
Komorní orchestr Virtuosi Pragenses byl založen v roce 1970 prominent-
ním houslovým virtuosem a dirigentem Liborem Hlaváčkem. Členy sou-
boru jsou přední pražští instrumentalisté. Kritiky na jejich hře nejvíce 

oceňují muzikálnost, kul-
tivovaný zvuk a precizní 
provedení skladeb. 
Vedle rozsáhlé domácí 
koncertní činnosti působí 
tento orchestr na význam-
ných zahraničních pódi-
ích. Uměleckým vedoucím 
je Milan Lajčík.

Ivana Bačáková

Po celý víkend, resp. od pátku 3. do neděle 5. srpna přivítáme v prosto-
rách bývalé jezuitské koleje všechny zájemce o pořízení snímků v dobo-
vých kostýmech. 
Informace o TOP Týdnu v Jindřichově Hradci budou pravidelně aktua-
lizovány na internetových stránkách www.jh.cz a prostřednictvím lokál-
ních médií.
Na zajištění pestrého programu turistického TOP týdne se městu Jindři-
chův Hradec podařilo získat dotaci ve výši 7000 EUR. Projekt je spolufi -
nancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

   Marcela Kozlová

Tato unikátní instituce v Jindřichově Hradci zahájila svoji činnost letos 
v dubnu. První čtyři měsíce od otevření byly naplněny kulturními akce-
mi a několika zajímavými dílnami. Za tuto krátkou dobu si do Domu 
gobelínů našlo cestu nespočet návštěvníků ať už z domova či z ciziny. 
Hlavním lákadlem je tzv. živá expozice. Jen v našem městě a ve Valaš-
ském Meziříčí mají turisté možnost vidět tkadleny a restaurátorky 

při specifi cké umělecké práci. U nás si navíc sami návštěvníci mohou 
vyzkoušet toto nelehké řemeslo, mohou tkát na malých či větších tkal-
covských stavech i na gobelínových rámech. Základy těchto uměleckých 
řemesel se zájemci mohou učit ve víkendových kurzech, na které jsme 
získali prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora 
živé kultury. V projektu Kulturně vzdělávací program 2012 jsme dopo-
sud uskutečnili 3 workshopy pod vedením lektorky Milevy Müllero-
vé a to Základní techniky tkaní tapiserie, Tkaní tapiserie podle pauzy 
a Složitější techniky tkaní tapiserií. Na září plánujeme v rámci tohoto 
projektu dvoudenní workshop Základy tkaní na stavu pod vedením lek-
tora Zdeňka Kubáka. Zájemci o workshop se mohou přihlásit telefonic-
ky na tel. 384 370 880, 384 370 881 nebo písemně na info@dumgobeli-
nu.cz. Bližší informace najdete na webu www.dumgobelinu.cz. Virtuální 
prohlídku Domu gobelínů uvidíte ve speciálu pořadu „Toulavá kamera 
vychutnává Česko“- Jindřichohradecko v polovině srpna 2012. Děkuje-
me za přízeň a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 Rita Škodová

Dům gobelínů, kulturních tradic 

a řemesel, o. p. s.
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Kvarteto Martinů, původně Havlákovo kvar-
teto, založili v roce 1976 tehdejší studen-
ti pražské konzervatoře. Inspirací a vzorem 
pro ně byla existence takových těles jako 
Vlachovo kvarteto nebo Smetanovo kvarte-
to. Naplno využili podmínek vhodných pro 
intenzivní přípravu a studium repertoáru 
a to se posléze zúročilo v podobě sedmi lau-
reátských titulů na významných mezinárod-
ních kvartetních soutěžích. Mezi nejvýznam-
nější patří soutěže ARD Mnichov, Evian 
(Francie), soutěž Yehudi Menuhina (Porth-
smouth, Velká Británie) nebo Pražské jaro. 
Tyto výsledky významně přispěly k nastar-
tování úspěšné mezinárodní kariéry a Kvar-
teto Martinů se tak zařadilo mezi soubory 

Kvarteto Martinů potěší jindřichohradecké publikum

tvořící světově respektovanou českou kvar-
tetní tradici. Původní Havlákovo kvarte-
to přijalo své nynější jméno v roce 1985 
jako závazek k propagaci jména a díla jed-
noho z géniů české hudby B. Martinů. Tato 
jejich snaha byla odměněna například cenou 
MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku 
v oblasti komorní/sólové nahrávky hudby 
20. století, kterou obdrželi za druhé ze tří 
CD společnosti NAXOS se 7 smyčcovými 
kvartety a další komorní hudbou B. Martinů.
Kromě bohaté koncertní činnosti, zahrnu-
jící koncertování na prestižních světových 
pódiích, spolupracuje Kvarteto Martinů úzce 
s Českým rozhlasem stejně jako v minulosti 
s BBC, Radio France, ARD nebo ORF.

Program koncertu: 

Ludwig van Beethoven - Smyčcový kvartet Es 
dur op 74 „Harfový“
I. Poco adagio. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Presto
IV. Allegretto con Variazioni

Edward Grieg - Smyčcový kvartet g moll op. 27
I. Un poco andante - Allegro molto ed agitato
II. Romanze. Andantino
III. Intermezzo. Allegro molto marcato - Più 
vivo e scherzando
IV. Finale. Lento - Presto al saltarelo

Ivana Bačáková

Město Jindřichův Hradec vás zve na další 
sérii LETNÍCH KONCERTŮ na nám. Míru:

4. 8. 2012 – 19.00 hodin
Účinkuje: KLARET

10. 8. 2012 – 19.00 hodin
Účinkují: NO NASDAR, JEN TAK TAK

17. 8. 2012 – 19.00 hodin
Účinkuje: PIŇAKOLÁDA

18. 8. 2012 – 19.00 hodin
Účinkuje: RETRO JH BAND

 Ivana Bačáková

LETNÍ KONCERTY 
POKRAČUJÍ

Ludwig Holberg
Jeppe z vršku – Divadlo Na Jezerce
V režii Jana Hrušínského hrají: Radek Holub, 
Miluše Šplechtová, Zdeněk Hruška, Václav 
Jílek, Michal Kern/Jan Hofman, Martin Sit-
ta, Václav Chalupa, Kristýna Hrušínská/Tereza 
Němcová a další

Petr Kolečko, Tomáš Svoboda
Jaromír Jágr, Kladeňák – Divadlo Kladno
V režii Tomáše Svobody hrají: David Matásek, 
Miroslav Večerka/Jan Zrzavý, Jaroslav Slánský, 
Alena Štréblová, Petr Pěknic, Zdeněk Dolanský, 
Vladimíra Striežencová, Šárka Opršálová, Jana 
Jiskrová, T. Petřík, Jan Vlas, Jan Krafk a, Štěpán 
Benoni, Zuzana Mixová, L. Zahradnická, K. 
Nižníková, Z. Velen, R. Staněk/Miroslav Pávek 

John Patrick
Pohleď a budeš udiven – Divadlo Palace
V režii Petra Hrušky hrají: Jiří Langmajer, Má-
ša Málková, Petr Křiváček,  Martina Hudečko-
vá, Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, David 
Suchařípa 

Eric Assous
Herci jsou unaveni – Agentura Harlekýn
V režii Jana Nováka hrají: Svatopluk Skopal, 
Simona Postlerová/ Vendulka Křížová, Martin 
Zahálka, Václav Vydra/Jan Čenský, Naďa Kon-
valinková/Jana Boušková, Lenka Zahradnická/
Barbora Petrová, Tereza Aster Vágnerová/Mal-
vína Pachlová

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE Jindřichův Hradec

Výhody předplatného

Předplatným si zajišťujete své stálé místo 
v hledišti divadelního sálu Kulturního domu 
Střelnice v Jindřichově Hradci na danou 
sezónu. Předplatným Vám poskytujeme sle-
vu až 30% dle druhu představení a druhu 
předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je 
přenosný (můžete ho darovat nebo zapůjčit). 
Datum každého představení s označením 
předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně 
plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na 
Vaši adresu (nebude-li na přihlášce uvedena 
přesně, neručíme za jeho dodání) ho bude-
me zasílat včetně programu kina Střelnice. 
Případnou změnu adresy ohlaste v kanceláři 
Kulturního domu Střelnice. Na stejnou adre-
su se obraťte i v případě, že by Vám materiá-
ly nebyly doručeny.

Ľubomír Feldek
Smrt v růžovém – Divadlo Akropolis
V režii Olgy Struskové hrají a zpívají: Zora Jando-
vá, Kateřina Dušková a Ester Mertová. 
Hudební doprovod: Ladislav Horák/ Michal Šťulík

Wilton Manhoff 
Básník a kočka – Agentura Háta
V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vacu-
lík a Kateřina Hrachovcová

PŘEDPLATNÉ -  PODZIM 2012 (září – prosinec 2012)

SKUPINA A SKUPINA B

Prodej předplatenek potrvá do 26. 8. 2012 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474). 
(neplatí pro majitele předplatného „jaro 2012“)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

 Radim Staněk

KVARTETO MARTINŮ bude koncertovat v kapli sv. Maří Magdaleny dne 7. 8. 2012 od 19.00 hodin ve složení Lubomír Havlák – 
1. housle, Jitka Vlašánková – violoncello, Zbyněk Paďourek – viola, Libor Kaňka – 2. housle.
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Kulturní kalendář – SRPEN 2012
1. srpna, 21.30 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA TAJEMNÝM KOSTELEM 
SV. JANA KŘTITELE
S odborným výkladem muzejního archeologa 
Mgr. Vladislava Buriana. Kostel sv. Jana Křtitele

2. srpna, 16.00 hod.
OBRÁZKY Z POUTI - vernisáž výstavy
Při vernisáži vystoupí fl ašinetář Milan Binder
Muzeum Jindřichohradecka - Jezuitský seminář

3. srpna, 14.00 - 18.00 hod.
VODNICKÝ KARNEVAL ANEB HASTRMANI 
TO JSOU PÁNI
Zábavné odpoledne v jindřichohradeckém aqua-
parku - soutěže, diskotéka, vystoupení gymnastek 
TJ Slovan, trampolína, skákací hrad … a možná při-
jde i vodník. Aquapark

3. srpna, 19.00 hod.
KONCERT MISTRŮ
Účinkují: Martin Kos - housle, Petr Přibyl - viola, 
komorní orchestr Virtuosi Pragenses, umělecký 
vedoucí Milan Lajčík. 
Rytířský sál Státního hradu a zámku J. Hradec

3. - 4. srpna, 21.00, 22.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU A ZÁMKU 
JINDŘICHŮV HRADEC S BÍLOU PANÍ
Tajuplná divadelní pohádková romance pro dospě-
lé i děti. 
Další prohlídky 10. 8., 11. 8., 17. 8., 18. 8., 31. 8., 1. 9. 
od 19:50, 21.00 a 22.00 hod. 
Státní hrad a zámek J. Hradec

4. srpna
VODNICKÝ VÝLET PARNÍM VLÁČKEM 
ČESKOU KANADOU
Odjezd: Nádraží JHMD a.s. J. Hradec v 10.45 hod. 
Cílová stanice: Albeř - hry a soutěže pro děti, tábo-
rák, hudební vystoupení. Setkání se zastupiteli.

4. srpna, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje: KLARET. Náměstí Míru

5. srpna
PROMENÁDNÍ KONCERT
Účinkují: 10.00 hod. RETRO JH BAND, 13.00 hod. 
UKRUTANKA. Masarykovo náměstí

7. srpna, 19.00 hod.
KONCERT - KVARTETO MARTINŮ
Účinkují: Lubomír Havlák - 1. housle, Jitka Vlašán-
ková – violoncello, Zbyněk Paďourek – viola, Libor 
Kaňka – 2. housle. Kaple sv. Maří Magdaleny

9. srpna, 19.19 hod.
„CYRANO Z BERGERACU ANEB SÁM PROTI 
DVACETI OSMI“
Divadlo jednoho herce. Účinkuje Antonín Kaška, 
člen činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni. Langrův dům

10. srpna, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkují: NO NASDAR, JEN TAK TAK. Náměstí Míru

13. srpna, 19.00 hod.
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT ACOUSTIC
8. ročník minifestivalu Magická viola Petra Přibyla.
Kostel sv. Jana Křtitele

17. srpna, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje: PIŇAKOLÁDA. Náměstí Míru

18. srpna, 17.00 hod.
BENÁTSKÁ NOC V JINDŘIŠI
Program: 17.00 - 19.00 hod. - soutěže a hry pro děti, 
19.30 - 24.00 hod. program pro dospělé.
Zahradní restuarace Jindřiš u J. Hradce

18. srpna, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje: RETRO JH BAND. Náměstí Míru

22. srpna, 21.30 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA TAJEMNÝM KOSTELEM 
SV. JANA KŘTITELE
S odborným výkladem muzejního archeologa 
Mgr. Vladislava Buriana. Kostel sv. Jana Křtitele

25. srpna, 10.00 hod.
XIX. SETKÁNÍ LETCŮ – Změna v programu: 
Program: 10.00 přijetí starostou v refektáři Národ-
ního muzea fotografi e, 10.45 návštěva expozice 
v Muzeu Jindřichohradecka + koncert hudebního 
seskupení Dixieland Jazz Band Telč v atriu Muzea 
Jindřichohradecka, 12.00 pietní akt u Památníku let-
ců na nábřeží L. Stehny

25. srpna, 19.00 hod.
Georges Bizet „CARMEN“
V hlavních rolích: Andrea Kalivodová, Tomáš Černý, 
Vratislav Kříž, D. Burešová, členové orchestru, sboru 
a baletu Státní opery. Státní hrad a zámek J. Hradec

30. srpna, 16.30 hod.
INFORMACE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE 
A SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Beseda s vedoucí odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Jindřichův Hradec Mgr. Zdeňkou Šindelářo-
vou. Společenský sál Sociální služby, Česká ulice

Probíhající výstavy:
KOLEKCE DESETI VÝSTAV 
Národní muzeum fotografi e a Muzeum fotografi e 
a moderních obrazových médií. Do 30. 9. 2012

VÝSTAVA  - JIŘÍ SOPKO 
Státní hrad a zámek J. Hradec. Do 30. 9. 2012

„VODNÍK A NÁŠ SVĚT“
obrazy, grafi ka a loutky J. Drhovského, K. Franty, M. 
Jágra, J. Kremláčka, J. Kudláčka, K. Malečkové, M. 
Vydrové a dalších výtvarníků - Galerie Inspirace. 
Do 6. 9. 2012

„LESNÍ ZÁTIŠÍ“ 
Objekty Tomáše Hlavenky a obrazy Tomáše Lahody 
- kostel sv. Jana Křtitele. Do 31. 8. 2012

KROJAČKY MALÉ I VELKÉ
Muzeum Jindřichohradecka - Svatojánská ulice. 
Do 30.12.2012

ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU
150 LET  V POHYBU - výstava ke 150. výročí vzniku 
tělocvičné jednoty Sokol - Městská knihovna. 
Do 31. 8. 2012

Milan Havlík: PORTRÉT
Městská knihovna. Do 14. 9. 2012

Jana Krausová: KRAJKOVÉ KLOBOUČKY 
Městská knihovna - dětské oddělení - prodejní výstava.

Více než 500 fotografi í významných českých fotografů a přes 50 histo-
rických fotoaparátů je aktuálně k vidění v prostorách Muzea fotogra-
fi e a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci v rámci letního 
výstavního programu, sestávajícího z 10 výstav:    

• Moc médií / I. část – fotografi cký portrét 
• Zlatý fond Národního muzea fotografi e 
• T. G. Masaryk v objektivu Brunera-Dvořáka
• 33 osobností dějin české fotografi e 
• Osobnosti jihočeských fotoklubů 
• Fotografi e z archivu klubu fotoreportérů Syndikátu novinářů ČR
• Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí / fotoateliéry na jihu Čech 
• Lidé, kterých si vážím / Václav Havel a česká společnost 1966 – 2011 ve     
  fotografi ích Oldřicha Škáchy
• Práce s tělem / fotografie Jaroslava Prokopa, z cyklu performancí Jiřího Sozanského
• Videoart Vítr 

10 výstav v Muzeu fotografi e a moderních obrazových médií
Výstavy, pořádané pod záštitou města Jindřichův Hradec, byly připraveny k 10. 
výročí založení Národního muzea fotografi e a potrvají do 30. září 2012. 
Otevírací doba 
červen–srpen: úterý až neděle 10.00–7.00 hod. 
září: úterý až neděle 12.00–17.00 hod.

ATELIÉROVÉ TOP FOTOGRAFOVÁNÍ V MUZEU FOTOGRAFIE
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií pořádá v rámci TURIS-
TICKÉHO TOP TÝDNE v Jindřichově Hradci ateliérové TOP fotografová-
ní v historických kostýmech. Rezervace nutná, bližší informace v kanceláři 
muzea nebo na tel. 384 362 459, 384 361 832 a na www.nmf.cz.   
Národní muzeum fotografi e / Muzeum fotografi e a moderních obrazových 
médií, Kostelní 20/I – jezuitská kolej, Jindřichův Hradec, tel. 384 362 459, 
www.nmf.cz

 Eva Florová
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KINO
STŘELNICE

srpen www.jh.cz

Vybrané srpnové premiéry v kině Střelnice

Zdroj: www.bontonfi lm.cz, www.falcon.cz

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
SE V SRPNU NEKONAJÍ!   

1. 8.      10.00, 13.30, 15.30
VODNICKÉ POHÁDKY 
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

1. 8.  17.30, 20.00
JAK UTOPIT DR. MRÁČKA ANEB 
KONEC VODNÍKŮ V ČECHÁCH
ČR / komedie / DVD

2.-3. 8. 17.30, 20.00
PIRAŇA 3DD
USA /  horor/ 3D

4.-5. 8.  17.30
MADAGASKAR 3
USA / animovaný / 3D

4.-5. 8.  20.00
MÉĎA
USA / komedie / 2D

9.-10. 8. 17.00, 20.00
BOURNEŮV ODKAZ 
USA / akční / 2D

11.-12. 8. 17.30, 20.00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA /  animovaný / 3D

16.-17. 8. 17.30, 20.00
COSMOPOLIS  
Kanada, Francie, Portugalsko, Itálie / 
thriller / 2D

18.-19. 8. 17.30, 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
ČR / komedie / 2D

23.-26. 8. 17.30, 20.00
SVATÁ ČTVEŘICE 
ČR / romantická komedie / 2D

30.-31. 8. 17.30
REBELKA   
USA / animovaný / 3D

30.-31. 8.  20.00
TOTAL RECALL
USA / Sci-Fi / 2D

MÉĎA
Komedie / USA / Bontonfi lm / 2D
John byl jako malý velmi opuštěný, i proto pro-
nesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoč-
ní dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící 
medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem 
davů. Jak roky ubíhaly, chlupatému Tedovi 
zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náram-

ně notují v pohledu na život (maximální poho-
da), na holky (divošky mají přednost), na práci 
(jen když není zbytí) a John i díky tomu velkory-
se přehlíží, že okolí se na jeho soužití s méďou 
dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu to dává pře-
devším jeho holka Lori, která je sice nadmíru 
tolerantní, ale i u ní platí přísloví o chození se 
džbánem pro vodu. Takže když se ucho utrh-
ne, dostává John nekompromisní ultimátum. 
Buď Lori, nebo plyšák. 
Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFar-
lane, Giovanni Ribisi, Norah Jones a další. Režie: 
Seth MacFarlane
Hrajeme: 4. - 5. 8. 2012 pouze od 20.00

BOURNEŮV ODKAZ
Akční / USA / Bontonfi lm / 2D
Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval 
s tajnými službami sám. Byl tu ještě jeden muž 
s vražednými instinkty, o němž však on neměl 
ani tušení. Studio Universal se rozhodlo navá-
zat na jednu z nejúspěšnějších akčních sérií 
současnosti velmi neobvykle. Hlavního hrdinu 

v podání Matta Damona odstavilo na vedlejší 
kolej a místo něj povolalo do akce Jeremyho 
Rennera. Ten si v pokračování nazvaném Bour-
neův odkaz zahrál elitního zabijáka Aarona 
Crosse, jehož příběh se odehrává paralelně 
s dějem předchozího dílu. 
Hrají: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward 
Norton, Albert Finney, Joan Allen další
Režie: Tony Gilroy
Hrajeme: 9. - 10. 8. 2012 od 17.00 a 20.00

SVATÁ ČTVEŘICE 
Komedie / ČR / Bontonfi lm / 2D
Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři 
Ondra a Vítek, dostanou nabídku na exotickou 
„brigádu“ na karibském ostrově, kde hurikán 
poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou 
kamarádi a navíc sousedi z dvojdomku, ve kte-
rém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmo-

nii. Jejich manželky, Dita a Marie, se mají rády, 
Ondrovi dospívající synové chodí s Vítkový-
mi dospívajícími dcerami, prostě všeobjímají-
cí idyla, kterou narušuje jediná věc - postelo-
vá nuda. Když tedy osud hodí mužům rukavici 

v podobě zahraniční služební cesty, zvednou 
ji i ženy a do Karibiku je doprovodí. A právě 
tam, v exotickém ráji, se v jejich hlavách zrodí 
plán, po kterém už jejich sexuální život nebu-
de nikdy stejný a nudný. Hrají: Jiří Langmajer, 
Hynek Čermák, Marika Procházková, Viktorie 
Čermáková, L. Munzar, J. Gýrová, Valérie Šáma-
lová, J. Boková a další. Režie: Jan Hřebejk
Hrajeme: 23. - 26. 8. 2012 od 17.30 a 20.00

REBELKA
Animovaný / USA / Falcon / 3D
Se svéhlavou Meridou mají rodiče král Fergus 
a královna Elinor plné ruce práce, protože ruso-
vlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou 
cestou. Merida svými činy nechtěně rozpoutá 
v království zmatek a požádá o pomoc tajem-
nou čarodějnici, která její přání sice vyplní, 
bohužel však po svém. Merida tak musí využít 
všechny své schopnosti i pomoc přátel – včet-
ně mazaných a nezbedných bratrů trojčat – aby 
zlomila děsivou kletbu, než bude příliš pozdě.
V českém znění: Barbora Šedivá, Simona Post-
lerová, Karel Heřmánek, Ljuba Skořepová, Ota 
Jirák, Martin Stropnický, Pavel Zedníček a další
Režie: Mark Andrews, Branda Chapman 
Hrajeme: 30. - 31. 8. 2012 pouze od 17.30 

TOTAL RECALL
Sci-Fi / USA / Falcon / 2D
Ačkoli má tovární dělník jménem Quaid krás-
nou manželku, kterou miluje, výlet do mysli mu 
připadá jako perfektní dovolená od frustrující-
ho života – skutečné vzpomínky na život super 
špióna mohou být přesně to, co potřebuje. Ale 
když se proces zvrtne, Quaid se stane hleda-

ným mužem. Quaid, který je na útěku před 
policií – kterou řídí kancléř Cohaagen, vůdce 
svobodného světa – se spojí s povstaleckou 
bojovnicí, aby našel hlavu ilegálního odboje 
a zastavil Cohaagena. 
Hrají: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Bill Nighy, 
Jessica Biell, Bryan Cranston a další.  Režie: Len 
Wiseman 
Hrajeme: 30. - 31. 8. 2012 pouze od 20.00
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Začátky
Nepřímo se historie SK H. Žďár začala psát 
v roce 2000. Tehdy se vedení TJ Sokol J. Hra-
dec rozhodlo, že nepřihlásí svůj fotbalový tým 
do mistrovské soutěže v sezóně 2000/2001. 
Tím pádem náhle přibližně 20 fotbalistů nemě-
lo, za koho hrát. Někteří hráči se sice rozprchli 
do týmů v jindřichohradeckém okolí, ale jádro, 
které zůstalo pohromadě, se rozhodlo položit 
základní kameny k založení fotbalové jedno-
ty FK Jindřichův Hradec. Zakládajícími členy 

byli především V. Dvořák, F. Zwicker, J. Košťál, 
Z. Roštek a V. Bervid. Ti, co chtěli hrát, si všech-
no platili ze svých kapes, a to i nutné proná-
jmy hřišť a dalších sportovišť, proplácení roz-
hodčích a jejich cestovních výloh, zároveň též 
svou dopravu k zápasům. Nejprve hrál domácí 
zápasy FK J. Hradec na hřišti v jindřichohradec-

V Horním Žďáru se fotbalu daří

ké Jáchymově ulici, postupně však z ekonomic-
kých důvodů hledal levnější pronájmy, až poslé-
ze nalezl azyl v Plavsku.

Výstavba šaten
Přestože plavecký klub vycházel FK J. Hradec 
všemocně vstříc, tak hráči i celý tým toužili po 
tom, aby měli někde opravdové domácí prostře-
dí. V tom se ukázal být zlomový rok 2003, kdy 
klub změnil název a sídlo. Byl přejmenován na SK 

Horní Žďár a předsedou se stal Jiří Paul. Toho-
to aktu se zúčastnil osobně i někdejší jindřicho-
hradecký starosta Karel Matoušek, jenž přislíbil 
fi nanční pomoc při plánované přestavbě bývalé 
hasičské zbrojnice na sportovní kabiny. Členo-
vé klubu tam zdarma odpracovali 3800 brigád-
nických hodin. Na začátku května 2006 bylo dílo 

Ryze fotbalovou tělovýchovnou jednotou je Sportovní klub Horní Žďár. Sportovní organizace v současnosti čítá přesně 55 členů ve 3 oddí-
lech, klub vysílá do soutěží týmy ve věkových kategoriích starší přípravky, starších žáků a mužů. Všechny celky v současnosti nastupují 
v Okresním přeboru Jindřichohradecka. SK H. Žďár vznikl v roce 2003, největší úspěchy sportovního klubu se váží spíše k mimosportovní 
činnosti. Jedná se hlavně o výstavbu kabin a posléze i fotbalového areálu, kde je hřiště s umělým trávníkem.

řádně zkolaudováno a předáno k užívání. „Tím 
skončil kočovný život hráčů, kteří již konečně 
mohli začít hrát zápasy na opravdovém domácím 
vlastním hřišti,“ říká i po čase s úlevou v hlase 
jednatel SK H. Žďár František Zwicker.

Hřiště UMT
Úspěšným dokončením šaten jakoby se vedení 
SK H. Žďár namlsalo a rozhodlo se pokračovat 
v další aktivitě, kterou byla výstavba fotbalové-
ho hřiště s UMT povrchem. I díky iniciaci mezi-
národního fotbalového sudího FIFA Rober-
ta Matušíka byl klub podpořen státní dotací ve 
výši 13,3 mil. korun. Na konci léta 2006 začaly 
první zemní práce, 3. února 2007 bylo dílo, kte-
ré obdrželo tři hvězdičky kvality UEFA, uvedeno 
v provoz. Slavnostní výkop na novém hřišti spo-
lečně provedli K. Matoušek a tehdejší předseda 
klubu J. Paul.

Mládež v soutěžích
Nejnovější kapitolou v historii SK H. Žďár se stal 
rok 2010, kdy klub do fotbalových soutěží pyšně 
přihlásil družstva starší přípravky a mladších žá-
ků. Průkopníkem výchovy mládežnického potě-
ru je J. Šmíd, který přivábil ke kouzlu fotbalové-
ho míče místní chlapce a dívky. 

SK Horní Žďár – předseda: Jozef Košťál. Jedna-
tel: František Zwicker. Pokladník: Zdeněk Roš-
tek. Členové Výkonného výboru: Iva Němečková, 
Renata Frídová, Karel Loukota, Josef Maxa.
Kontakt: František Zwicker, 607 638 927, fzwic-
ker@centrum.cz, http://www.skhornizdar.cz

Roman Pišný

HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 18. 8. 2012 -  Hip Hop Kemp 
Festivalpark - letiště Hradec Králové
Letos se už po jedenácté potkají v Hradci Krá-
lové příznivci hiphopové kultury z domácích 
Čech spolu s fanoušky z celého světa. 

POLIČKA
17. - 19. 8. 2012 – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlav-
ní scénou je poličské náměstí – klasická hud-
ba, jazz, rock divadlo. Páteční večer bude patřit 
skupině MIG 21!

Inspirace z České inspirace
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabíd-
kou. Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz Zuzana Bedrnová

CHEB
4. 8. 2012 - Flyfest - rockový festival
Chebský hrad, poř. Kulturní centrum Svoboda
 
KUTNÁ HORA
17. – 19. 8. 2012 – IntVeteran Rallye Kutná Hora 
Mezinárodní závod historických vozidel do vrchu

LITOMYŠL
1. 8. - 30. 9. 2012, Út-Ne: 9:00-17:00 
Olivetská hora vydává své poklady
Státní zámek Litomyšl. Výstava archeologických 
nálezů ze zámeckého návrší v Litomyšli.
 

TŘEBOŇ
13. 8. 2012 
SOUTH BOHEMIA JAZZFEST 2012  
Dean Brown and Th e Fish Mann /USA/CZ/
UK/, AMC TRIO featuring Ulf Walkenius /
SKV/SWE/, Fi.Jazz CO /CZ/, Ekra-fi ve /A/ 
29.9.2012

TELČ
8. 8. – 16. 8. - Obludárium, Divadlo bratří 
Formanů. Tančírna, Orchestrijón.
Veleznámé, světem putující představení Divadla 
bratří Formanů.
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TRIATLON – Martin Novák reprezentoval ČR na Tchaj-wanu
„Závodník, který nemá velké cíle, by neměl dělat sport na vysoké úrovni,“ říká M. Novák.

Triatlonový klub Vajgar je štikou mezi sportov-
ními oddíly nejen v J. Hradci, nýbrž i v jiho-
českých luzích a hájích. K atraktivnímu odvět-
ví sportu se mu daří lákat čím dál více mládeže, 
která také získává mnohé úspěchy. Nejzářivější 
hvězdou klubu ovšem je třiadvacetiletý Martin 
Novák, jenž dosahuje výrazných výsledků, díky 
nimž se jindřichohradecký triatlon drží na čes-
kém výsluní.

Dva letošní tituly
Martin Novák již letos stihnul v březnu získat 
titul mistra ČR v aquatlonu, v Liberci přitom 
porazil pět desítek soupeřů z České republiky 
a Španělska. O posledním květnovém víkendu si 
na krk pověsil další zlatou medaili, když v Podě-
bradech vyhrál Akademické mistrovství ČR 
v triatlonu. Ve famózním běžeckém fi niši porazil 
Tomáše Řenče z pražské Slavie o necelých devět 
vteřin a ziskem českého titulu si zajistil rovněž 
nominaci na světový šampionát akademiků. Ten 
se uskutečnil 29. až 30. června v Yilan County 
na Tchaj-wanu. 

Nečekaná nominace
Vítězství v Poděbradech ještě samo o sobě leten-
ku do Asie nezajišťovalo, až teprve v týdnu po 
zisku titulu rozhodlo trenérské duo Lenka Ková-
řová – Josef Horčic o tom, že Novák na Tchaj-
wan poletí. „Bylo to pro mě velké a radostné 
překvapení, když mi reprezentační trenérka tele-

fonovala, že jsem 
nominován. Neby-
lo jednoduché se 
vměstnat mezi 
čtveřici mužů, kteří 
budou na mistrov-
ství světa. Olym-
pionik Přemysl 
Švarc měl nomi-
naci jistou a na 
zbývající tři mís-
ta nás bylo zhruba 
osm s podobnou 
výkonností. Mně 

se příliš nepovedly reprezentační testy v Nym-
burku, o to více mi záleželo na závodě v Podě-
bradech, kde sice také nebylo všechno podle 
mých představ, ale akademický titul jsem přeci 
jen získal,“ hovořil M. Novák o závodě, jenž mu 
zajistil letenku, ale který dokončil totálně vyčer-
paný.

Poděkování Janu Vaňkovi
Před světovým šampionátem měl Novák solid-
ní formu. Potvrdil to v Bratislavě na meziná-
rodním mistrovství Slovenska, kde týden po 
triumfu v Poděbradech doběhl do cíle na 6. mís-
tě, přičemž zvítězil v kategorii mužů do 23 let. 
„Tento výsledek stavím nad oba tituly, je to nej-
lepší moje umístění v této sezóně. Dlouho jsem 
se tam držel s těmi nejlepšími, síly mi začaly 
docházet až přibližně dva kilometry před cílem. 
Nakonec mne porazili pouze Češi Jan Čelůstka 
a Martin Krňávek a dva Maďaři a jeden Ukraji-
nec. Od závodu na Tchaj-wanu jsem nevěděl, co 
očekávat, nestavěl jsem si proto vysoké cíle, ale 
chtěl jsem ukázat, že má nominace je oprávně-
ná, chtěl jsem udělat radost sobě a svým výko-
nem i poděkovat lidem, kteří se podílejí na mé 
přípravě a také jindřichohradeckému trenéro-
vi Janu Vaňkovi, jenž mě přitáhnul k triatlonu. 
Díky němu jsem se dokázal dostat na úroveň, na 
které nyní jsem,“ vyjádřil vděk M. Novák.

Předčasný konec závodu
„Konkurence na mistrovství byla obrovská. 
Bylo tam strašné horko a vlhko, takové náročné 
počasí mi vůbec nevyhovovalo,“ říká M. Novák. 
Dosud nebyl dál, než na Kanárských ostrovech, 
proto se na zkušenost z Asie strašně těšil. Chtěl 
tam absolvovat nejen závod jednotlivců, ale 
také být platným členem národního družstva. 
Bohužel nakonec vše dopadlo jinak. Novák na 
Tchaj-wanu odplaval jen 1500 metrů plavec-
ké části ve vodě o teplotě 35 °C. Další průběh 
již musel vzdát, důvodem byla bolestivá lapálie 
s klenbou nohy. Reprezentační tým mužů i bez 
něho obsadil 5. místo. Dlužno dodat, že vzduch 
měl během závodu neskutečných 40 stupňů!

Trenér Jan Řehula
Od února se Novákovým 
hlavním osobním trenérem 
stal Jan Řehula, což mohla 
být na Tchaj-wanu pro jiho-
českého triatlonistu i výho-
da, neboť bronzový medai-
lista z LOH v Sydney 2000 
východoasijskou lokalitu 
důvěrně zná, jelikož tam pět 
let vedl národní tým Jižní 
Koreje. „Nikdy bych neče-
kal, že budu mít tak slavného kouče, vždyť to byl 
vždycky můj velký vzor. Spolupracuje se mnou od 
února, tréninky konzultujeme denně prostřed-
nictvím e-mailu. To, že se stal mým trenérem, mě 
hodně nakoplo a myslím si, že je to na výsledcích 
znát,“ důvěřuje M. Novák radám J. Řehuly, jenž 
hodně pobývá v Austrálii, kde trénuje tamní juni-
orskou reprezentaci do 23 let.

Náročné cíle
„Už mi chybí jenom rok, bude to těžké, ale chci 
tu školu dokončit,“ je odhodlán M. Novák dosáh-
nout vysokoškolského diplomu na českobudějo-
vické Jihočeské univerzitě, pedagogické fakultě se 
zaměřením zeměpis + tělesná výchova. „Bude to 
boj,“ uvědomuje si, poněvadž se mu, coby spor-
tovci, úlev nedostává. Po návratu z Tchaj-wanu 
má M. Novák letos ještě několik vrcholů. Čekají 
ho české šampionáty na sprinterské a olympijské 
trati, měl by sbírat body do světového žebříčku na 
„Asijském poháru“ v Kazachstánu. Vášnivý rybář 
v dlouhodobém výhledu touží po probojování se 
do „áčka“ české reprezentace a startu na olympij-
ských hrách v roce 2016 v brazilském Rio de Jane-
iro. „Můj trenér Řehula mi olympiádu stále při-
pomíná, já vím, že je reálná, avšak čeká na mne 
ještě moc hodin tvrdého tréninku, hodně cesto-
vání po závodech na celém světě, hodně vyna-
ložených peněz. Udělám pro to všechno, pakliže 
si závodník nedává velké cíle, tak by sport na 
vysoké úrovni neměl dělat,“ má jasno M. Novák.

Roman Pišný

Jen necelých 11 kilometrů od Jindřichova Hrad-
ce se nalézá chatový tábor v Malém Ratmíro-
vě. Patří Tělovýchovné jednotě Slovan J. Hradec 
a je naprosto ideálním místem pro aktivně pro-
žitou dovolenou. Ještě máte čas se rozhodnout 
k tomu, kterak tam strávit klidnou a pohodovou 
srpnovou část letních prázdnin.
Maximální kapacita tábora je 212 osob, můžete 
tam mít s sebou svého čtyřnohého mazlíčka, 
můžete tam zaparkovat auto. Kousek od tábora 
je vlaková zastávka úzkokolejné dráhy – lokál-
ky, kterou se dají podnikat výlety buďto směrem 
k J. Hradci nebo opačně do malebných míst Čes-
ké Kanady kamsi k Nové Bystřici.
Tábor nabízí uzamykatelnou úschovnu kol, pro-
nájem tenisového kurtu a hřiště na beach volej-

SPORT PRO VŠECHNY

bal a plážový fotbal. Bezplatně jsou k dispozici 
stoly na ping-pong a přírodní hřiště na volej-
bal, nohejbal, kopanou a basketbal. Děti si uži-
jí na klouzačkách, prolézačkách, dětském hřišti. 
Přírodní koupání zajišťuje osmdesátihektaro-
vý Ratmírovský rybník, jehož pláž je součástí 
táborového areálu. Půjčit si lze loďku, šlapadlo 
– hydroped. Zahrát si můžete i kulečník. Na své 
si přijdou milovníci houbaření, pěší turistiky 
i cykloturistiky.
Ubytování v tří až pětilůžkových rodinných 
chatkách a letních chatičkách – srubech je zaří-
zeno skromně, ale velice útulně. Sociální zaříze-
ní včetně sprch s teplou vodou je společné. Stra-
vování je zajišťováno v hlavním objektu tábora 
formou plné penze, polopenze, snídaněmi, obě-

dy, večeřemi, vždy záleží na požadavcích rekre-
anta. Neocenitelná je hlavně nyní v době letní 
olympiády v Londýně možnost společného sle-
dování televize v jídelně. Atmosféra při fandění 
s celým osazenstvem tábora Špotákové, Synkovi, 
basketbalistkám, či Veselému může být nezapo-
menutelným zážitkem. Snad jediným mínusem 
tábora v Malém Ratmírově je to, že není bezba-
riérový.

Kontakt – sekretářka TJ: paní Bzonková, mobil: 
723 304 135, tel.: 384 397 148 nebo 384 361 798, 
e-mail: jh.slovan@tiscali.cz, web: http://www.
jhslovan.ic.cz

Roman Pišný

Chatový tábor v Malém Ratmírově je pro dovolenou ideální
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Už se píše rok 1825. Po včerejších bujarých osla-
vách příchodu Nového roku mě pěkně bolí hla-
va. Pan Stephenson mě pozval do vyhlášené-
ho newcastleského podniku, kde pro nás byla 
vyhrazena celá velká místnost. Velký stůl pro-
střený pro šedesát lidí se skoro až prohýbal pod 
vahou dobrého jídla a pití. Byla to pro mě velká 
čest, protože na večírku byli přítomni i význam-
ní lidé a vlivní politici. Seděl jsem několik míst 
od pana Stephensona, a tak nešlo nevidět a neza-
slechnout jeho rozhovory. Valila se za ním masa 
lidí, někteří si na něco stěžovali, jiní se chlubili. 
Divím se, že to panu inženýru nevadilo. Krom 
jiných byl na večírku přítomen i Chuck Limet – 
největší podnikatel ve Stocktonu, který má velký 
podíl, hlavně ten fi nanční, na realizaci parostroj-
ní dráhy do Darlingtonu. Pak jsem začal se sou-
sedním přísedícím popíjet whiskey a od té doby 
si už nic z večírku nepamatuji… 
Už na dráze pracuju přes pět let. Od té doby 
jsem vystřídal různé profese a úkony při stavbě 
této dráhy. Začínal jsem jako kopáč. Později si 
všimli, že mám matematické nadání a přiřadili 
mě k zeměměřičům, se kterými jsem vyměřo-
val těleso budoucí železnice. V této době jsem 
pana Stephensona znal jen z doslechu. Jelikož 
je, byl a doufám, že i bude hlavním projektan-
tem parodráhy, tak jsem spadal pod jeho velení. 
Pravidelně se jezdil na probíhající stavbu podí-
vat. Jednou zavítal i k nám zeměměřičům, a tak 
jsem měl možnost ho osobně poznat. Jak jsem 
ho poznal v tom roce 1820? 
„Dobrý den, pane Stephensone. To máme dnes 
ale hezké počasí,“ přivítal jsem ho. 
„Jen aby vydrželo, od Darlingtonu se k nám 
ženou velké černé mraky. To by mohlo rozmá-

Zápisky Johna Oila (část I.)
čet celý terén a my bychom museli se stavbou 
počkat… A její otevření by se zpozdilo…“ odpo-
věděl mi, ukazuje na oblohu. 
Chvíli tam s námi stál, koukal nám pod ruce 
a dělal si zápisky. Bohužel se jeho černé obavy 
naplnily a začala strašná bouře. Rychle jsme sba-
lili všechno náčiní, nasedli do koňského povo-
zu a jeli domů. Divil jsem se, že pan Stephen-
son jel s námi obyčejnými lidmi v povozu. Sice 
jako zeměměřiči jsme ve společenském žebříč-
ku postoupili o patro výše, ale nebývalo zvy-
kem, aby se takto vážená osoba stýkala s obyva-
telstvem nižších vrstev a už vůbec neexistovalo, 
aby s nimi jezdila v povoze! 
Liják přetrvával i druhý den, a tak byly práce na 
trati pozastaveny. Všichni dostali volno, ale já ne. 
Byl jsem zavolán do Stephensovy kanceláře, která 
se nacházela v pětipatrové budově ve Stocktonu. 
Když jsem zadýchaný vstoupil do pátého patra, 
zaklepal jsem a vešel jsem do kanceláře. Zde 
seděla sekretářka, která mě odvedla na místo 
určení. 
„Dobré odpoledne, pane Oile,“ přátelsky mě při-
vítal a dodal „posaďte se.“ 
Udělal jsem, jak říkal, a on pokračoval: „Jistě 
víte, že liják zmařil a znemožnil část naší prá-
ce. Voda odplavila spoustu zeminy a materi-
álu a stále v tom pokračuje. My však můžeme 
pokračovat v dílně.“ 
„V dílně?“ podivil jsem se. 
„Ano, v dílně. Tam pracujeme na vývoji našeho 
stroje poháněného parou.“ 
„A jak se takový ušlechtilý stroj bude jmenovat 
a co bude dělat?“ nesměle jsem se zeptal. 
„Jméno ještě nemáme, ostatně – to bude váš 
první úkol v novém zaměstnání.“ 

„V novém zaměstnání?“ vyvalil jsem oči. 
„Přesně tak. Jelikož nemáme žádného člověka, 
který by se staral o dílny, tak to budete dělat vy. 
Jste sympatický a šikovný.“ 
„Vždyť přece nemám žádné odborné vzdělání, 
moc tomu nerozumím…“ 
„Nevadí. Všemu vás přiučím. Já jsem taky nic 
neuměl a teď tady projektuji a realizuji parodrá-
hu.“ 
Jeho nápad se mi vcelku zamlouval a líbil se mi, 
a tak jsem nakonec spokojeně odešel domů, kde 
jsem to vše hned vyprávěl své ženě. 
Druhý den ráno jsem se měl hlásit v dílně na 
Railway street 21. Přišel jsem přesně v 7:00 a už 
jsem byl očekáván. 
„Dobré ráno,“ slušně jsem pozdravil. 
„Dobré, dobré.“ dostalo se mi odpovědi. „Pojď-
te! Něco vám ukážu.“
Šli jsme doprava, rovně přes dlouhou chodbu, 
doleva, znovu doprava, zase rovně. Po chvíli lítá-
ní po dílně jsme se dostali do ani malé, ani velké 
haly. Zde uprostřed stálo jakési monstrum, kte-
ré nebylo schopno skoro ničeho. Okolo něj se 
hemžilo pár vybraných dělníků, kteří pořád ně-
co kutili – jeden koval, druhý cosi nýtoval, další 
cosi zkoušel. Byl to jeden velký mumraj. 
„Sem budete odedneška chodit do práce. Toto 
jsou všechno vaši podřízení. Tomuto teď bude-
te velet,“ suše oznámil pan Stephenson a zmizel 
kdesi v chodbách. 

(pokračování v příštím čísle)

Jan Oliva (15 let, Jindřichův Hradec)
Vítěz v kategorii „Próza ostatní“ v literární 
soutěži jindřichohradecký Textík.

Pro každého, kdo se chce v létě hýbat, pro každého, kdo by si chtěl přijít 
zahrát nebo uspořádat turnaj v soft -tenisu, tenisu, volejbalu, ringu, nohej-
balu, badmintonu, přehazované, nabízí TJ Slovan J. Hradec, o.s. kurty 
na Tyršově stadiónu v Jarošovské ulici 743/II. Provozní doba tam je od 
7:00 do 21:00 hodin. Kurt je k dispozici za 70,- Kč/1 hod., tenisová rake-

TJ Slovan nabízí možnost aktivního využití volného času
ta á 10 Kč, raketa na soft -tenis á 5 Kč, badmintonová raketa á 5 Kč, míčky 
zdarma, míč na nohejbal á 50 Kč/1 hod. Občerstvení je zajištěno.
Kontakt, informace a rezervace: 384 361 799 či 723 628 731.

Roman Pišný



POZVÁNKY NA ZÁŘÍ
Městské akce:

1. 9. 
MĚSTO DĚTEM ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
16. 9.
SENIOR KLUB 
18. 9. 
KOMORNÍ TRIO BUDVICENSE – KONCERT V RÁMCI KPH
19. 9.
 „SMRT V RŮŽOVÉM“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SK. B 
 25. 9. 
„JEPPE Z VRŠKU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SK. A
28. – 30. 9. 
SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC

•

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

 5. 9. 
„NA STOJÁKA“ - POŘAD TŘECH KOMIKŮ
 7. – 8. 9. 
PIVNÍ SLAVNOSTI
13. 9. 
„KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU“ – BENEFIČ-
NÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA BEZ 
ZÁBRADLÍ PRO PROUTEK O.S. 
15. 9. 
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
– NEJEN FOLKOVÉ KAPELY
21. – 22. 9. 
DADAINSPIRAČNÍ DNY 
– FESTIVAL STUDENTSKÉHO DIVADLA

•

•

•

•

•
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