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První zářijový den se jindřichohradecké děti 

rozloučí s prázdninami.

MĚSTO DĚTEM

ci nezbytným sčítáním komisaře Agentury Dobrý den 
Pelhřimov a řadili se do jednotlivých sektorů nakres-
leného obrazce. V okamžiku pořizování společné foto-
grafi e se teplota vzduchu šplhala k 35°C a na obloze se 
začala zlověstně prohánět černá mračna. Přesto účast-
níci rekordu vydrželi na svých místech nejen do poří-
zení leteckého snímku, ale i do ofi ciálního vyhlášení 
výsledků jejich snahy komisařem pelhřimovské agentu-
ry Tomášem Drábkem. Největší živou pětilistou růži 
v historii vytvořilo přesně 487 Jindřichohradečáků 
a návštěvníků města! Po roce se tak Jindřichův Hradec 
znovu ocitl na stránkách České knihy rekordů.
Jen pár minut po ukončení akce, když na náměstí Míru 
nastoupily uklízecí čety proplétající se tu a tam mod-
rými, žlutými nebo červenými ostrůvky, začaly na zem 
dopadat první dešťové kapky. Ani následná bouřka 
nepokazila dojem z úspěšně vytvořeného rekordu. 
Jindřichohradečáci si zaslouží mnohem víc, než jen 
zápis do České knihy rekordů. Minimálně si zaslouží 
to, aby jejich město bylo na oplátku pyšné na ně. 

Marcela Kozlová

Milovníci zlatého moku se sejdou v Jindřichově 

Hradci. Pivní slavnosti se konají 7.– 8. září.

PIVNÍ SLAVNOSTI

Další koncert v rámci abonentních kon-

certů KPH. Posluchači se na něj mohou 

těšit 18. 9. 2012 od 19.00 hodin v kapli 

sv. Maří Magdaleny. 

KOMORNÍ TRIO 
BUDVICENSE

Být patriotem znamená nejen být hrdým na své město, 
ale také pro něj v pravou chvíli něco udělat. Jindřicho-
hradečáci patrioty rozhodně jsou. Dokázali to již v roce 
2011, kdy neváhali věnovat volný čas výrobě kostý-
mů Bílé paní a potom vyrazit na třetí zámecké nádvo-
ří pokusit se překonat dva roky starý, telčský rekord. 
Povedlo se a jejich počet se nakonec zastavil na čísle 
351! Pohled na bílou peřinu ze zámeckých arkád smě-
rem na nádvoří bral dech.
V roce letošním padla volba na pokus o rekord ve vytvo-
ření největší živé pětilisté růže. Žlutý květ na modrém 
poli měl v erbu rod pánů z Hradce a dodnes je nedílnou 
součástí městského znaku. Intenzivní přípravy na akci, 
jež byla součástí Oslav 140. výročí Sboru dobrovolných 
hasičů Jindřichův Hradec, trvaly půl roku. 
28. července, úderem 15. hodiny, vypukla na náměs-
tí Míru registrace účastníků pokusu o rekord, kterým 
organizátoři rozdávali trička v patřičných barvách. 
Rekord zdolali dobrovolníci málem již při samotné 
registraci, protože 500 barevných trik bylo rozdáno 
během pouhých 17 minut! Následně prošli účastní-

Pokus o rekord byl součástí Turistické-
ho TOP Týdne 2012. Projekt byl spolu-
fi nancován Evropskou unií z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj.

Jindřichohradečáci vytvořili 
největší pětilistou růži
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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: 384 351 177
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

Národní muzeum fotografi e   
a 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

Důležité upozornění!
Z důvodu sanitace dojde v termínu 3. 9. – 7. 9. 2012 k uzavření krytých bazénů pla-
veckého areálu na sídlišti Vajgar. V době uzavření vnitřních bazénů počítáme 
s tím, že za pěkného počasí bude v provozu venkovní aquapark až do 10. 9. 2012. 

Děkujeme za pochopení.  Zdeněk Turyna
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Poděkování za záchranu života
V úterý 14. srpna odpoledne poděkoval staros-
ta města Stanislav Mrvka v refektáři Muzea foto-
grafi e a moderních obrazových médií třem spor-
tovcům, členům jindřichohradeckého fotbalového 
klubu, kteří 24. června 2012 v Chlumu u Třebo-

ně výrazně přispěli k záchraně mladého lidského 
života. Adam Král, Jan Opelka a Tomáš Šenkýř 
se tak svým statečným a duchapřítomným činem 
zapsali do pamětní knihy města.
Celá situace se odehrála, když se tito tři muži vra-
celi nad ránem se svým týmem z diskotéky v Chlu-
mu u Třeboně, kde v rámci dokopné slavili úspěš-
nou hru v uplynulé sezoně. „V přilehlém parku 
jsme našli dívku a chlapce, který byl v bezvědomí, 
a snažili jsme se mu pomoct,“ popsal hlavní iniciá-
tor záchranné akce Adam Král. Společně se svými 
kolegy Janem Opelkou a Tomášem Šenkýřem vyn-
dali bezvládnému chlapci zapadlý jazyk a zača-
li s resuscitací. Do příjezdu záchranky prováděli 
masáž srdce, jelikož chlapec ještě několikrát upa-
dl do bezvědomí. Hlavně díky přičinění těchto tří 
mužů měla celá situace šťastný konec. „Stejně tak 
jako na hřišti se museli rychle rozhodnout. Rozhod-
li se správně, za což jim patří náš velký dík,“ dodal 
starosta města Stanislav Mrvka, který zachráncům 
předal jako poděkování knihu o městě a drobný 
dárek. 
Uznání si také vyslechli z úst místostarosty Pav-
la Vejvara a předsedy Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Otakara Stavinohy. 

Výchovně rekreační tábor  
v Dolním Radíkově
V termínu od 13. srpna do 22. srpna se již po devá-
té konal v Dolním Radíkově výchovně rekreační 
tábor pro děti z nízkopříjmových rodin pořádaný 
Městem Jindřichův Hradec.
„Tábor se koná každoročně v rámci projektu Soci-
ální začlenění dětí a mládeže ze slabého sociálně 
kulturního prostředí do společnosti již tradičně na 
Turistické základně Domu dětí a mládeže Jindři-
chův Hradec v Dolním Radíkově,“ sdělila Zdeň-

ka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí. Na 
táboře se rekreovalo, bavilo a vzdělávalo 30 dětí, 
o které se staralo 11 pracovníků, z nichž 2 pracov-
nice byly z odboru sociálních věcí. Na programu 
se podílel Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec, Český červený kříž, oblastní spolek Jin-
dřichův Hradec, Dopravní inspektorát Policie ČR 
a novinkou byla návštěva Vězeňské služby ČR, kte-
rá dětem předvedla výcvik psů.
Na návštěvu se za dětmi přijel podívat také sta-
rosta města Stanislav Mrvka. „Ve středu patnácté-
ho srpna jsem se byl podívat za dětmi na dětském 
letním táboře v Radíkově. Byl jsem se za nimi podí-
vat i minulý rok a vše probíhalo perfektně. Děti byly 
podle jejich slov velmi spokojené. Náš úřad je s tou-
to aktivitou ojedinělý a já tuto činnost vidím jako 
velmi smysluplnou,“ vyjádřil se starosta Stanislav 
Mrvka. 
„O tento tábor je ze strany jak rodičů, tak i dětí 
vždy velký zájem. Město si velmi váží spolupráce 
s Domem dětí a mládeže v Jindřichově Hradci, od 
kterého využíváme nezbytné zázemí k táborové čin-
nosti v Dolním Radíkově,“ dodala Šindelářová.
Pro děti bylo letos připraveno překvapení v podo-
bě kouzelníků, které pro ně zorganizoval místní 
podnikatel Radek Havlín.

Na Vávrovce slavnostně   
odhalili desku
V sobotu 18. srpna byla v rámci letních slavností 
Vávrovské sládkování slavnostně odhalena reno-
vovaná pamětní deska Tomáše Vladimíra Slád-
ka za přítomnosti senátora Pavla Eyberta, sta-
rostů okolních obcí, starosty města Jindřichův 

Hradec Stanislava Mrvky a místostarosty Bohu-
mila Komínka. Pamětní deska, která je umístěna 
na štítě rodného domu T. Vl. Sládka, nyní pionýr-
ské základny Vávrovka, nebyla od své první insta-
lace v roce 1936 nikdy restaurována. T. Vl. Sládek 
byl významnou osobností Jihočeského kraje, byl 
nadšený sokol a buditel českých menšin na Jindři-
chohradecku.  

Staroměstské a telčské slavnosti
V sobotu 18. srpna se ve Starém Městě pod Land-
štejnem uskutečnily Staroměstské slavnosti - 
Setkání sousedů pod Trojmezím, v rámci nichž 
přijel do obce na návštěvu král Jan Lucemburský se 
svou družinou a společně s významnými návštěv-
níky slavností, mezi které patřil například hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola, vyšel na prohlídku 
tamního tržiště.

UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce září, 
v době končících prázdnin a dovo-
lených. Věřím, že si děti během dvou 
měsíců dostatečně odpočinuly a stej-
ně jako jejich učitelé nasbíraly mnoho 
potřebných sil do dalšího školního roku. 
Za dobu dvouměsíčního volna jsme 
v Jindřichově Hradci nezaháleli a pod-
le letošního hesla pro cestovní ruch: 
„Žijeme naplno“ jsme nabídli občanům 
i návštěvníkům mnoho zajímavých 
akcí. Například jsme vytvořili společně 
s některými z Vás nový rekord, který je již 
zapsán v České knize rekordů, připravili 
jsme pestrou nabídku akcí v rámci TOP 
týdne a operou Carmen jsme prázdni-
ny zakončili. Pracovalo se nadále na 
koncepci dopravní obslužnosti, ke kte-
ré jsme shromáždili připomínky a kte-
rou nyní zapracováváme do konečné 
podoby. Nadále podle plánu se pracu-
je na již zahájených investičních akcích 
a připravují se investiční akce nové. 
U dalších plánovaných investic probí-
hají výběrová řízení. Znamená to, že 
ve městě ani na úřadě žádné prázdni-
ny nebyly. Zejména na některých odbo-
rech, jako například na odboru dopra-
vy museli být jak klienti, tak úředníci 
během těchto dvou měsíců velmi trpěli-
ví a překonávat záludnosti nového sys-

tému evidence vozidel. 
Září tedy bude pokra-
čovat v duchu běž-
ného života a já Vám 

přeji, ať je co možná 
nejklidnější.

Stanislav Mrvka
starosta města

V ten samý den do Telče v rámci historických slav-
ností přijeli opravdové celebrity renesanční doby 
Zachariáš a Jáchym z Hradce a Kateřina z Valdštej-
na s císařskou Milostí a českým králem Ferdinan-
dem I. Na oslavě, které se zúčastnil i starosta Města 
Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka, se setkaly jed-
notlivé větve rodu pánů z Hradce. 

Karolína Průšová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

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

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji

Podmínky:
minimální nabídková cena 780.000,– Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně 
jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel pod-
mínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160,– Kč za znalec-
ký posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000,– Kč, v ter-
mínu pro podání nabídek na účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která bude započ-
tena na kupní cenu. Pokud zájemce, který 
o koupi v termínu požádal, kupní smlouvu 
neuzavře, kauce připadne ve prospěch města. 
Nevybranému žadateli bude kauce vrácena.

•
•

•

•

Sociální služby    
pro seniory na    
Jindřichohradecku
Dotazník pro seniory a osoby   
se zdravotním postižením 

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci 
s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
připravilo anketu, jejímž cílem je zmapo-
vat potřeby seniorů a osob se zdravotním 
postižením z obce s rozšířenou působnos-
tí Jindřichův Hradec zejména s ohledem na 
rozšíření pečovatelské služby. 
Anketu lze vyplnit na internetu, nebo na 
každém obecním/městském úřadě na Jin-
dřichohradecku. Město Jindřichův Hra-
dec, ve spolupráci se všemi obcemi ve svém 
správním obvodu obce s rozšířenou působ-
ností (od Starého Města pod Landštejnem, 
po Doňov, Březinu nebo Popelín), zača-
lo komunitně plánovat sociální služby. Ty 
by neměly být pouze nahodilé, ale měly by 
vytvářet systém, který umožní potřebným 
občanům důstojný život. Základní sociální 
službou, která umožňuje seniorům a zdra-
votně postiženým bydlet doma, je pečo-
vatelská služba. Kvalifikované pečovatel-
ky pomáhají potřebným s donáškou obědů, 
úklidem, hygienou, nebo je mohou dopro-
vázet k lékaři, apod. Přesnou podobu služeb 
si vybírá sám klient. Na tuto službu přispívá 
stát i obce, ale klient si musí také doplácet 
cca 100 Kč za hodinu. Pečovatelská služba 
je v současné době dostupná jen v někte-
rých obcích a městech Jindřichohradecka. 
„Rádi bychom zjistili, zda by o tuto službu 
měli zájem i lidé v dalších obcích. Proto jsme 
připravili anketu, kterou je možné vyplnit 
na internetových stránkách města, nebo na 
každém městském či obecním úřadě,“ řekla 
vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňka Šin-
delářová. 
Dotazník naleznete na adrese: www.jh.cz. 
Výsledky ankety budou zveřejněny na inter-
netu a v médiích a budou využity při pláno-
vání nových sociálních služeb. 

Prosíme o vrácení vyplněných dotazníků do 
10. 9. 2012 na Městský úřad Jindřichův Hra-
dec, Odbor sociálních věcí, Klášterská 135/II, 
377 22 Jindřichův Hradec.    
Tel.: 384 351 301

Tento projekt je spolufinancován evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky prostřednictvím Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Daniel Rosecký

Vážení občané,
Město Jindřichův Hradec pořídilo červené ple-
chové kontejnery od společnosti Elektrowin, 
které umístí po jednom kuse v co nejkratší 
době do všech místních částí. Snahou je umož-
nit i občanům místních částí zapojit se do sepa-
race většího množství komodit, snížit množství 
nesprávně odkládaného materiálu do popel-
nic a tím i náklady na skládkování. Umístěny 
budou v blízkosti stávajícího sběrného místa 
separovaných odpadů, ale budou sloužit pouze 
pro sběr vysloužilého elektroodpadu, který není 
v žádném případě odpadem.
Z tohoto důvodu je třeba dodržovat následují-
cí pravidla:

do nádoby je možno ukládat pouze vyjme-
novaná kompletní zařízení a to: vysouše-
če vlasů, mixery, šlehače, kávovary, tous-
tovače, kuchyňské roboty, žehličky, kulmy, 
drobné el. nářadí apod. 
nádoba neslouží pro ukládání žádného 
komunálního a ostatního odpadu
zařízení z nádob nezcizujte
zařízení neodkládejte vedle, i když je nádo-
ba plná (počkejte na svoz)
nádoby jsou majetkem Města J. Hradec 
a proto je nepoškozujte a nepoužívejte 
k jiným účelům, než jsou určeny (plakáto-
vání apod.)
do nádob nevhazujte žádné zařízení, které 
má obrazovku a zářivky 
má-li zařízení skleněné části, tyto odstraňte 
a uložte do kontejneru na sklo

•

•

•
•

•

•

•

Nevkládejte audio a videotechniku, autobate-
rie a monočlánky.
(Ostatní druhy zařízení a rozměrné přístroje 
je možné i nadále odevzdat na sběrném dvo-
ře v J. Hradci, případně do podobných větších 
kontejnerů společnosti Asekol na sedmi mís-
tech ve městě.)
Odvozy bude provádět společnost Elektrowin 
sama podle vysledované doby pro naplně-
ní nádob. Setká-li se tato snaha s pozitivním 
výsledkem, budou budována další stanoviš-
tě a rozšiřován počet separovaných komodit. 
V opačném případě budou nádoby přemístě-
ny na místa, kde budou využívány. Jedině spo-
lečnou snahou a používáním všech separačních 
nádob na schválené komodity můžeme očekávat 
pozitivní výsledky 
a účelné vyna-
ložení fi nancí.
Pro občany města, 
kteří mají zatím 
sedm kontejnerů 
na elektroodpad 
od společnosti 
ASEKOL, jsme 
požádali v rámci 
grantového řízení 
2012 o dalších pět 
kusů. V přípa-
dě že budou nádoby 
dodány, budeme vás o nových 
místech informovat.

byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 (1. podlaží), v domě čp. 723/II, v Nádražní ulici, Jindřichův Hradec, 
včetně spoluvlastnického podílu 67/1602 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 2681, 
obec i k.ú. J. Hradec  

Bližší informace o konkrétních podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy majet-
ku města, kontaktní osoba – Andrea Musilová, tel. 384 351 166 a na www.jh.cz  

Věra Sedláčková

Rozšíření míst pro sběr vysloužilých elektrospotřebičů

František Bulíček

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR

Děti z jindřichohradeckých škol se s policisty 
setkávají nejen v průběhu školního roku. Spo-
lupráce pokračuje i o letních prázdninách, kdy 
jsou policisté za dětmi zváni na dětské tábory. 
Nejen děti, dospělí (vedoucí oddílů), ale i poli-
cisté návštěvy vítají, neboť spolupráce s mládeží 
i mimo školní lavice je pro prevenci proti krimi-
nalitě velmi důležitá.
Letos policisté zavítali na letní dětský tábor Osi-
ka poblíž Nové Bystřice. Tábor má svoji tradi-
ci již od 60. let. Nyní jej provozuje a vlastní 
Sdružení rodičů a přátel 1. základní školy z Jin-
dřichova Hradce.  Děti zde zažívají různá dobro-
družství a jejich zájem o pobyt je značný. O dob-
rou stravu pro 50 dětí, instruktory a vedoucí se 
starají tři paní učitelky, které zde působí v roli 
kuchařek již řadu let. Hlavní vedoucí je již po 
14 let Mgr. Lenka Hrubá, která je zástupky-
ní ředitele ZŠ. Policisté z Územního odboru
J. Hradec jako každoročně přijeli prezentovat 
svoji práci na letní dětský tábor Osika. Ukázky 
práce mužů zákona shlédlo 50 táborníků i jejich 
vedoucí. Děti i dospělí měli možnost vidět, jak 
pracuje čtyřnohý policista CIR pod vedením své-
ho psovoda, vedoucího kynologické skupiny Ladi-
slava Košlera, a dále zhlédli práci služebního psa 
INNA  společně s Petrem Lukačovičem. Doprav-

28. 7. 2012 v 5.00 hodin si strážník, provádějící 
pěší kontrolu na náměstí Míru, všiml muže, kte-
rý vyšel z baru, usedl do vozidla, rozjel se naštěs-
tí směrem ke strážníkovi, který vozidlo zastavil. 
Když se řidič zeptal, co se děje, alkoholové výpa-
ry strážníka odsunuly stranou. Proto na místo při 
volal hlídku Policie ČR. Policisté s řidičem pro-
vedli dechovou zkoušku s výsledkem 1,84 promile 
a trestný čin „ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky“ byl na světě.
30. 7. 2012 uložili strážníci několik pokut za 
porušení tržního řádu posádce stříbrného „op-
la“, jež vystoupila na Masarykově náměstí a roz-
běhla se po městě, kde se snažila prodat voňavky 
pochybné značky. Nikdo z posádky však nepočí-
tal s funkčním kamerovým systémem obsluhova-
ným akční operátorkou. Ta neomalené prodejce 
zpozorovala v Panské ulici a poslat na místo hlíd-

ku bylo dílem okamžiku. Po strážnících se prodej-
cům věnovali příslušníci Celní správy, Cizinecké 
policie i zástupce živnostenského odboru MěÚ.
2. 8. 2012 se přestupku neoprávněného užívá-
ní cizí věci dopustili dva muži (32 a 25 let), kteří 
v nočních hodinách dostali „bezva“ nápad. Pře-
lezli plot Aquaparku a naskákali do bazénu, kde 
se cachtali do té doby, než si je na místě vyzvedli 
strážníci Městské policie. Po příjemné koupeli oba 
čekala studená sprcha ve formě blokové pokuty.
3. 8. 2012 Žádným troškařem nebyl zlodějíček 
(28 let), který si v Albertu v podvečer napakoval 
batoh láhvemi whisky za necelých patnáct stovek. 

U pokladny zaplatil dva lahváče 
asi proto, aby uklidnil svě-

domí a hned nato spustil 
detekční rám za 

pokladnou.
 Na whisky si 
musel nechat 

zajít chuť, ale aby nepřišel zkrátka, může se těšit 
na přestupkové řízení.
9. 8. 2012 Tučnou pokutou byl odměněn jeden 
z místních bezdomovců za to, že se, „k velké rado-
sti“ personálu, vykálel ve sprše jedné z čerpacích 
stanic. Naštěstí měl s sebou svého pravděpodobně 
nejlepšího, střízlivějšího kamaráda, který produkt 
jeho alkoholem zrychleného metabolismu ze spr-
chy odnesl.
12. 8. 2012 Dvě černé skládky u cesty vedou-
cí přes Lišný Dvůr do Žďáru oznámil všímavý 
občan na linku 156. Strážníkům na místě nezby-
lo nic jiného, než vyhrnout rukávy a odpadky 
pořádně prohrabat. Ne moc voňavé snažení bylo 
korunováno úspěchem v podobě několika útržků 
složenek s kompletní adresou. Původce skládky se 
nezdál návštěvou strážníků ani moc překvapen, 
k založení skládek se přiznal, takže po jejich úkli-
du ho čekala bloková pokuta.

Rudolf Gabriel, strážník

ní policista Ondřej Novák prověřil, zda někdo 
z táborníků není pod vlivem alkoholu či drog. 
Stanislav Fila táborníkům ukázal služební vozidlo 
dopravní policie. Velkému zájmu se těšil i policis-
ta z obvodního oddělení Nová Bystřice Jaroslav 
Běhoun, který dětem předvedl výstroj pořádko-
vé jednotky. Zájemce z řad dětí do této výstroje 
rovněž oblékl. Čtvrté stanoviště patřilo vedoucí-
mu z  Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materi-
ál, Jiřímu Kreichovi, jenž ukázal dostupné zbraně 
policie jako samopal či škorpion. Tisková mluvčí 
policie Hana Millerová pohovořila o problematice 
dětských úrazů a to nejen o prázdninách. Připo-
mněla nutnost nošení cyklistické přilby i refl ex-
ních prvků. Důrazně děti upozornila na to, aby 
zbytečně netelefonovaly na tísňové linky, pokud 
není potřeba pomoci. V závěru prezentace poli-
cisté odpovídali nejen malým táborníkům, ale 
i jejich vedoucím na nejrůznější dotazy ze své prá-
ce, ale i z běžného života.

Hana Millerová  

Prevence 
Autosedačky a prevence úrazů při 
dopravní nehodě
Letní prázdniny jsou sice za námi, ale rodinné 
výlety či společná dovolená dětí, rodičů i praro-
dičů jsou aktuální prakticky po celý rok. Každý 
dospělý, který je zodpovědný za zdraví a bezpeč-
nou jízdu vozidlem při přepravě dítěte, by měl 
vědět následující:
Dítě vždy přepravujte v autosedačce, která odpovídá 
věku dítěte. Autosedačky plní podobnou funkci jako 
bezpečnostní pás – pevně podrží dítě v sedačce.
Podle věku a hmotnosti Vašeho dítěte 
tomu odpovídají následující skupiny:

děti o hmotnosti do 10 kg zhruba ve věku do•

Policisté navštívili děti na táboře
 6–8 měsíců - skupina  0
děti o hmotnosti od 9 do 18 kg zhruba ve věku 
od 9 měsíců do 4 let - skupina 1
děti o hmotnosti od 9 do 25 kg zhruba ve věku 
od 4 do 7 let - skupina 2
děti o hmotnosti od 15 do 36 kg zhruba ve věku 
od 4 do 12 let - skupina 3

Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 
36 kg, musí být přepravováno v autosedačce, která 
odpovídá jeho hmotnosti a výšce. Pokud dítě ten-
to váhový limit přesáhne, lze jej přepravovat pou-
ze za použití bezpečnostních pásů, je-li jimi vozi-
dlo vybaveno. 
Víte o tom, že nezajištěné děti v autě umírají při 
nehodě 7x častěji než děti zabezpečené v autose-
dačce?
Příčinou je názor, že při jízdě v obci jsou dětské 
autosedačky zbytečné! Neriskujte život a zdraví 
našich nejmenších a poutejte je řádně do zádrž-
ných systémů. 

Nejnebezpečnější situace při přepravě 
dítěte v osobním automobilu:

dítě v náručí (zadní, přední sedadlo)
nepřipoutané dítě na předním a zadním sedadle
zádržný systém a aktivní airbag na předním 
sedadle
dítě stojící vzadu mezi sedadly

Bez odpovídající autosedačky nestačí dítě připou-
tat bezpečnostním pásem – ten může malé dítě 
uškrtit!
Nebuďte lhostejní ke zdraví Vašich dětí a chraň-
te jejich životy při přepravě automobily správným 
a bezpečným upoutáním do autosedačky! Vždyť 
spokojený úsměv na rtech dítěte je tou nejhezčí 
odměnou při bezpečném návratu domů.

Hana Millerová

•

•

•

•
•
•

•
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Jméno Příjmení, bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jana CIRHANOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 4. 1943 13. 7. 2012
Vladimír KREJČÍ, Třeboň   5. 6. 1940 15. 7. 2012
Marie VÁCLAVÍČKOVÁ, Jindřichův Hradec   1. 9. 1920 18. 7. 2012
Marie KOUBKOVÁ, Kardašova Řečice                     27. 11. 1931 20. 7. 2012
Jiřina SVOBODOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 4. 1927 22. 7. 2012
Marta SEDLÁKOVÁ, Chlum u Třeboně 13. 3. 1926 23. 7. 2012
Bohumil KOLÁŘ, Mnich u Kamenice nad Lipou     31. 10. 1950 24. 7. 2012
Miloslava HEJTMÁNKOVÁ, Ratiboř   1. 8. 1927 20. 7. 2012
Bohumila DVOŘÁKOVÁ, Jindřichův Hradec         18. 10. 1924 27. 7. 2012
Jana MIGLOVÁ, Jindřichův Hradec                          29. 11. 1941 30. 7. 2012
Mikuláš ČADA, Jindřichův Hradec 24. 4. 1918   1. 8. 2012
František GOTTFRIED, Velký Ratmírov 29. 8. 1940   2. 8. 2012
Helena NYERSOVÁ, Rapšach 20. 3. 1941   3. 8. 2012 
Rajmund SZEKERES, Včelnička   8. 7. 1941   3. 8. 2012
Vladimír SEDLÁČEK, Kardašova Řečice   8. 8. 1945   4. 8. 2012

Od 13. 7. 2012 do 4. 8. 2012 nás opustiliProjevujeme úctu zemřelým

Formální podoba týdeníku se v průběhu celých 
72 let jeho vydávání příliš nelišila. Každé vydání 
mívalo deset až dvanáct stran. Také typografi cká 
úprava Ohlasu zůstávala víceméně stejná, zvlášt-
ní pozornost bývala věnována provedení reklam. 
Týdeník býval tištěn ve dvou nebo třech sloupcích. 
V počátečních ročnících Ohlasu byla stránkována 
jednotlivá čísla zvlášť, od roku 1875 se pak použí-
valo průběžné stránkování čísel v rámci jednoho 
ročníku, který vždy odpovídal jednomu kalen-
dářnímu roku. Od roku 1914 bylo opět stránko-
váno každé číslo samostatně. Nezbytnou součást 
týdeníku Ohlas od Nežárky tvořila několikastrán-
ková inzerce. V příjmech od inzerentů a od stá-
lých předplatitelů spočívaly hlavní příjmy redak-
ce. Inzerce zabírala většinou poslední dvě až čtyři 
strany čísla a některé menší inzeráty bývaly umís-
těny i mezi pravidelnými rubrikami na předcháze-
jících stranách. Právě na tuto část týdeníku byl kla-
den největší důraz. Typografi cká úprava a obrázky 
použité v inzertní části přitahovaly pozornost čte-
nářů k reklamním oznámením jindřichohradec-
kých obchodníků a živnostníků. Výjimečně bylo 
výzdobou opatřeno celé číslo. Jednalo se o něko-
lik jubilejních čísel, která vyšla v průběhu vydává-
ní Ohlasu a reagovala na významné společenské 
události, ať již byla regionálního nebo nadregio-
nálního významu. V tom 
případě přistupoval Ohlas 
i k tisku více barvami, 
nejčastěji červenočerné-
mu. Jednalo se například 
o Národopisnou výsta-
vu českoslovanskou v roce 
1895, Krajinskou výstavu 
Českomoravské vysočiny 
v roce 1925, o 70. naroze-
niny  jindřichohradeckého 

starosty Naxery v roce 1905 nebo 90. narozeniny 
hraběte Černína v roce 1908.
6. září 1912
Teploměrná a dešťoměrná zpráva za 
srpen
Srpen byl studený a mokrý, tak studený, že je prů-
měrná teplota jenom 13,8 °C, o 4,6 °C méně než 
loni a o 3,5 °C méně než v červenci a přece bý-
vá srpen nejteplejším měsícem v roce. Letos se 
neosvědčil napro-
sto; nebylo „psích 
dnů“, nebylo koupá-
ní, svrchníky se letos 
příliš brzo objevily. 
Nejvyšší průměrná 
teplota denní byla 
20. srpna +19,5 °C, 
nejnižší dne 23. při 
+ 10,9 °C.
13. září 1912
Jaroslav Vrchlický mrtev
Zdrcující zvěst rozšířila se dne 10. t.m. po vlas-
tech českých a pronikla zajisté i do ciziny, že den 
před tím o 10. hodině več. odešel českému náro-
du jeden z duševních jeho velikánů, mistr Jaro-
slav Vrchlický. Dotrpěl navždy tento titan ducha, 
odešel v kraje, odkud není návratu.

Začátek školního roku
na zdejších obecních a měšťanských školách 
ustanoven jest na 16 t. m., kdy o 8. hod. v prob. 

POHLEDY DO HISTORIE
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

chrámu Páně slouženy budou sl. služby Boží.

Shromažďujeme močůvku!
Močůvka nebývá vždy tak oceňována a shro-
mažďována, jak by tomu býti mělo na základě 
jejího obsahu, a  nechává se mnohdy ze dvorů 
do potoků atd. odtékati. Je-li hnůj na hnojiš-
ti ponechán sám sobě, tu vlhkost z něj prosa-
kuje do spodu, kdežto vrchní část vysýchá, a to 
tím více, čím více jest hnojiště vystaveno slun-
ci. Následkem toho ztrácí hnůj na svém obsa-
hu a stává se málo užitečným... Aby takovému 
znehodnocování chlévské mrvy bylo zabráněno, 
tomu napomáhá pravidelné navlhčování hnoje 
postřikováním močůvkou. 
20. září 1912
K 70. narozeninám! 
Milovaný sbormistr František Enengl slaví své 
sedmdesáté narozeniny právě v památné době, 
kdy i zpěvácký spolek „Černín“ chystá se oslavi-
ti půl století svého trvání a vlasteneckého půso-
bení. Vzácná to dvě jubilea, a jak úzce spolu sou-
visejí! Přál bych si, aby mrtvá slova skromné této 
vzpomínky vyzněla v živé tóny a splynula v zvuč-
né akordy nadšené písně, slučující v sobě všecka 
vroucí přání „milujících pěvců milovanému sbor-
mistru“. Čest jeho šedinám! Požehnání jeho sna-
hám! Jindřich Šimánek, v J. Hradci, 18. září 1912.

Osobní
Zemský poslanec a sta-
rosta města pan Karel 
Mert vrátil se 15. t.m. ze 
své dovolené a nastoupil 
svůj úřad, v němž po čas 
dovolené zastupován byl 
náměstkem svým p. Ig. 
Solperou.

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se 
souhlasem pozůstalých.                                   Hana Palusková              
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…abychom nezapomněli 

František Prchlík
Malířova pamětní deska se na obvodové zdi býva-
lého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice popr-
vé objevila v neděli 30. 8. 2009, kdy proběhlo za 
přítomnosti představitelů města a rodinných pří-
slušníků její slavnostní odhalení. Stalo se tak při 
zakončení jubilejní výstavy u příležitosti stého 
výročí narození. Tímto pietním aktem byl malíř 
umístěn na pomyslný jindřichohradecký Olymp, 
mezi zdejší přední umělecké osobnosti. Nedaleko 
pamětní desky se mimo jiné nacházejí náhrobky 
grafi ka A. Petráka a známého malíře J. Kauckého. 
František Prchlík se narodil 27. 1. 1909 v č. p. 30/
II (tzv. Pekhaus) jako nemanželské dítě strojní-
ka a opraváře zemědělských strojů Karla Prchlíka 
a jeho přítelkyně, později i druhé ženy Marie, roze-
né Petrů. První manželka Karla Prchlíka, se kterou 
měl dalších 8 dětí, zemřela ještě před Františkovým 
narozením. Až v r. 1913 otec Karel konečně pojal 
Marii Petrů za manželku a přijal mladého syna 
za legitimního. Zřejmě od této doby se budoucí 
ak. malíř František Petrů jmenoval po svém otci 
Prchlík. Úspěšně studoval v l. 1920–28 na místním 
gymnáziu, kde už začal projevovat výtvarný talent 
zúročený r. 1931 absolvováním Akademie výtvar-
ných umění v Praze u prof. V. Nechleby. Poté začal 
pracovat jako samostatný výtvarník. Věnoval se 
převážně malířské tvorbě, volné i užité grafi ce. 
Před válkou působil jako učitel kreslení na učňov-
ské škole v J. Hradci. Svá díla vystavoval v Praze, 

v Táboře a jinde. 
V rodném měs-
tě se jeho dílo 
souborně pre-
zentovalo něko-
likrát, naposle-
dy posmrtně 
v r. 1965.
Stěžejními ná-
měty jeho obra-
zů byly portréty 
rodinných pří-
slušníků, přátel 
a významných jindřichohradeckých osobností. 
Dále se ve své tvorbě zabýval rodným městem, 
maloval ho z různých pohledů, od malebných 
zákoutí až po veduty s typickými dominanta-
mi, inspiraci čerpal také v okolí města. Díky oso-
bitému přístupu k technice malby lze tvrdit, že 
jeho dílo stále oslovuje i dnešní generaci umělců 
a milovníků umění.

Jakub Valášek

Autoportrét (detail), olej na plátně, 1945 
(Sbírka Muzea Jindřichohradecka)

Budova st. reálného gymnasia v Jindř. Hradci, 
dřevoryt ve výroční zprávě jindřichohradeckého 

gymnasia za rok 1926

Pamětní deska 
Františka Prchlíka

Houbařský kurs 
pořádal ve dnech 2.-5. t.m. místní odbor krajin-
ského spolku Štítný za vedení známého houbaře 
českého pana uč. J. Bezděka. Přednášky v hodi-
nách dopoledních podávaly účastníkům přehled 
teoretický a odpoledne sbírány houby po okol-
ních lesích. Aby i posluchači byli přesvědčeni 
o nejedovatosti nasbíraných hub, snědeny byly 
denně přinesené houby každý večer společně při 
veselé náladě celé společnosti, kterou pan učitel 
dovedl vyvrcholiti vždy svou upřímnou origi-
nelní a veselou povahou. Žel že fi nančně nevy-
nesl podnik pranic. Režie je právě krytá – práce 
zadarmo. 

Naším paním příjemné překvapení
připravila Ústřední Matice Školská zavádějíc do 
obchodu „patentky“ (stiskací knofl íky). Patent-
ky, opatřené na kartonech nápisem „Ve prospěch 

Ústr. Mat. Školské“ a příslušným symbolem Mati-
ce, obdržeti možno v kterémkoliv českém odbor-
ném závodě a prodávají se tucet za 10 haléřů.
27. září 1912
Dobytčí trh
v městě Jindř. Hradci odbývá se ve středu dne 
2. října 1912. Na trh ten přihnáno bývá velké 
množství pěkného hovězího dobytka i koní. Sta-
nice dráhy nalézá se před městem blízko tržiště. 
Váha na tržišti.
V badatelně muzea je veřejnosti zpřístupněna 
digitální kopie celého Ohlasu od Nežárky a dal-
ších regionálních periodik s možností fulltextové-
ho vyhledávání. Badatelna je umístěna v budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Jana Křtite-
le a je veřejnosti přístupna každé pondělí a středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

CHCETE NÁS?
Clif  kříženec labradora, pes, 2-4 roky
Clif je kříženec labradora a psa 
bojového plemene, je potřeba 
ho řádně vychovat. Na volno 
i na vodítku chodí pěkně, na 
přivolání přijde. S ostatními 
pejsky vychází dobře, je však dominantnější. Není 
vhodný do bytu, ale bude velmi dobrý hlídač na 
zahrádce. Je velmi mazlivý a vděčný.
Kontakt pro zájemce: 720 428 993 (Jindřichův 
Hradec)

Bruno  labrador, pes, 3 roky
Bruno je 3 letý labrador bez 
PP, velmi hodný, poslušný, 
snášenlivý se psy i kočkami, 
zvyklý na zahradě, neutíká.
Kontakt pro zájemce - 
775 615 125  (Stříbřec) 

Ferdík  kříženec jezevčíka,   
pes, 7-13 měsíců 
Ferdíkovi zemřel páníček 
a tak čeká na novou milu-
jící rodinu. Je velmi věrný, 
svého páníčka do poslední 
chviličky v lese chránil, než 
jim ho odvezla záchranka, nyní na něj marně 
čeká a má v hlavičce zmatek. Ferdík je zatím tro-
chu nedůvěřivý, ale velmi rád papá, tak si jistě 
nový majitel za dobroty získá brzy jeho důvěru. 
Bude to vděčný pes, jen potřebuje trochu času.
Kontakt pro zájemce - 776 388 890  (Sedlo, okr. 
Jindřichův Hradec) 

Šíša  kocourek, 2 roky, KASTROVANÝ
Šíša je zvyklý na pobyt v bytě, 
je to mazlivý, hodný a nená-
ročný kocourek, kterému ke 
štěstí stačí dobré zacházení 
a plná miska. Může být i ve 
společnosti jiné kočičky nebo 
pejska, vychází s nimi dobře. Rád si hraje, nejradši 
má honičky za míčkem a lovení umělých myšek.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův 
Hradec) 

Poli  kocourek, 5 týdnů
Poli je pidi kocourek, 
vyžaduje mazlení, je velmi 
společenský, čistotný, zvyklý 
na ostatní kočičky i pejsky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův 
Hradec) 

Zmizík  kocourek, do 1 roka,   
KASTROVANÝ
Zmizík je zvyklý žít v bytě, je čistotný a velice 
mazlivý. S ostatními koč-
kami nemá žádný problém, 
perfektně si zvykl i na pejsky 
a malé děti.
Kontakt pro zájemce - 
774 128 278 (Jindřichův Hradec) 
Cibela o.s. - www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec -   
www. psi-jh.estranky.cz

Klára Zdeňková
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Brigáda na PP Pískovna na cvičišti aneb 
„Kdo nahradí zubry a divočící řeky?“
Pokud máte chuť zapojit se do ochranářské prá-
ce občanského sdružení Hamerský potok, přijď-
te v sobotu 15. září v 10 hodin dopoledne ke 
vchodu na místní hřbitov. Společně se přesuneme 
k blízké pískovně, kde je potřeba vyřezávat dřevi-
ny z písčin a případně vytrhávat orobinec z tůní. 
Brigádu povede Ing. Petr Hesoun, od kterého se 
také dozvíte, jaký je význam pískoven pro ochra-
nu biodiverzity a co právě zde žije a roste. A záro-
veň pochopíte, jak bagry a těžká vojenská technika 
může nahradit zubry a divočící řeky při tvorbě sta-
novišť s vysokou biologickou hodnotou.
Doporučujeme především vhodnou obuv (holín-
ky) a dobrou náladu. Zbytek už dodáme my.

Vycházka na houby
Pro velký ohlas, který vzbudila naše vycházka 
s mykoložkou, paní Magdou Merthovou před dvě-
ma lety, jsme se rozhodli podobnou akci zopakovat 
i letos. Pokud chodíte do lesa rádi na houby a chtě-
li byste se dozvědět více, vyražte s námi v neděli 

23. září. Na místo je možné se přepravit lokálkou 
JHMD, která odjíždí v 14.44 z Jindřichova Hrad-
ce. Všichni společně se pak sejdeme v 15.00 na 
zastávce JHMD Lovětín (ne Lovětín obec!), kam 
vlak přijíždí v 14.57. Odtud půjdeme skrz místní 
lesy směrem k Jindřichovu Hradci. Podle počasí 
a nálady se vrátíme domů spojem, který do JH při-
jíždí buď v 16.36, nebo v 18.03 hodin. 
Přijďte, i když se bude zdát, že houby nerostou, 
třeba společně nějaké objevíme! Akce se koná za 
každého počasí.
Tato akce probíhá v rámci projektu fi nancovaného 
z grantového programu Jihočeského kraje pro rok 
2012. Hamerský potok o. s. v roce 2012 také pod-
pořilo Město Jindřichův Hradec.

Jana Dvořáková

V tomto čísle přinášíme slíbené pokračování Zápis-
ků Johna Oila (v rubrice Listárna na str. 19). Jedná 
se o dílo Jana Olivy z Jindřichova Hradce, 
vítěze kategorie „próza ostatní“ v literár-
ní soutěži jindřichohradecký Textík.
V době uzávěrky soutěže tepr-
ve patnáctiletý Jan Oliva je obdi-
vuhodný mladý člověk s opravdu 
širokým záběrem, co se zájmů tý-
če. Jeho hluboké znalosti a zpraco-
vání soutěžního příspěvku ocenila 
věnováním osobní ceny i spisovatelka 
Alena Ježková.
Položili jsme mu pár otázek.
LM) Váš příběh vypráví o prosazování vlaku jako 
dopravního prostředku. Kdy a jak začal Váš zájem 
o železnici? Co Vás na ní tak fascinuje?
JO) Můj vztah k železnici se váže již od dětství, 
kdy jsme s mamkou chodili na nádraží, které bylo 
kousek od našeho bytu. Sledoval jsem, co se tam 
děje. Popsat, co mě na železnici fascinuje, je dos-
ti složité, protože ani pořádně sám nevím, proč se 
mi zalíbila, a co mě u ní drží. Fascinující pro mě 
asi je vidět, jak mnoho malých součástek, zaří-
zení a lidí tvoří jeden velký celek – železnici, kte-
rá je schopna fungovat a přepravovat lidi i zboží.
LM) Vím, že provozujete i soukromé železniční 
muzeum, povězte nám něco o něm.
JO) Soukromé železniční muzeum je vlastně mís-
tem, kde se realizuji v železničním oboru. Osa-
hat si a pečovat většinou o již historická železnič-
ní zařízení, která na dráze sloužila nebo ještě slouží 
spousty let, je úplně jiný pocit, než se jen na ně kou-
kat. V tomto směru mi hodně vychází vstříc děda, 
který mi dává prostor pro tuto činnost. Nápad 
pojmout toto mé snažení jako muzeum vznikl cel-
kem nedávno. Když už se sešlo více věcí týkající se 
železnice, rozhodl jsem se, že by nebylo na škodu 
se o ně podělit s ostatními. A tak pořádáme nejmé-
ně jednou do roka něco jako den otevřených dve-
ří, kdy mají zájemci možnost přijít, vše si prohléd-
nout a spoustu věcí si sami vyzkoušet, jako např. 
stahování mechanických závor, stavění mechanic-
kého semaforu, označení lepenkových jízdenek 

datem... V dnešní době mi však přijde, že nikdo 
nemá o nic zájem, což je vidět i na návštěvnosti 

v muzeu. Najdou se však i tací, kteří rádi do 
muzea něco darují. Kdo by měl zájem 

mou expozici navštívit, ať se kouk-
ne na www.muzeum-zel.hu.cz, kde 
najde všechny potřebné informace.
LM) Vaše jméno se pojí i s Neťá-
kem, seznamte nás s ním.

JO) Webový časopis Neťák je inter-
netový časopis pro všechny kluky 

a holky z Jindřichova Hradce a okolí, 
kteří mají zájem o aktuální dění (hlav-

ně kulturní) ve městě Jindřichův Hradec. Na 
stránkách www.5zsjh.cz/netak najdou pozvánky na 
akce konané ve městě, fotoreportáže z různých akcí, 
zprávy ze sportu, tipy na výlety po naší zemi, poví-
dání o životě v Jindřichově Hradci v minulém stole-
tí a cca jednou do roka i zajímavou soutěž o pěkné 
ceny. Časopis vznikal v knihovně a byl spuštěn 9. 9. 
2009 a od té doby změnil i svoji podobu a navštívilo 
ho cca 20 tisíc návštěvníků, kteří stále pomalu, ale 
jistě přibývají a Neťák se dostává i do podvědomí 
širší veřejnosti. Stále je otevřen novým redaktorům, 
kteří se mohou hlásit na již zmiňované adrese, kde 
najdou vše potřebné.
LM) Co v Jindřichově Hradci oceňujete?
JO) V Jindřichově Hradci se mi líbí časté kulturní 
akce a volnočasové aktivity, které dle mého nabízejí 
spoustu možností, jak naložit se svým volným časem. 
Dle mého by mohly být více v povědomí obyvatel.
LM) Byl Textík první literární soutěží, které jste 
se zúčastnil? Co na Váš úspěch říkalo okolí? 
JO) Ano, Textík byl první literární soutěží, které 
jsem se zúčastnil. Doma i ve škole byli z mého úspě-
chu nadšení a snad jsem je i potěšil. Pokud budu 
mít tu možnost se znovu zúčastnit Textíku, tak to 
bez váhání udělám, protože mě psaní baví. Musí být 
však nálada a klid ☺.
LM) Jaké byly letošní prázdniny?
JO) Prázdniny byly pěkné. Jaké si je udělám, tak 
takové je mám. Myslím, že se mi to letos povedlo☺.

Lenka Michalcová, Foto: Josef Böhm

Science Café nově
i v Jindřichově Hradci! 
Poprvé 11. září 
s prof. Amlerem
Science Café je celosvětově oblíbený projekt 
popularizace vědy, který od listopadu 2008 
úspěšně probíhá také v České republice. České 
Science Café zaštiťuje občanské sdružení Oteví-
ráme, jehož cílem je vytvářet prostor pro sdílení 
a šíření poznání a vědomostí v různých oblas-
tech lidské činnosti.

Jedná se o cyklus neformálních diskusních 
večerů vědců a zájemců o vědu z řad široké 
veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému 
hledání otázek a odpovědí na předem domlu-
vené téma a dávají návštěvníkům možnost se 
v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, 
co je zajímá. Debaty se konají v několika měs-
tech České republiky. První jindřichohradecké 
Science Café se uskuteční v úterý 11. září 2012 
od 18.00 hodin v prostorách kavárny FotoCa-
fé (budova Muzea fotografi e a moderních 
obrazových médií, Kostelní 20/I).

Hostem bude prof. Evžen Amler, vedoucí Ústa-
vu biofyziky 2. lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy. Tématem jeho vystoupení bude využití 
nanovláken v regenerativní medicíně.  Přijď-
te se do příjemného prostředí kavárny setkat 
s úspěšným českým vědcem a bez obav se ho 
zeptat na cokoliv ohledně jeho práce, výzkumu 
a využití nanovláken.

Science Café je otevřeno všem návštěvníkům, 
kteří si chtějí rozšířit obzory, dozvědět se něco 
zajímavého a setkat se s inspirativními osob-
nostmi. Nemusíte být odborníky na dané téma, 
stačí chuť se něco dozvědět!

Jana Závodská

Občanské sdružení Hamerský potok informuje a zve

Literární soutěž jindřichohradecký Textík
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Oken, kteří se věnují ve dne v noci deset dní plně 
dětem s jakýmkoli postižením, které by klasic-
ký táborový život nikdy nezvládly. Tvoří se svý-
mi pomocníky, kmotříčky, kteří s nimi mnohdy 
pracují po celý rok, jednu velkou rodinu. Svůj 
čas jim věnují bezplatně i v době svých prázd-
nin či dovolených. Vedení tábora tímto děku-
je také všem pracovníkům zařízení Modrá kot-
va v Mrákotíně, sponzorům, Nadaci Pomozte 
dětem, (Tábor i letošní ročník Pět P byl podpo-
řen z projektu Pomozte dětem organizovaného 
Českou televizí  a Nadací rozvoje občanské spo-
lečnosti), Městu Jindřichův Hradec, Obci Pol-
ště, MČ Praha 8, Obci Rapšach, Městysu Viš-
ňové a všem příznivcům Občanského sdružení 
OKNA, bez jejichž pomoci by nemohl být tábor 
uskutečněn. Ihned po skončení tábora započ-
nou přípravy programu příštího, DESÁTÉHO 
jubilejního ročníku tábora.

Vladimír Chalupa

Poděkování jindřichohradec-
kých dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec 
tímto děkuje Městu Jindřichův Hradec za spo-
lupráci při oslavách 140. výročí SDH Jindřichův 
Hradec konaných dne 28. 7. 2012 na náměs-
tí Míru. Oslavy z řad zúčastněných a veřejnosti 
byly hodnoceny velmi pozitivně. Dále si vážíme 
slavnostního aktu, a to žehnání a předání pra-
poru a stuh. Je to pro náš sbor velká pocta. 

Lubomír Beran

Již podeváté pořádalo jindřichohradecké 
Občanské sdružení OKNA letní tábor pro děti 
s postižením. Počtvrté v Mrákotíně, v ubytova-
cím a stravovacím zařízení Modrá kotva. Letos 
se účastnilo tábora 31 dětí, o které se deset dnů 
staralo 20 dobrovolníků, takže mrákotínská 
Modrá kotva byla plně obsazena.
Letošním hlavním táborovým tématem byl pří-
běh Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Tím 
pádem měl každý táborový den jiné téma. 
Děti, vtažené do příběhu, který jim dobrovol-
níci na každý den připravili, plní úkoly, vychá-
zející z vypravování. Tábor začal příjmem dětí 
v neděli 28. července kolem 15. hodiny a po 
něm kostýmovanou scénkou před zraky rodi-

čů. Letos na sobě měli dobrovolníci tmavomod-
ré kápě s dlouhými bílými kapucemi, aby dojem 
pohádky o trpaslících a hobitech, kteří vítězí 
nad zlem společnými silami, byl co nejpřesvěd-
čivější. Podobným rituálem s kápěmi je tábor 
ukončen, a děti vráceny rodičům s drobnostmi, 

které samy tvořily a s dárečky, které získaly za 
plnění úkolů. 
 Aby i děti se znevýhodněním měly další zpes-
tření činnosti i programu, rozhodlo se vedení 
tábora po dlouhé rozvaze uspořádat autobuso-
vý výlet do jihlavské zoologické zahrady. Dal-
ším překvapením pro táborový život byla náv-
štěva jindřichohradecké televize, která v areálu 
Modré kotvy nepozorovaně natočila spoustu 
zajímavých záběrů.
Na závěr přichází poděkování. Patří především 
mladým studentům i letitým spolupracovníkům 

Tábor pro děti s postižením v Mrákotíně

Po prázdninové přestávce máte opět v září jedi-
nečnou možnost dozvědět se netradiční zábavnou 
formou něco z méně známé his-
torie Jindřichova Hradce, historie 
tvořené legendami a zajímavý-
mi lidmi. Pokud jste nestihli při-
jít se podívat v červnu a červenci, 
navštivte podzimní sérii před-
stavení Večerních toulek bájným 
Hradcem, která se koná od 7. do
28. září každý páteční večer.
V prostorách bývalé jezuitské 
koleje a bývalého minoritské-
ho kláštera se postupně ocitne-
te v sedmnáctém a osmnáctém 
století. Jak už to tak bývá, zažijete 
chvíle humorné i neveselé, méně 
vážné i více vážné; všechny se však budou vztaho-
vat přímo k městu a jeho historii. 
Večerní toulky začínají vždy v 21.00 hodin v pro-
storách Muzea fotografi e a moderních obrazových 

médií, poblíž 15. poledníku. Vstupenky je nutné 
rezervovat předem v informačním středisku měs-

ta, zaplatit je však stačí až přímo 
na místě před začátkem. Toulání 
bájným Hradcem trvá přibližně 
90–100 minut a stojí 100,- Kč na 
jednu osobu.
Bližší informace najdete vždy na 
internetových stránkách <http://
ca.novadomus.cz/vecernitoul-
ky>, na plakátech a samozřejmě 
také v informačním středisku.
Přijměte tedy pozvání na nové 
toulky večerním městem. Nabíd-
nout vám zajímavý pohled do 
historie města, kterou jste dosud 
možná neznali. Těšíme se na vás!

Informace: http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky
Objednávky: Informační středisko, 
tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz

 Martin Musil

Večerní toulky bájným Hradcem opět v září

V úterý 2. října 2012 přivítá Fakulta mana-
gementu VŠE v Jindřichově Hradci známého 
ekonoma a publicistu Pavla Kohouta. Akce je 
uspořádána v rámci Týdne knihoven. Pavel 
Kohout představí v knihovně fakulty svo-
ji literární tvorbu a slavnostně podepíše kni-

Známý ekonom a publicista Pavel Kohout zavítá do Jindřichova Hradce
hy z knihovního fondu. Návštěvníci budou 
mít možnost si některé knihy autora zakoupit. 
Velkým koníčkem Pavla Kohouta je fotogra-
fování. Soukromě studoval fotografi i u české-
ho fotografa Jaroslava Prokopa. Právě s foto-
grafi ckou tvorbou Pavla Kohouta se zájemci 

mohou seznámit ve výstavních prostorách 
studovny FM. Následovat bude odborná před-
náška na vybraná ekonomická témata. Jindři-
chohradecká veřejnost je na tuto akci srdečně 
zvána. Více na plakátech.

Věra Kubátová
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Benefi ční koncert pro zdra-
votnické centrum v Keni 
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – 
Gmünd pořádá ve spolupráci s Městem J. Hra-
dec, ZUŠ J. Hradec a humanitární organizací 
ADRA Benefi ční koncert, na který se návštěv-
níci mohou ve městě nad Vajgarem těšit kon-
cem září.
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – 
Gmünd působí na amatérské scéně našeho regio-
nu pod vedením hudebních pedagogů Ilony 
Průšové a Miroslava Chytky již 12 let. Vznikl 
sloučením několika souborů provozujících kla-
sickou hudbu na obou stranách česko-rakouské 
hranice (Jindřichův Hradec, Heidenreichstein, 
Gmünd, Weitra). Impulsem pro vznik toho-
to tělesa byly pravidelné kurzy orchestrální hry 
ve Weitře a v Gmündu, které dnes tvoří stěžejní 
bod  činnosti orchestru a zároveň vždy startu-
jí novou koncertní sezonu. Letošní soustředění 
v Gmündu v týdnu od 20. 8. do 26. 8. se kona-
lo již po 21. a završily ho koncerty ve Zwettlu 
a Gmündu, na v pořadí třetí koncert se mohou 
těšit i posluchači v Jindřichově Hradci. Koncert 
se koná v kapli sv. Maří Magdaleny v neděli 
23. září 2012 v 17 hodin. Na programu se před-
staví ve skladbách G. F. Händela, W. A. Mozar-
ta, G. Bizeta, A. Dvořáka orchestr i jeho sólis-
té  - Jana Štěrbová (soprán), Andrea Wittmann 
(violoncello), Emma Weixelbaum (harfa), Marek 
a Libor Vojáčkovi (housle). K pestrosti programu 
přispějí i vystoupení dětských přípravných sou-
borů a violoncellového orchestru. Výtěžek kon-
certu bude věnován na pomoc zdravotnickému 
centru Itibo v Keni. Vstup volný.

Jana Vojáčková, Miroslav Chytka

Středisko rané péče Tamtam Praha, kte-
ré je součástí Federace rodičů a přátel slucho-
vě postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích 
ČR terénní služby rané péče v domácím 
prostředí rodinám dětí se sluchovým 
a kombinovaným postižením nebo 
závažným postižením vývoje řeči od 
narození do 7 let. Tato služba je již 
dvanáctým rokem poskytována také 
v celém Jihočeském kraji, kde ji v sou-
časnosti využívá 11 dětí klientských rodin.
Nabízené služby podporují jednak rodinu jako 
celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina má své-
ho odborného poradce, který do rodiny dojíždí 
na pravidelné konzultace. Rodiče se po zjištění 
diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a neče-
kanou životní situací, mohou se cítit bezradní 
a začít pochybovat o své rodičovské kompeten-
ci. Již v této počáteční fázi smiřování se s pro-
blémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která 
postupně přechází v provázení rodiny a pora-
denství při výchově a podpoře vývoje dítěte se 
sluchovým postižením prostřednictvím kon-
krétních herních a terapeutických programů.
Velký důraz je ze strany týmu poradců Středis-
ka Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodi-
čů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké 
formě jejich rodina potřebuje. Proto při konzul-
tacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, 
hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu 
s rodiči řešení problémů, které život s dítětem 
se sluchovým postižením přináší. Velká pozor-

nost je věnována jak podpoře komunikace dítě-
te a výběru nejvhodnějšího komunikačního sys-
tému, tak poradenství v oblasti kompenzačních 

pomůcek. Podílíme se také spolu s rodi-
nou na výběru vhodné mateřské školky 
a průběžně sledujeme, jak se dítě do 
kolektivu školky zařadilo. To, jak zda-
řile bude rehabilitace dítěte probíhat, 
záleží na mnoha faktorech, např. na 

typu a závažnosti sluchového postižení 
(střední či těžká nedoslýchavost, praktická 

hluchota), na době jeho vzniku (před porodem, 
po vytvoření mluvené řeči…) a liší se také pod-
le individuálních předpokladů každého dítěte. 
Společným a velice důležitým aspektem, zásad-
ně ovlivňujícím vývoj a budoucí společenské 
zařazení dítěte, je včasné zahájení rehabilitace - 
čím dříve, tím lépe.
Protože o službu rané péče se rodina musí aktiv-
ně přihlásit, můžete i vy, vážení čtenáři, předat 
na naše středisko kontakt, znáte-li ve svém oko-
lí rodinu s malým dítětem s postižením sluchu 
nebo se závažnou poruchou řeči. Rodina nás 
poté může kdykoli telefonicky nebo prostřed-
nictvím elektronické pošty kontaktovat.

Alžběta Osmančíková

Středisko rané péče Tamtam Praha  
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz

KULTURNÍ SERVIS

V letošních 18. SLAVNOSTECH ADAMA 
MICHNY Z OTTRADOVIC užijeme pěkné kon-
stelace svátků Svatého Václava (28. 9.) – i Adam 
byl Václav Michna – a Svatého Michala Archanje-
la (29. 9.) – Adamův - Václavův otec byl Michal! 
Michnovo Requiem za Michnovu Duši a jako 
poděkování, za to, že jej máme, otevře pátečním 
koncertem „triduum“ (třídenní) Slavnosti 
V sobotu odpoledne se michnovští přátelé v pro-
storách Muzea Jindřichohradecka v dobově 
improvisovaném programu pochlubí různou 
dobovou muzikou nově vzkříšenou z archivů, 
pak v koncertu Svato-Michalských Nešpor osla-
víme svátek Jenerála Nebeského Vojska, tak, jak 
to asi slavil i Adam Michna. Zazní nově objeve-
né skvosty českých i světových archivů. Sobotní 
večerní „Convivium“ = hudební dýchánek tradič-
ně pozve kohokoliv se spoluzpěvu a muzicíro-
vání, tentokrát s muzikou ze slavné sbírky tanců 
TERPSICHORE Michaela Praetoria, která letos 
slaví jubileum 400 lét. 
V neděli ráno procesí z Náměstí Míru do kostela 
již po osmnácté oživí někdejší Michnovu Jindři-
cho-Hradeckou poutní píseň o Staroboleslavském 
Palladiu (1650) a uslyšíte „Mši beze jména“ Mich-

nova mladšího současníka – pražského benedik-
tina Jiřího Melcelia, složenou na melodii Mich-
novy slavné „Svato-Václavské Mše“. Rádi bychom 
Jindřicho-Hradečany a s nimi celý vesmír potěšili 
a přesvědčili, že právě opomíjený Adam Michna 
z Ottradovic je stále ještě nejvýznamnějším Jin-
dřicho-Hradeckým rodákem. Bez něj a jeho české 
muziky bychom nejen v Hradci, ale i v Čechách 
vůbec patrně už dávno nemluvili česky. A bylo by 
národní ostudou neznat jej a jeho muziku a nechat 
si takové důležité věci napovídat i ze zámoří, jak to 
někdy bývá. Vivat Adam Michna!
Program: Pátek 28. 9.2012
18:00 MICHNOVO REQUIEM ZA MICHNU  
 – Proboštský kostel Nanebevzetí P. Marie
 ENSEMBLE VERSUS Brno, :II:RITORNEL- 
 LO:II:Praha   (koncert, vstupné dobrovolné)

Sobota 29.9.2012
16:00 MICHNOVSKÝ JARMARK   
 aneb CO NOVÝ DŮM DAL 
 Muzeum Jindřichohradecka – bývalý  
 minoritský klášter, Štítného ul.
 :II:RITORNELLO:II:, ŽÁCI, HOSTÉ  
 A VŠICHNI                            vstup volný

18:00 VESPERAE SANCTI MICHAELIS  
 – kostel Sv. Jana Křtitele
 Koncert Nešpor
 CAPELLA MICHAELIS & ŽÁCI   
 LETNÍCH HUDEBNÍCH DÍLEN 2012
                                                   vstupné 60,- Kč

20:00 CONVIVIUM – MICHNOVSKÝ  
 DÝCHÁNEK 
 Muzeum Jindřichohradecka – bývalý  
 minoritský klášter, Štítného ul.
 :II:RITORNELLO:II:, HOSTÉ A VŠICHNI

Neděle 30. 9. 2012
8:15 PROCESSÍ & MISSA ABSQUE NOMINE
 „Mše Beze Jména“ – Jiří Meltzel – premiéra
 Procesí z náměstí Míru a slavnostní   
 bohoslužba v Proboštském kostele   
 Nanebevzetí P. Marie    
                                 (bohoslužba, vstup volný)

Projekt vznikl s fi nanční podporou Minister-
stva kultury a Jihočeského kraje.
 

Michael Pospíšil

Tamtam pomáhá rodinám malých 
sluchově postižených dětí

Slavnosti Adama Michny z Ottradovic
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ÚÚkkaazzyy  nnaa  oobblloozzee  vv  zzáá��íí  22001122  
 

 

 Merkur  je nepozorovatelný, Venuši  uvidíme ráno na východ�. Planety Mars a Saturn uvidíme ješt� zve�era 
nad západním obzorem, Saturn však již jen v první polovin� m�síce, Jupiter  je nad obzorem krom� ve�era po celou 
noc. Uran a  Neptun  lze pozorovat po celou noc,  Neptun však krom� jitra.  

Pozorování M�síce, zejména kolem první �tvrti, rozhodn� stojí zato. Slunce v dob� kolem první �tvrti 
osv�tluje M�síc z pravé strany, proto krátery, mo�e a jiné povrchové a výškov� rozdílné útvary na osv�tlené �ásti 
povrchu vrhají do m�sí�ní krajiny stíny. Obraz je tak prostorový a velmi p�sobivý. V dob� m�sí�ního úpl�ku stíny 
zcela chybí a obraz je plochý a p�esv�tlený. Také ostatní  objekty, jindy dob�e pozorovatelné tém�� nebo zcela 
zaniknou a tudíž jsou z velké �ásti nepozorovatelné.  M�síc projde 8. zá�í poslední �tvrtí, 16. zá�í novem a 22. 
zá�í první �tvrtí a 30. zá�í nastane úpln�k. Dne 7. zá�í v 7h je M�síc v odzemí (apogeu - 404 256km), 19. zá�í 
ve 4h v p�ízemí (perigeu – 365 775km). 
 P�i pozorování Slunce, pokud je jasno, m�žeme vid�t na Slune�ním disku barevn� odlišná místa s rozdílnou 
teplotou - chladn�jší slune�ní skvrny a naopak teplejší fakulová pole. 

Obloha na p�elomu léta a podzimu, jakožto ale i kdykoli jindy b�hem roku, nabízí spoustu zajímavostí ke 
shlédnutí: nap�íklad hv�zdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhv�zdy a �etné 
další objekty .  

 
 

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22.9.2012 v 15h 48min SE�.  
Podzimní rovnodennost, za�átek astronomického podzimu.    

  

Pro   ve�ejnost   je   v   zá�í   2012   Hv�zdárna   otev�ena:PPrroovvee��eejjnnoossttjjeevvzzáá��íí22001122HHvv��zzddáárrnnaaootteevv��eennaa::   
úúúttteeerrrýýý   aaa   pppáááttteeekkk::: 1  11444...000000   ---   111777...000000hhh   aaa   222000...333000   –––   222222...333000hhh,,,   ���tttvvvrrrttteeekkk:::   111444.

Z

..000000   –––   111777...000000hhh   
ZZmmm���nnnyyy   vvv   nnnááávvvšššttt���vvvnnnííí   dddooobbb���   jjjsssooouuu   vvvyyyhhhrrraaazzzeeennnyyy   aaa   uuuvvveeedddeeennnyyy   vvvžžždddyyy   vvveee   vvvýýývvv���sssccceee   ppp���eeeddd   vvvccchhhooodddeeemmm   dddooo   aaarrreeeááállluuu...   

 
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10,- K�; d�ti 5,- K� 

 
 

� V odpoledních hodinách je otev�eno pouze za bezobla�ného po�así.  
� V p�ípad� nep�íznivého po�así je ve ve�erních hodinách otev�eno pouze do 21.30 hodin a jako náhradní program 

nabízíme projekci film� a po�ad� s astronomickou tématikou s ústním komentá�em. 
� �lenové zájmových kroužk� DDM J. Hradec, Da�ice a T�ebo� mají po p�edložení platného �lenského pr�kazu 

DDM vstup volný 
� �lenové �AS mají po p�edložení platného �lenského pr�kazu �AS vstup volný 
� Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimáln� t�ídenním 

p�edstihem 
� Na stránkách www.ddmjh.cz, v sekci „Dokumenty“ najdete ke stažení: aktuální východy a západy Slunce a 

M�síce, informa�ní leták a leták pro školy s nabídkou 2012/2013. 
 

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

��

JEPPE Z VRŠKU
Vynikající komedii Ludwiga Holberga 
JEPPE Z VRŠKU uvádí KD Střelnice
dne 25. 9. 2012 od 19.00 hodin v rámci 
divadelního předplatného skupiny A. 
Jeppe by měl být divákům blízký svým vti-
pem, lidskostí i prostotou, se kterou prožívá 
všechny ústrky, které mu život připravil. Je 
to příběh dobráckého a ženou peskovaného sedláka, na jehož účet si 
krutě zažertují tři urození páni. Udělají z něj přes noc vládce panství. 
Pak se touto kamufl áží baví a sledují, jaká proměna se v Jeppem, jenž 
začíná s pocitem náhle nabyté moci „růst“, odehrává. O to tvrdší je 
jeho procitnutí a návrat k realitě.
Režie: Jan Hrušínský
Hrají: Radek Holub, Miluše Šplechtová, Zdeněk Hruška, Václav Jílek, 
Michal Kern / Jan Hofman, Martin Sitta, Václav Chalupa, Kristýna 
Hrušínská / Tereza Němcová a další.

Na koncert komorního souboru vás zve KD Střel-
nice do kaple sv. Maří Magdaleny dne 18. 9. 2012 
od 19.00 hodin v rámci abonentních koncertů 
KPH.
 
Trio Budvicense patří mezi mladou genera-
ci významných interpretů současnosti. Komorní 
soubor (původně vystupoval pod názvem AloT-
rio), byl založen v květnu roku 2006. V následu-
jících letech si hráči vytvářeli interpretační styl za 
společného studia na Akademii Múzických Umě-
ní v Praze pod vedením profesorů V. Bernáška,
 P. Toperczera, I. Štrause, M. Petráše a L. Čepického. 
Zásadní význam pro další činnost mladého soubo-
ru měla účast na kursech Internationale Sommer-
akademie – Prag, Wien, Budapest v srpnu roku 
2006, kde získali cenné zkušenosti od celosvětově 
uznávaného komorního hráče a profesora vídeňské 
Hochschule Avo Kouyoumdjiana . V rámci těchto 
kurzů se trio zúčastnilo i interpretační soutěže, na 
níž získalo cenu nadace Th omastik – Infeld Wien. 
Od té doby Trio Budvicense pravidelně vystupuje 
na koncertech v Čechách i v zahraničí. 
Spolupracovali s řadou orchestrů včetně Jihočeské 
komorní fi lharmonie, Plzeňské fi lharmonie, Stát-
ní fi lharmonie Košice, Filharmonie Hradec Králo-
vé a Pražského komorního orchestru. Jako sólisté 
či komorní hráči koncertovali na českých i zahra-
ničních pódiích, například v Lipsku, Drážďanech, 
Vídni, Badenu, Reichenau, Kaunasu, Záhřebu 
nebo Pasově.

Markéta Týmlová – klavír 
se narodila 8. 7. 1978 v Českých Budějovicích. 
V roce 1998 absolvovala tamní konzervatoř 
(klavírní třída MgA. Marie Kotrčové). V letech 
1998- 2003 studovala na pražské Akademii 
múzických umění u profesora Petera Topercze-
ra. S úspěchem se zúčastnila mnoha klavírních 
soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte 
v Ústí nad Labem, Mezinárodní klavírní soutěže 
v Košicích, Southern International Piano Com-
petition v Joplinu (USA), Mezinárodní Chopi-
novy klavírní soutěže v Mariánských Lázních, 
Janáčkovy soutěže v Brně, Hummelovy klavír-
ní soutěže v Bratislavě či Mezinárodní klavír-
ní soutěže Pražské jaro. Nastudovala rozsáh-
lý repertoár, zahrnující stěžejní klavírní díla 
i významné skladby méně uváděné, například 
Masky K. Szymanowského, Sonátu S. Barbera, 
4. klavírní koncert S. Rachmaninova. S houslis-
tou Josefem Sukem nahrála Romantické kusy 
Antonína Dvořáka pro pořad České televize To 
nejlepší z klasiky. 
Vystoupila mj. na festivalu Talichův Beroun, 
Sukův hudební Štiřín, Dreiklang v Sasku, Košic-
ká hudobná jar. 
V letech 2003- 2008 se během doktorandského 
studia intenzivně zabývala klavírním dílem Jose-
fa Suka. V květnu 2004 přednesla některé jeho 
klavírní cykly na 59. Mezinárodním hudebním 
festivalu Pražské jaro. V roce 2007 vydala prv-
ní českou kompletní nahrávku Sukových skla-

deb pro klavír na 4 CD. Tento soubor byl vysoce 
oceněn odborným tiskem. 
V současné době působí jako pedagog a korepe-
titor na Konzervatoři a ZUŠ Piaristické náměstí 
v Českých Budějovicích. 

Lenka Týmlová – violoncello 
se narodila v Českých Budějovicích 18. 9. 1983. 
Po studiu na tamní konzervatoři ve třídě MgA. 
R. Weisse pokračovala nejprve na pražské kon-
zervatoři pod vedením MgA. J. Kulhana (cellisty 
Panochova kvarteta). 
Poté od roku 2005 na Akademii múzických 
umění v Praze, kde byla posluchačkou Prof. 
M. Petráše (člena Českého tria). Již během stu-
dií na českobudějovické konzervatoři se úspěš-
ně zúčastnila řady soutěží. Největšími úspěchy 
bylo vítězství na mezinárodní Dittersově soutěži 
ve Vidnavě a ceny ze soutěží L. Janáčka v Brně, 
B. Martinů v Praze a Teplické soutěžní přehlídky 
konzervatoří ČR.  
Po ukončení studií se aktivně věnuje koncertní 
činnosti v rámci Tria Budvicense. 

Martin Týml – housle 
se narodil 12. 7. 1983 v Českých Budějovicích. 
Konzervatoř v rodném městě absolvoval v roce 
2004 (houslová třída MgA. J. Drhy), poté pokra-
čoval ve studiu na pražské AMU, kde byli jeho 
profesory I. Štraus a L. Čepický.  

Ivana Bačáková

SMRT V RŮŽOVÉM
Divadelní hru L’ubomíra Feldeka „Smrt 
v růžovém“ uvádí KD Střelnice dne 19. 9. 
2012 od 19.00 hodin v rámci divadelního 
předplatného skupiny B.
Excelentní Zora Jandová v příběhu nedlou-
hé životní cesty Edith Piaf. Hra o posled-
ních dnech života francouzské šansoniérky. 
V režii Olgy Struskové
hrají a zpívají: Zora Jandová, Kateřina Dušková a Ester Mertová, 
hudební doprovod: Ladislav Horák/ Michal Šťulík, 

Ivana Bačáková

TRIO BUDVICENSE
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1. 9. 2012 jako každý rok, tak i letos město Jin-
dřichův Hradec připravuje pro děti všech věko-
vých skupiny veselé rozloučení s prázdninami, 
v letošním roce s názvem „Město dětem aneb 
z pohádky do pohádky“. 

Na organizaci této akce se spolu s městem Jin-
dřichův Hradec opět podílejí i dětské zájmo-
vé či sportovní organizace a různá občanská 
sdružení, která v Jindřichově Hradci působí 
a pracují s dětmi. 
Ty připravují pro děti různé soutěže, disciplíny, 
hry, sportovní aktivity a ukázky své činnosti. 

Celodenní program bude zahájen již v ranních 
hodinách dětským rybářským závodem na řece 
Nežárce (pod bývalou Vojenskou správou). Po 
ukončení rybaření, které je určeno pro děti do 
15 let, začne vlastní  program slavností, a to ve 
13.00 hodin slavnostním zahájením v prosto-
rách městského parku.
Pak již budou děti soutěžit, malovat, zpívat, 
zhlédnou různá představení, která budou reali-
zovat Chůdadlo cz., skupina historického šermu 
Jindřich, Cirkus Sacra a Divadlo Kvelb 
v tomto programu:
Scéna u dětského hřiště:
13.30–14.00 hodin – výklad o zbraních   
 – skupina historického šermu Jindřich
14.30–15.00 hodin – gotika – skupina   
 historického šermu Jindřich
15.30–16.00 hodin – výklad o zbraních   
 – skupina historického šermu Jindřich
16.30–17.00 hodin – renesance – skupina  
 historického šermu Jindřich
V prostoru městského parku:
13.00–14.00 hodin – Rodinka – představení  
 na chůdách - Divadlo Kvelb
13.30–14.30 hodin – oživlé sochy – Circus Sacra

V Muzeu fotografi e a moderních obrazových médií 
(MF a MOM) je od 24. června 2012 – krom dalších 
devíti výstav – k vidění pilotní část rozsáhlé expo-
zice „Moc médií“, nazvaná „Fotografi cký portrét“. 
Monumentální expozice, jež je společným projek-
tem Muzea fotografi e a moderních obrazových 
médií v Jindřichově Hradci a Národního technic-
kého muzea v Praze, postupně představí veřejnosti 
dějiny fotografi e a audiovizuálních médií v našich 
zemích od roku 1839 do současnosti a přiblíží 
vzrůstající úlohu fotografi e a audiovizuálních médií 
v utváření novodobé společnosti. 
Část „Fotografi cký portrét“ ukazuje originální 
fotografi cké přístroje, pomůcky a fotografi e ze sbí-
rek Národního technického muzea, ale například 
i fotografi e ze „Sbírky Scheufl er“, z archivů a dal-
ších zdrojů. Rozdělena je do tří významových celků: 
technika portrétu, tvorba portrétu a portrét ve spo-
lečnosti. Obsahuje řadu interaktivních prvků, které 
ji společně s tématem činí pro návštěvníky atraktiv-
ní. Do budoucna se počítá též se souvisejícím širo-
kým doprovodným programem, jako komentované 
prohlídky, workshopy a další vzdělávací aktivity. 
Deset výstav letní sezony bylo uspořádáno pod 
záštitou města Jindřichův Hradec k desátému výro-

čí založení Národního muzea fotografi e. Otevřeny 
byly koncem června za účasti řady osobností spo-
lečenského a kulturního života, mezi nimi i velvy-
slankyně Kanady Valerie Raymond. 
Výstavy, prezentované v muzeu již čtvrtý měsíc 
a sestávající z více než 500 snímků předních čes-

kých fotografů, potrvají v této sestavě do 30. září 
2012. Z toho stálé expozice „Moc médií / Fotogra-
fi cký portrét“ a „33 osobností dějin české fotogra-
fi e“ budou ke zhlédnutí i nadále, stejně jako dlou-
hodobé výstavy „Osobnosti jihočeských fotoklubů“ 
a „Langhans, Šechtl a ti druzí / fotoateliéry na 
jihu Čech“. Společně s připravovanými výstavami 
– výběrem z fotografi cké tvorby Alexandra Paula 
a jedinečnou kolekcí fotografi í Svazu českých foto-
grafů „Mistři staré fotografi e / Akt“ – vytvoří sou-

bor, který bude v muzeu ke zhlédnutí od 14. října 
2012 do 6. ledna příštího roku. 
Zvýhodněné zářijové vstupné pro školy a penzis-
ty, 16. a 30. 9. 2012 vstup zdarma
V září 2012 poskytuje Muzeum fotografi e a MOM 
zvýhodněné vstupné na deset výstav letní sezony 
pro žáky základ-
ních a střed-
ních škol a pro 
penzisty (žá-
ci ZŠ 15 Kč, žá-
ci SŠ a penzisté 
20 Kč za osobu). 
Více informa-
cí ke speciální 
akci podáme v kanceláři, pokladně muzea či na tel. 
384 362 459, 384 361 832 (kancelář) a 384 361 946 
(pokladna). V neděli 16. 9. a 30. 9. 2012 je vstup pro 
veřejnost volný. Otevírací doba v září 2012: úterý až 
neděle 12.00–17.00 hodin. 
Národní muzeum fotografi e / Muzeum foto-
grafi e a moderních obrazových médií, Kostelní 
20/I – jezuitská kolej, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 
384 362 459, www.nmf.cz                       

  

KAŽDÝ ROK VE   
STEJNOU DOBU 
– divadlo pro Proutek
Srdečně Vás zveme na benefi ční divadelní před-
stavení. DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ uvádí v KD 
Střelnice 13. září 2012 od 19.00 hodin světozná-
mou hru „Každý rok ve stejnou dobu“ jejímž auto-
rem je Bernard Slade. Tento původem kanadský 
spisovatel napsal také stejnojmenný fi lmový scé-
nář, který byl nominovaný na Oskara.

Brilantní komedii, která 
oslovila diváky na celém 
světě, uvidíte v J. Hradci 
v podání skvělých her-
ců Veroniky Freimano-
vé a Zdeňka Žáka v režii 
Jiřího Menzela.
Příběh o zrání lás-
ky a přátelství a hle-
dání sebe sama. Osu-
dové setkání dvou lidí 

(on ženatý, ona vdaná) přeroste v celoživotní lás-
ku a každoroční několikadenní nevěru. Milostná 
komedie s mnoha půvabnými momenty neobvyk-
lým způsobem dokumentuje vývoj americké spo-
lečnosti v průběhu třiceti let.
„Podařilo se nám získat ředitele Divadla bez zábra-
dlí pana Karla Heřmánka, aby tímto benefi čním 
představením podpořil naši činnost. Jsme za to 
velmi vděční. Toto představení mělo velký úspěch 
v Jindřichově Hradci již před třemi lety,“ řekla nám 
ředitelka o. s. Proutek Kamila Tomšíková.
Doufáme, že jsme se trefi li do chuti nejen skal-
ním milovníkům divadla, ale i dalším návštěvní-
kům, kteří toto představení shlédnou a podpoří 
tím občanské sdružení Proutek. Výtěžek půjde na 
provoz chráněných bydlení v J. Hradci a v Plasné 
a chráněné dílny v Plasné u K. Řečice. 
Vstupné 290, 260 a 230 Kč, ZTP/P a ZTP poloviční 
cena. Předprodej v KD Střelnice.

Helena Krahulíková

14.00–15.00 hodin – Drak, Jiří a věž   
 – představení na chůdách – Chůdadlo cz
15.00–16.00 hodin – Uličnickej blázinec  
 – představení na chůdách - Divadlo Kvelb
15.30–16.30 hodin – oživlé sochy   
 – Circus Sacra
16.00–17.00 hodin – Efreet – představení  
 na chůdách – Chůdadlo cz
 
V kině KD Střelnice se celé odpoledne budou 
promítat dětské fi lmy – Krtkova pohádková 
dobrodružství ve 13.00, 14.30 a 16.00 hodin.

Yvetta Papežová

Veselé loučení s prázdninami v Jindřichově Hradci

Expozice audiovizuálních médií v Muzeu fotografi e a MOM

Z vernisáže deseti výstav letní sezony

Z expozice Moc médií – část Fotografi cký portrét

Eva Florová
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7.– 8. září 2012 se budou konat v Jindřichově 
Hradci již sedmé tradiční Pivní slavnosti, které jak 
doufáme, se už staly neodmyslitelnou součástí kul-
turního dění v našem městě. Rádi bychom vás jmé-
nem pořadatele BK Lions J. Hradec pozvali na další 
ročník, na který jsme připravili opět zajímavý pro-
gram pro všechny věkové kategorie. Program začí-
ná v pátek od 15.30 hodin a v sobotu od 12 hodin.
 Mezi nové změny patří i rozšíření areálu nejen na 
plochu Tyršova stadionu, ale i na plochu veřejného 
parkoviště vedle zimního stadionu, kde bude osvěd-
čené druhé pódium pro vyznavače dechové hudby 
i jazzu a samozřejmě i oblíbené oldies párty po oba 
dny. I na této ploše budou vystavovat nově přihlá-
šené pivovary, např. Belgie, ale i české minipivova-
ry, které ještě neznáte. Novinkou na druhém pódiu 
bude i silence diskotéka, známá především z evrop-
ských zemí. Na slavnostech ji zažijete úplně poprvé.

Na hlavním pódiu letos přivítáme např. Davida 
Kollera s kapelou, Kamila Střihavku, Ivana Hlase, 
České srdce, Sunshine, z talentové soutěže skupi-
nu Queen, svůj „aluminiový klíček“ bude hledat 
Felix Holzman a uslyšíte samozřejmě i spoustu 
skupin z našeho města. Pro děti i dospělé proběh-
nou v sobotu soutěže o ceny, které budou střída-

Od pátečního večera 21. září až do neděle 23. září 
bude v prostorách Základní umělecké školy v Jin-
dřichově Hradci probíhat 11. ročník festivalu stu-
dentského a autorského divadla. 
Diváci budou mít příležitost zhlédnout osm před-
stavení středoškolských divadelních souborů pře-
vážně z Jihočeského kraje, zavítá k nám ale i divadel-
ní soubor z Frýdlantu, ze Slaného a z Plzně. Soubory 
si navzájem představí výsledky své práce a rádi se 
o ně podělí i s jindřichohradeckým publikem. 
V rámci festivalu budou probíhat dílny, kterých se 
za mírný poplatek můžete zúčastnit i vy, budete-
li mít zájem o získání nových zkušeností v oblasti 
vyprávění příběhů, improvizačních dovedností či 
autorské tvorby a dialogického jednání. 
V průběhu desetileté existence tohoto festivalu 
vystoupilo v Jindřichově Hradci množství profe-
sionálních divadelních souborů, souborů literár-
ně-dramatického oboru základních uměleckých 
škol či pedagogů a studentů Katedry autorské tvor-
by a pedagogiky Divadelní akademie múzických 
umění v Praze. Oproti minulým ročníkům se fes-
tival tentokrát zaměří více na oblast studentského 
divadla a refl exi jednotlivých představení student-
ských souborů. 
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že divadel-
ní zázraky se nedějí jen na velkých divadelních scé-
nách, ale i v inscenacích středoškolských divadel-
ních souborů. Přesto nabídneme i představení na 
profesionální úrovni. Po sedmi letech do Jindřicho-

va Hradce zavítá Divadlo Continuo se svým pou-
ličním projektem NOW..?.
Bližší informace o programové nabídce naleznete 
mimo jiné na webových stránkách www.zus-jhra-
dec.cz. Festival za fi nančního přispění Jihočeské-
ho kraje a Města Jindřichův Hradec pořádá Spo-
lečnost Vítězslava Nováka při Základní umělecké 
škole Vítězslava Nováka, ZUŠ Jindřichův Hradec, 
Jindřichohradecká kulturní společnost a Dada 
Club Kasper.

11. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Program:
pátek 14. 9. 2012
20.00 Divadlo Continuo – NOW..?   
 – inspirativní představení (ZUŠ V. Nováka- 
 venkovní scéna) (vstupné dospělí 120,-- Kč,  
 studenti, důchodci 60,-- Kč, členové hrajících  
 souborů a žáci ZUŠ zdarma)
pátek 21. 9. 2012
18.00 ofi ciální zahájení festivalu (ZUŠ V. Nováka)
18.15 Kurátorky – Drahý Th eo-přednáška  
 s ukázkami – inspirativní představení (ZUŠ)
19.30 LDO ZUŠ JH – Romance pro křídlovku (ZUŠ)
sobota 22. 9. 2012
8.30–11.30 tři tvůrčí dílny 
I. blok představení
13.00 Balábiledefi lé Bechyně (DS Bechyně)  
 – Vrátit se? (ZUŠ)

13.50 Neoexperimentální polointutivní   
 nekonvergenční trio (ZUŠ Frýdlant) – Pocta  
 Anette Freiin von Droste-Hülshof (ZUŠ)  
14.15 BUDDETO staré! (soukromá ZUŠ Plzeň) –  
 Romeo a Julie (ZUŠ – venkovní scéna/   
 v případě deště DDM)
15.30–18.30 tvůrčí dílny
20.30 Jan Nepomuk Piskač – Translatologický  
 večírek – inspirativní představení   
 (Dada Club Kasper)

neděle 23. 9. 2012
II. blok představení
9.00 Nenasytná vrtule (DS Slaný) – Jezení (DDM)
9.30 Slepice (ZUŠ Strakonice) – Elvis   
 aneb to učíte mluvit i krávy? (DDM)
10.30 Kryšpíni (Gymnázium Frýdlant)   
 – Pozor na draka (DDM)
11.30 Centrální zádrhel (ZUŠ Strakonice)   
 – Drzoun (DDM)

Vstupné na inspirativní představení dospělí 
100 Kč, studenti 50 Kč (členové hrajících souborů 
zdarma). Ostatní představení vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena. Program také na 
www.zus-jhradec.cz.

Projekt vznikl s fi nanční podporou Jihočeského kraje 
a Města Jindřichův Hradec.

 Vojtěch Maděryč

vě moderovat Fanda Matějíček (Fanda a jeho ban-
da) a Ivo Apfel. Mezi hlavní ceny v tombole, které 
můžete vyhrát i vy, jsou např. i dvě poukázky na 
vozy Mercedes s plnou nádrží dle vlasního výběru. 
Firma, která poukázky věnuje, bude na slavnos-
tech vystavovat své vozy a můžete se i svézt.
V letošním roce potvrdilo účast 18 pivovarů z celé 
ČR a budete moci ochutnat více jak 80 druhů piv, 
z nichž některé si můžete odnést i domů. Ochut-
nat přijede, jako již tradičně, i hejtman Jihočeské-
ho kraje Jiří Zimola a členové vedení Města Jindři-
chův Hradec.

Doufáme, že nám bude přát počasí a všichni, kte-
ří navštíví Pivní slavnosti v Jindřichově Hradci, 
nebudou zklamáni.
Více informací na www.pivnislavnosti.com.

Pepa Snížek

Dny evropského dědictví posí-
lí letos naše historické pově-
domí mezi 8.–16. zářím. His-
torická sídla spravovaná NPÚ 
v Českých Budějovicích se 
doprovodnými akcemi připojí 
o víkendu 15. a 16. září. Vyjma 
SHZ v Českém Krumlově bude 
možné výhodně navštívit více 
jihočeských hradů a zámků – vstupenka zakou-
pená o víkendu na jednom, bude platit jako volná 
na jiném. Doprovodné akce volí jednotlivé objek-

ty dle vlastního uvážení. Hrad 
a zámek v J. Hradci zdarma ote-
vře veřejnosti sklepy pod Gotic-
kým palácem a rovněž zdar-
ma umožní výstup na Černou 
věž. Dále budou mít návštěvní-
ci příležitost zúčastnit se mimo-
řádných prohlídek Španělské-
ho křídla. Budova má bohatou 

a spletitou stavební historii. V minulosti byla 
bohužel vícekrát poničena nebezpečnými požáry, 
ale několik zajímavých prostor zůstalo ušetřeno. 

Dadainspirační dny již pojedenácté

Pivní slavnosti ozdobí David Koller nebo Kamil Střihavka

Dny evropského dědictví 
Jedná se například o tzv. Stříbrnici nebo soukro-
mou kapli nejvyššího purkrabího Českého králov-
ství, Jindřicha IV. z Hradce či unikátní Soudnici 
s tzv. Ptačím sněmem, nad Černou kuchyní. 

Podrobnosti na info@zamek-jindrichuvhradec.
eu nebo na tel: 384 321 279.

Prohlídka Španělského křídla má jednotou cenu 
40, - Kč/1 osoba, děti do 6 let zdarma.

Tomáš Krajník
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Přelom prázdninových měsíců patřil ve městě nad 
Vajgarem pestré nabídce kulturních a společen-
ských počinů, která už podruhé nesla souhrnný 
název TOP Týden v Jindřichově Hradci. Program 
více jak týdenního maratonu akcí zahrnoval Osla-
vy 140. výročí SDH Jindřichův Hradec, vytvoření 
rekordu v podobě největší živé pětilisté růže, diva-
delní představení v atriu Langrova domu, promí-
tání fi lmů pro děti v kině KD Střelnice, vodnický 
karneval v jindřichohradeckém aquaparku, výlet 
parním vláčkem Českou Kanadou, fotografování 
v dobových kostýmech, výstavy a promenádní i let-
ní koncerty. Pojďte se společně s námi ve fotogale-
rii ohlédnout za tím, co Jindřichův Hradec v době 
od 28. července do 5. srpna obyvatelům i návštěv-
níkům nabídl.
Turistický TOP Týden v Jindřichově Hradci je spo-
lufi nancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.

Marcela Kozlová
Autoři snímků: archiv Města J. Hradec, Josef Böhm, 
Libor Karásek

Turistický TOP Týden v J. Hradci je pro letošní rok minulostí

EVROPSKÁ UNIE

Divadlo ELF PrahaFotografování v dobových kostýmech

Hasičská svatba

Hastrmaní princeznička a jiné pohádky 
v atriu Lagrova domu

Jindřichohradečáci to dokázaliOslavy 140. výročí SDH J. Hradec

Pokus o rekord ve vytvoření největší 
živé pětilisté růže

Promenádní koncert RETRO BAND

Promenádní koncert Řečické kapely

Slavnostní žehnání novému praporu SDH J. Hradec

Vernisáž výstavy Obrázky z pouti 
v Muzeu JH

Vodníci na plátně

Vodnický karneval aneb Hastrmani, to jsou páni

Vodnický karneval v JH Aquaparku

Vodnický výlet parním vláčkem Českou Kanadou

Výstava Vodník a náš svět v Galerii Inspirace

Vodnický výlet parním vláčkem Českou Kanadou
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Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká 
inspirace, který sdružuje města plná života s boha-
tou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijmě-
te pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří 
recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města 
ve svých periodikách.
HRADEC KRÁLOVÉ | 8. – 9. 9. 2012 
19. ročník Czech International Air Fest – CIAF 
Místo konání: Letiště Hradec Králové 
Letecká akce se zahraniční účastí je zaměřena na 
přehlídku vojenských letounů a sportovní akroba-
cii, pokračuje v tradici velkých leteckých dnů CIAF 
v Hradci Králové.
CHEB | 7. 9. – 27. 10. 2012
Robert Vano – Th e Platinum Collection
Galerie 4

KUTNÁ HORA | 7. – 9. 9. 2012 
Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Série tří varhanních koncertů v jedinečném chrámu 
sv. Barbory. Účinkující: Ulrich Walther (Německo), 
Pavel Kohout, Přemysl Kšica
LITOMYŠL | do 2. 12. 2012, denně 9 – 21 hodin
Zdeněk Fránek: Perská věž
Před budovou Městské galerie v Domě u Rytířů na 
Smetanově náměstí. Perská věž známého architek-
ta Zdeňka Fránka je jednou z nejpozoruhodnějších 
realizací jeho cyklu Útroby architektury. V Lito-
myšli bude instalována až do skončení Fránkovy 
výstavy v Městské galerii (do 2. 12. 2012).
POLIČKA | 20. – 23. 9. 2012
Mime Fest – 1. ročník mezinárodního festivalu 
pantomimy

Divadelní představení, mimové v ulicích města, 
workshopy. Boris Hybner, Radim Vizváry, Bolek 
Polívka…
TELČ | 22. 9. 2012
Svatováclavské časy
Příjezd sv. Václava s družinou, řemeslný trh.
Místo konání: náměstí
TŘEBOŇ | 29. 9.2012 
Svatováclavské slavnosti a trh, Festival decho-
vých hudeb  

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

Zuzana Bedrnová

Kulturní kalendář – ZÁŘÍ 2012
1. září, 13.00 hodin
MĚSTO DĚTEM ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Veselé rozloučení s prázdninami pro všechny děti a jejich rodiče. 
Městský park

5. září, 20.00 hodin   
NA STOJÁKA    
Pořad třech komiků. KD Střelnice

7.–8. září
PIVNÍ SLAVNOSTI 
Tyršův stadion

7. září, 21.00 hodin
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Podzimní série netradičních kostýmovaných toulek méně známou 
historii Hradce Jindřichova. Termíny konání toulek: 14. 9., 21. 9., 
27. 9., 28. 9. Národní muzeum fotografi e – začátek programu

7. září, 21.00 hodin
KONCERT – VERONA
KC Jitka

8. září, 17.00 hodin
Antonín Špát: STOPY S VŮNÍ ČLOVĚČÍ
Vernisáž výstavy fotografi í. Výstava potrvá do 4. 10. 2012,  
výstavní síň, Langrův dům

9. září, 18.00 hodin   
KLAVÍRNÍ KONCERT   
Martin Ratolístka a hosté. Rytířský sál Státního hradu a zámku

11.–12. září, 8.00, 9.30, 11.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA V MUZEU – SLOŽ SI SVOU 
KROJAČKU
Akce je určena pro mateřské školy a žáky 1. stupně základních škol. 
Na dílnu je nutno se předem přihlásit – 384 363 661, 728 976 004
Konferenční sál minoritského kláštera – Štítného ul.

13. září, 19.00 hodin
Bernard Slade „KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU“
Divadlo Bez zábradlí. Režie: Jiří Menzel, účinkují: Veronika Freima-
nová a Zdeněk Žák. Benefi ční představení, jehož výtěžek půjde ve 
prospěch chráněných bydlení a chráněné dílny Proutek o. s., kde žijí 
a pracují lidé s mentálním postižením. KD Střelnice

14. září, 20.00 hodin   
DIVADLO CONTINUO – NOW..?
Inspirativní představení v rámci 11. Dadainspiračních dnů.  
ZUŠ – átrium ve dvoře

15. září, 15.00 hodin
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
4. ročník komorního festivalu. Účinkují: X-tet, Lážo plážo,  
Milda Vokáč a Petr Pokovba, Isara, Zdenda Barták a Tony Smrčka,  
Alternativa, DNA – Dej nám akord, Vojta Kiďák Tomáško.
ZUŠ – átrium ve dvoře

15. září, 18.00 hodin
KONCERT PRO LUCII
Účinkují: Jen tak tak, Festivia Chorus. Klášter u Nové Bystřice

15.–16. září   
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ   
Zvýhodněné vstupné na jihočeské památky. SHZ J. Hradec

16. září, 17.00 hodin
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci a poslechu hraje 
MTO V. Kriso, KD Střelnice

17. září, 17.00 hodin
SV. VÁCLAV, JEHO ŽIVOT A ODKAZ   
V ČESKÝCH DĚJINÁCH
Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. – český archeolog a historik přiblíží náv-
štěvníkům přednášky významného podporovatele církve, schopné-
ho státníka a výtečného válečníka. Městská knihovna

18. září, 17.00 hodin
BIBLICKÉ DĚJINY III.
Přednáška Jiřího Kouna je určena všem, kteří mají rádi dějiny 
a zvláště ty, které jsou psány Biblí. Městská knihovna

18. září, 19.00 hodin
KONCERT – KOMORNÍ TRIO BUDVICENSE
Koncert v rámci abonentních koncertů KPH 2012.   
Kaple sv. Maří Magdaleny

19. září, 19.00 hodin
L’ubomír Feldek „SMRT V RŮŽOVÉM“.   
Divadlo Akropolis.
V režii Olgy Struskové hrají a zpívají: Zora Jandová, Kateřina Duško-
vá a Ester Mertová. Hudební doprovod: Ladislav Horák/Michal Šťu-
lík. Divadelní předplatné skupiny B. KD Střelnice

20. září, 17.00 hodin
DĚTSKÉ DOMOVY NA HAITI
Přednáška Martina Dolejšího a fotografi e, které byly pořízeny 
během cest a pracovního pobytu v oblasti Haiti. 
Následuje výstava fotografi í do 30. 11. 2012. 
Městská knihovna

21.–23. září 
11. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Festival studentského a autorského divadla  
DDM, Dada Club Kasper, ZUŠ

22.–23. září 
WORKSHOPY HISTORICKÝCH    
FOTOGRAFICKÝCH TECHNIK
Probírané techniky: argentotypie, kyanotypie, platinotypie. Nutné 
přihlášení na tel. 384 361 832, 384 362 459.   
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií

22. září, 20.00 hodin
KONCERT – ARAKAIN 
KC Jitka

23. září, 16.00 hodin
„KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ“. 
Umělecká agentura Petr Kubec. Divadelní pohádka v cyklu „Děti 
s rodiči do divadla“, KD Střelnice

25. září, 19.00 hodin
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 Sitta, Václav Chalupa, Kristýna Hrušín-
ská/Tereza Němcová a další. Divadelní předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

27. září, 17.30 hodin
POMÁHÁME SI
Vernisáž výstavy a vyhlášení vítězů výstavy, jejímž smyslem je 
zamyslet se nad hodnotou vzájemné pomoci v našem běžném 
životě prostřednictvím výtvarné soutěže pro všechny věkové skupi-
ny. Výstava potrvá do 21. 10. 2012   
Muzeum Jindřichohradecka – minoritský klášter

28.–30. září
XVIII. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTTRA-
DOVIC
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jana Křtitele

29. září, 14.00 hodin
ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
18. ročník pořadu, v němž vystupují přední heligonkáři regionu.  
KD Střelnice

29. září, 21.00 hodin
KONCERT – STO ZVÍŘAT
KC Jitka

Probíhající výstavy:
KOLEKCE DESETI VÝSTAV  
– Národní muzeum fotografi e a Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií. Výstava potrvá do 30. 9. 2012

VÝSTAVA – JIŘÍ SOPKO 
– Státní hrad a zámek J. Hradec. 
Výstava potrvá do 30. 9. 2012

„VODNÍK A NÁŠ SVĚT“ 
– obrazy, grafi ka a loutky J. Drhovského, K. Franty, M. Jágra, J. Kre-
mláčka, J. Kudláčka, K. Malečkové, M. Vydrové a dalších výtvarníků 
– Galerie Inspirace. Výstava potrvá do 6. 9. 2012

OBRÁZKY Z POUTI 
– svaté obrázky ze sbírek Muzea Jindřichohradecka. Výstavní síň 
„V jezuitském semináři“. Výstava potrvá do 30. 9. 2012

KROJAČKY MALÉ I VELKÉ 
– Muzeum Jindřichohradecka – Svatojánská ulice.   
Výstava potrvá do 30. 12. 2012

ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU
Muzeum Jindřichohradecka – Štítného ulice.   
Výstava potrvá do 30. 12. 2012

ZA HRANICE SNŮ 
– Výstava Šárky Radové – fantasy výtvory mladé studentky Peda-
gogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích v městské 
knihovně. Výstava potrvá do 31. 10. 2012

ŽIVÁ ZAHRADA 
– Výstava žáků 1. stupně ZŠ své obrázky obohatili o psané příběhy, 
pohádky charakterizující nakreslená zvířata. Český nadační fond 
pro vydru vyhlásil na jaře 2012 literárně-výtvarnou soutěž „Živá 
zahrada“. Výstava v městské knihovně potrvá do 26. 10. 2012

ROMANTISMUS NENÍ JEN HLUBOKÁ 
– výstava představuje více než 40 míst v jižních Čechách,  
která jsou inspirována romantisem.    
Výstava v městské knihovně potrvá do 31. 10. 2012. 

Inspirace z České inspirace 
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Vybrané zářijové premiéry v kině Střelnice
VÁŇA
Dokument / ČR / Falcon / 2D
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni 
postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. Způsob 
života, jaký žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho 

zakusit – vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilněj-
ším pojetí prožíváme jeden rok s Váňou v jeho maxi-
mální blízkosti. Film se ve svých obrazech stává Váňou 
a zároveň poodkrývá zákulisí dostihového sportu, kte-
ré není vždy takové, jak ho známe z hraných fi lmů. 
Jako magnet Váňa působí na lidi, kdekoliv se objeví. 
Je to neuvěřitelná energie jen vyslovíte to jméno. Váňa 
je fenomén nejen kvůli tomu, že v 59 letech poosmé 
vyhrál Velkou pardubickou - potřetí v řadě, nejen proto, 
že se okolo něj pohybuje špička dnešních žokejů a tré-
nuje nejlepší dostihové koně, ale především kvůli své-
mu přístupu ke všemu, co dělá a s čím se setkává.
Vystupují:  Josef Váňa, Josef Váňa junior, Pavla Váňová, 
Josef Bartoš a další. Režie: Jakub Wagner 
Hrajeme: 12. 9. 2012  pouze od 19.00 – představe-
ní ART kina

AŽ VYJDE MĚSÍC 
Komedie / USA / Bioscop / 2D
Příběh roztomile svérázné komedie Až vyjde měsíc 
se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém 
pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba 
spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale 
myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled 
se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připra-
vují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setká-

ní společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí 
život poklidného městečka vzhůru nohama. Pod vede-
ním místního šerifa zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání 
po dvojici malých uprchlíků. Kromě rodičů mladé dívky, 
se po jejich stopách vydávají i místní skautský vedoucí 
s celým oddílem nadšených skautů, sociální pracovnice 
a další výstřední dobrovolníci…
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Mur-
ray, Frances McDormand a další. Režie:  Wes Anderson
Hrajeme: 13. - 14. 9. 2012 od 17.30 a 20.00

ZEMĚ BEZ ZÁKONA
Krimi / USA / Bontonfi lm / 2D
Výtečně natočená žánrová podívaná, odehrávající se 
v době, která patří do severoamerické mytologie, před-
stavuje citlivé drsňáky, ženy padlé i nevinné, progres 
odmítající tradicionalistickou náboženskou komuni-
tu i naopak nakažlivou radost z dařícího se podnikání. 
Pozoruhodná režisérsko-scenáristická dvojice John Hill-
coat a Nick Cave se vrací gangsterkou z časů prohibice 
o pověstných bratrech Bondurantových, jejichž poklid-
né obchodování s alkoholem vlastní výroby v odlehlém 
koutě americké Virginie jednoho dne narazí na umanu-
tý odpor zvláštního agenta Rakese.
Hrají:  Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce, Jessica 
Chastain Gary Oldman a další. Režie:  John Hillcoat

Hrajeme:  20. - 21 9. 2012 od 17.30 a 20.00

NORMAN A DUCHOVÉ
Animovaný / USA / Bontonfi lm / 3D
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepad-
ne horda zombíků? Neohrožený hrdina se jmenu-
je Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a rád 
si povídá s mrtvou babičkou. Norman má totiž jednu 
zvláštní schopnost, řekněme šestý smysl. Vidí duchy 
a umí se s nimi na lecčems dohodnout. To se v aktu-
ální, velmi prekérní situaci může náramně hodit.
Než se ale Norman postaví do čela místního odboje 
proti živým mrtvým, bude muset leccos skousnout, což 

se stává většině dětí s nálepkou podivína a mimořádný-
mi schopnostmi. Rodiče ho nechápou, starší sestra jím 
pohrdá, spolužáci ho šikanují nebo ignorují (v lepším 
případě) a jediný, s kým vychází, je tlusťoch Neil, s nímž 
taky nikdo jiný nekamarádí. Ještě si rozumí s duchy vět-
šiny nebožtíků z okolí, ale ti se nedají počítat…
V českém znění:  Jiří Köhler, Martin Draxler, Otakar Brou-
sek ml., Michal Holán, Terezie Taberyová a další
Režie: Chris Butler, Sam Fell. 
Hrajeme:  22.–23. 9. 2012 pouze od 17.30 

VE STÍNU
Krimi / ČR / Falcon / 2D
V bývalém Československu 50. let se odehrává napí-
navý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáh-
ne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán 
Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky 
se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stá-
vat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebí-
rá Haklovo vyšetřování major Zenke, policejní specialis-
ta z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným 
směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kri-
minalisty. Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. 
Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propoje-
nou sítí komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se 
brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Kaž-
dý má svůj stín minulosti, své slabé místo, které dokáže 
z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny.
Hrají:  Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, David 

Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, Mar-
tin Myšička, Miroslav Krobot, Tomáš Bambušek, Filip 
Antonio a další. Režie:  David Ondříček 
Hrajeme: 27.–28. 9. 2012 od 17.30 a 20.00

1.–2. 9.  17.30, 20.00
LET´S DANCE: REVOLUTION
USA / hudební / 3D

6. - 7. 9.   19.00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 
USA, V. Británie / akční / 2D

8. - 9. 9. 17.30, 20.00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA / akční / 2D

12. 9.   19.00
VÁŇA (ART)
ČR / dokument / 2D

13. - 14. 9. 17.30, 20.00
AŽ VYJDE MĚSÍC
USA / komedie / 2D

15. - 16. 9. 17.30, 20.00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR / komedie / 2D

20. - 21. 9. 17.30, 20.00
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
USA / krimi / 2D

22. - 23. 9. 17.30
NORMAN A DUCHOVÉ
USA / animovaný / 3D

22. - 23. 9.  20.00
DRUHÁ ŠANCE
USA / komedie / 2D

27. - 28. 9. 17.30, 20.00
VE STÍNU
ČR / krimi / 2D
29. - 30. 9. 17.00, 20.00
RESIDENT EVIL: ODVETA
USA / akční / 3D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   
MĚSTO DĚTEM:
1. 9.  13.00, 14.30, 16.00
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
9. 9.  15.00
PANE, K PRINCEZNÁM SE NEČUCHÁ
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
16. 9.  15.00
KAMARÁDI Z TELEVIZE III
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
23. 9.   15.00
MACH A ŠEBESTOVÁ na prázdninách III
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
30. 9.   15.00
KOCOUREK MŇOUK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm Zdroj: www.bontonfi lm.cz, www.falcon.cz   

www.bioscop.cz, www.csfd.cz
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SPORT
MALÁ KOPANÁ
O fotbalové turnaje na Bobelovce je zájem

Mezi velmi oblíbená sportovní klání patří ta, kte-
rá se konají ve Sportcentru Bobelovka v Otíně – 
v jedné z místních částí Jindřichova Hradce. Vel-
mi vyhledávanými akcemi jsou fotbalové turnaje, 
jež se tam uskutečňují několikrát v roce. Letos tam 
již proběhl „Michálek Cup“, na kterém se prezento-
vali slavní jindřichohradečtí hokejisté Jiří Novotný 
a bratři Zbyněk a Milan Michálkovi. Začátkem srp-
na se tam konal „Štamgast Cup“, v němž hrály týmy 
složené ze štamgastů a tradičních návštěvníků hos-
podských a restauračních zařízení, barů a náleven.
Na sobotu 8. září od 10 hodin zdejší organizátoři 
připravují 2. ročník „Bobelovka Cupu 2012“, kte-
rý je vypsán pro maximálně šest startujících týmů. 
K účasti mužstva zve šéfk a organizátorů Věra 
Neidrová. Přihlášky lze směřovat na její mobil 
606 608 585, nebo e-mail v.michalkova@seznam.cz

Roman Pišný

BASKETBAL
Štěpán Picka věří v postup do extraligy
Mezi 32 nejlepších družstev hráčů do 14 let pat-
ří v České republice i basketbalisté BK Lions Jin-
dřichův Hradec, kteří se chystají na start v žákov-
ské lize – základní skupině C. Pod vedením trenéra 
Davida Musila se mladí Lvi potkají se soupeři z Par-
dubic, Jihlavy, Hradce Králové, Nové Paky, Josefova, 
pražské Sparty a Havlíčkova Brodu. Jedním z oče-
kávaných tahounů týmu v soutěži by měl být Štěpán 
Picka (1999), jenž basketbalem žije a na účinkování 
v lize U14 se velice těší.
Štěpáne, pověz něco o svých začátcích s basketba-
lovým míčem. Kdy ses rozhodl pro hru pod beze-
dným košem?
„S basketem jsem začal před šesti lety v jindřichohra-
deckém Slovanu pod vedením Marka Chvály a Šár-
ky Štěrbové. Kombinoval jsem ho s fotbalem v míst-
ním Sokolu. Časově nešlo dělat oba sporty najednou, 
a proto jsem se musel rozhodnout jen pro jeden. 

Vyhrál basketbal.“
Jak Tvé sportování podporují doma, jezdí se rodi-
če dívat na zápasy, když hraješ?
„Rodičovská podpora je veliká. Na tréninky dojíž-
dím z Lásenice čtyřikrát týdně a skoro každý víkend 
máme zápasy. V sezóně jsem odehrál všechny soutěž-
ní utkání v kategoriích U13 i U14 a také pár zápasů 
za U15, takže rodiče hodně času a valnou část víken-
dů obětují mému basketbalu. Ve skončeném ročníku 
byli na všech domácích zápasech.“
Máš nějaký basketbalový vzor, fandíš například 
některému týmu?
„Fandím španělskému FC Regal Barcelona, za tento 
tým hrál i můj oblíbenec Ricky Rubio. Avšak letos už 
v Evropské lize nenastupoval, protože přestoupil do 
NBA.“
Ty jsi byl v létě na tréninkovém campu v Kralu-
pech nad Vltavou, co se tam dělo?
„Kemp trval týden a hlavními trenéry byli bývalí hrá-
či NBA Michael Holton a Marques Johnson. I přes 
hrozné vedro, které nás provázelo po celý pobyt, jsme 
dostávali zabrat. Už v osm ráno jsme byli v tělocvičně. 
Hrálo se v hale i venku, absolvovali jsme přednášky 
o správném tréninku, o stravě i o psychice. Na videu, 
které s námi natočili, jsme spolu s jedním z Američa-
nů rozebírali naše chyby, způsob jejich odstraňování 
a dostávali rady pro naše další zlepšování.“
Ke konci září vstoupíte s družstvem do žákovské 
ligy U14, jaké máte ambice?
„Myslím, že jsme v nejtěžší skupině, protože Pardubi-
ce, pražská Sparta a Josefov jsou favority nejen v naší 
osmičce, ale i v celé soutěži. Do extraligy postoupí čty-
ři nejlepší družstva a věřím tomu, že my budeme jed-
ním z nich. Uděláme pro to maximum.“

Program základní části – žákovská liga U14, sku-
pina C
kolo II. H. Brod – J. Hradec  so 29. září
kolo III. Pardubice – J. Hradec ne 30. září
kolo IV. N. Paka – J. Hradec so 13. října
kolo V. Josefov – J. Hradec ne 14. října
kolo VI. J. Hradec – H. Králové so 27. října
kolo VII. J. Hradec – Sparta Praha ne 28. října
kolo I. Jihlava – J. Hradec so 10. listopadu
  15:00
kolo VIII. J. Hradec – Jihlava ne 11. listopadu
kolo IX. J. Hradec – Pardubice so 24. listopadu
kolo X. J. Hradec – H. Brod ne 25. listopadu
kolo XI. J. Hradec – Josefov so 8. prosince
kolo XII. K. Hradec – N. Paka ne 9. prosince
kolo XIII. Sparta Praha – J. Hradec so 5. ledna 2013
kolo XIV. H. Králové – J. Hradec ne 6. ledna 2013
  10:00

Roman Pišný

CYKLISTIKA
Jižní Čechy se mohou těšit na vrcholnou cyklis-
tiku
Už jenom chvilinka zbývá do startu velkého meziná-
rodního cyklistického závodu „Okolo jižních Čech“. 
Podnik „Evropské Tour“ se pojede po jihočeských 
silnicích v termínu 6. až 9. září, přičemž hlavní stan 
bude mít podnik kategorie 2.2 UCI v J. Hradci. Hlav-
ním organizátorem náročné akce, která v Jihočeském 
kraji nemá obdoby, je CK RBB Invest J. Hradec.
Roční přípravy
„Zorganizovat takový závod rozhodně není jed-

noduché,“ přiznává sekretář CK RBB Invest Tomáš 
Holický. Podnik, který je určen pro kontinentální 
týmy, se připravuje celý rok. Vše začíná registrací 
u Mezinárodní cyklistické unie (UCI), pokračuje 
sháněním sponzorů, přípravou doprovodného pro-
gramu, nejvíce času pak zabírá vybrat vhodnou tra-
su dané etapy. Samotné značení tratě probíhá čty-
řiadvacet hodin před startem. „Museli jsme též 
zajistit pódium pro doprovodný program, na to js-
me si najali fi rmu,“ uvádí T. Holický.
Dostatečný počet organizátorů
V čele organizačního výboru stojí triumvirát Jan 
Hájek, Lada Mácová a Jiří Dohnal. Další asi dva-
cítka lidí, která je součástí hlavního štábu, bude 
zajišťovat prostory startu a cíle. „Důležitou sou-
částí organizace jsou Sbory dobrovolných hasičů 
v celém Jihočeském kraji, ty budou zajišťovat kři-
žovatky. Počet lidí, kteří se budou podílet na orga-
nizaci, je dostatečný,“ je rád T. Holický. Celkový 
rozpočet závodu je 3,2 mil. korun. Pořadatelé mají 
obrovskou podporu z radnice v J. Hradci i z vedení 
měst, kde se budou odehrávat starty a cíle jednotli-
vých etap. Generálním partnerem je ETE Temelín, 
dalšími sponzory jednotlivých trikotů jsou pivo-

var Bohemia Regent a fi rma RBB Invest, výrazně se 
sponzorsky podílí i fi rma RVS.
Hlavní stan v J. Hradci
Centrum klání bude v J. Hradci, zde bude celý 
peloton i s ekipami ubytován ve vysokoškol-
ských kolejích. Tam se bude 120 závodníků se 
zhruba 100 členy doprovodu také stravovat. 
„Zajímavý by měl být pro veřejnost doprovod-
ný program ve startovacích a cílových městech, 
jen namátkou uvedu například vystoupení zpě-
vačky Heidi Janků, dětského pěveckého sboru, 
břišních tanečnic, Český červený kříž předvede 
ukázku své činnosti, k vidění bude irský tanec 
reel, sponzoři se budou prezentovat ve formě 
fi remních stánků,“ potvrzuje T. Holický, že si 
příznivci cyklistiky přijdou na své.
Prolog v Č. Budějovicích
Závod „Okolo jižních Čech“ opravdu v Jihočes-
kém kraji nemá obdoby, dokonce ani v české 
republice nemá v současnosti přílišnou konku-
renci. Pouze na Hané se již čtvrtým rokem jez-
dí „Okolo Olomouce – Czech Cycling Tour“, což 
je závod stejné kategorie jako ten, který se na 
začátku září pojede na silnicích jihu Čech. Vel-
ká cyklistická show víceméně začne již ve středu
 5. září, kdy večer v 19 až 21 hodin proběhne 
slavnostní představování týmů v jindřichohra-
decké obchodní pasáži Svatý Florián v Růžové 
ulici. „Ve čtvrtek se pak už začne závodit, když 
ve čtyři hodiny odpoledne vyrazí z českobudě-
jovického náměstí Přemysla Otakara II. prv-
ní jezdec ke zhruba tříkilometrovému prolo-
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gu. Předtím si i tady týmy zopakují slavnostní 
představování,“ uvedl T. Holický
PSK Whirlpool favoritem
Na startu by mělo být 20 kontinentálních šesti-
členných týmů, už nyní je jisté, že se budou rekru-
tovat z 13 zemí Evropy. Pět družstev je z České 
republiky, po dvou z Německa a Nizozemí, po 
jednom mají zastoupení Norsko, Litva, Ukraji-
na, Francie, Řecko, Itálie, Slovinsko, Rakousko, 
Polsko a Slovensko. „Fanoušky může těšit, že 
nejspíše mezi hlavní favority bude patřit tým 
z Hradce Králové, jenž má ve svém středu zku-
šené harcovníky Stanislava Kozubka a Tomá-
še Bucháčka,“ mluví T. Holický o družstvu 
PSK Whirlpool Author, které ovládlo zmiňova-
ný podnik na Hané a hrálo prim i na nedávném 
etapovém závodu „Vysočina 2012“. Lákadlem by 
pro jihočeské fandy měl být i start nejlepšího 
týmu z jihu Čech, což je CT ČEZ Tábor.
Nejtěžší etapa na závěr
Celkově závod měří 433 kilometrů, královskou 
etapou lze asi nazvat tu závěrečnou, na níž závod-
níky čekají tři vrchařské prémie. „Vhodné je upo-
zornit příznivce, že kulturní program začíná ve 
startovacích městech vždy přibližně dvě hodiny 
před startem a v cílových místech také zhruba 
dvě hodiny před plánovaným dojezdem,“ uzře-
jmuje T. Holický. Nejlepší jezdec závodu pone-
se žlutý trikot (partner skupina ČEZ), nejlep-
ší vrchař pojede v puntíkatém dresu (Bohemia 
Regent) a bodovací soutěž nejlepších sprinterů 
bude odměněna zeleným trikotem (RBB Invest). 
Na velice slušné Prize Money si v odměnách při-
jdou nejúspěšnější jezdci i týmy jak v jednotli-
vých etapách, tak v celkovém pořadí.
Přihlášené týmy
AC Sparta Praha, ČEZ CT Tábor, PSK Whirlpool 
Author H. Králové, TJ Favorit Brno, AS Duk-
la Praha (vše Česká republika), Matrix Racing 
Team, Veloclub Ratisbona (oba Německo), SP 
Tableware Pro Team (Řecko), Kolls cycling Team 
(Ukrajina), Jo Piels, KOGA Cycling Team (oba 
Nizozemí), ABRÖ Gebrüder Weiss (Rakousko), 
Oneco Mesterhus (Norsko), CNC Racing For-
ce (Itálie), Radenska (Slovinsko), Dukla Trenčín 
(Slovensko), Rietum Delfi n (Litva), Martiques SC 
Vivelo (Francie), Polsko do 23 let.
Harmonogram jednotlivých etap
Prolog (2,5 km) – čtvrtek 6. září – start 16 hod. 
– České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara 
II. – vyhlášení výsledků 17:30 hod.
Etapa I. (130 km) – pátek 7. září – start 
11 hod. – Třeboň, Masarykovo náměstí – Karda-
šova Řečice (sprint) – Choustník (vrch) – Chý-
nov (sprint) – Přeštěnice (vrch) – Milevsko (cíl, 
14 hod.), náměstí Edvarda Beneše.
Etapa II. (160 km) – sobota 8. září – start 
11 hod. – Týn nad Vltavou, náměstí Míru – Pod-
hájí (sprint) – Oslov (sprint) – Kovářov (sprint) 
– Šuštěnice (vrch) – Tábor (cíl, 15:30 hod.),
Masarykovo náměstí.
Etapa III. (140 km) – neděle 9. září – start 
11 hod. – Nová Bystřice, Mírové náměstí – Kláš-
ter (vrch) – Stálkov (vrch) – Slavonice (sprint) – 
Nový Svět (vrch) – Střížovice (sprint) – Jindři-
chův Hradec (cíl, 14:30 hod.), Klášterská ulice.

Více informací najdete na:    
www.okolojiznichcech.cz

Roman Pišný

Kam za sportem?
Lední hokej – KLH Vajgar JH, II. liga – Střed
kolo I. M. Budějovice – JH ne 16. září 17:00
kolo II. JH – Břeclav st 19. září 18:00
kolo III. Pelhřimov – JH so 22. září 18:00
kolo IV. JH – Žďár n. Sáz. so 29. září 18:00
kolo V. Hodonín – JH st 3. října 18:00
kolo VI. JH – Kolín so 6. října 18:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga st. dorostenci
kolo I. Žďár n. Sáz. – JH pá 21. září
kolo II. Milevsko – JH ne 23. září
kolo III. JH – Příbram pá 28. září
kolo IV. Kolín – JH ne 30. září
kolo V. JH – Chrudim pá 5. října
kolo VI. Třebíč – JH ne 7. října
kolo VII. JH – Znojmo pá 12. října
kolo VIII. V. Popovice – JH ne 14. října
Lední hokej – KLH Vajgar JH,    
liga mladší dorostenci – Eliod
kolo I. Liberec B – JH ne 9. září
kolo II. JH – Benátky ne 16. září
kolo III. Č. Budějovice B – JH ne 23. září
kolo V. JH – M. Boleslav B ne 30. září
kolo VI. Znojmo – JH ne 7. října
kolo VII. JH – Jihlava B ne 14. října
kolo VIII. Třebíč – JH ne 21. října
Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL
kolo I. JH – Chomutov st 3. října
kolo II. Kolín – JH so 6. října
kolo III. JH – Nymburk st 10. října
kolo IV. USK Praha – JH so 13. října
Basketbal – BK Lions J. Hradec B, II. liga – sk. B
kolo II. Humpolec – JH B so 29. září
kolo III. Žďár n. Sáz. – JH B ne 30. září
kolo IV. JH B – Žižkov so 13. října
kolo V. JH B – M. Boleslav ne 14. října
kolo VI. BQ Svitavy – JH B so 27. října
kolo VII. Chrudim – JH B ne 28. října
Basketbal – BK Lions JH C, oblastní přebor
kolo I. Pelhřimov – JH C so 15. září 17:00
kolo II. BK Tábor B – JH C so 29. září
kolo III. V. Tábor – JH C ne 30. září 9:30
kolo IV. Kaplice – JH C so 13. října 17:00
kolo V. Vimperk – JH C ne 14. října 9:30
kolo VI. JH C – Strakonice B so 27. října
kolo VII. JH C – Příbram ne 28. října
Basketbal – BK Lions JH, liga žáci U15 – divize B
kolo II. Kolín – JH so 22. září
kolo III. Poděbrady – JH ne 23. září
kolo IV. Karviná – JH so 6. října 15:30
kolo V. Opava – JH ne 7. října
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo I. JH – Partizánske so 1. září 18:00
kolo II. JH – Most so 8. září 13:00
kolo III. JH – Senec so 22. září 18:00
kolo IV. Poruba – JH pá 28. září 18:00
kolo V. JH – Šaľa so 13. října 18:00
kolo VI. Slavia Praha – JH ne 21. října 17:00
Házená – TJ Házená JH,    
II. liga starší dorostenky – Čechy
kolo I. JH – Cheb so 15. září 15:00
kolo IV. JH – Strakonice so 13. října 15:00
kolo V. Č. Budějovice – JH ne 21. října 17:00
Házená – TJ Házená JH,    
I. liga mladší dorostenky – Morava
kolo I. JH – Olomouc so 15. září 12:30

kolo IV. H. Brod – JH so 13. října 11:00
kolo V. JH – Bohunice so 20. října 15:00
kolo VI. Kunovice – JH so 27. října 13:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH,    
extraliga – Tipgames
kolo II. JH – H. Králové so 1. září 14:00
kolo III. Karviná – JH so 8. září 16:00
kolo IV. Jihlava – JH ne 9. září 14:00
kolo VI. Ústí n. Labem – JH so 29. září 17:00
kolo V. Most – JH ne 30. září 11:00
kolo VII. JH – Pardubice so 6. října 14:00
kolo VIII. JH – KP Praha ne 7. října 11:00
kolo IX. Kladno – JH so 13. října 17:00
kolo X.  Plzeň – JH ne 14. října 11:30
Kopaná – FK JH 1910, krajský přebor – Chance
kolo IV. JH – Hluboká ne 2. září 17:00
kolo V. Rudolfov – JH so 8. září 17:00
kolo VI. JH – Dačice ne 16. září 16:30
kolo VII. Sedlice – JH so 22. září 16:30
kolo VIII. Čkyně – JH so 29. září 16:30
kolo IX. JH – Lažiště ne 7. října 16:00
kolo X. Prachatice – JH ne 14. října 10:15
kolo XI. JH – Jankov ne 21. října 15:30
Kopaná – FK J. Hradec 1910 B,    
okresní přebor – Týdeník JH
kolo IV. Suchdol B – JH B so 1. září 17:00
kolo V. JH B – Dešná ne 9. září 10:00
kolo VI. JH B – Stráž so 15. září 10:00
kolo VII. Hranice – JH B ne 23. září 15:00
kolo VIII. JH B – Horní Žďár ne 30. září 10:00
kolo IX. Novosedly – JH B so 6. října 16:00
kolo X. JH B – Kunžak ne 14. října 10:00
Kopaná – SK Horní Žďár,    
okresní přebor – Týdeník JH
kolo IV. S. Hlína – H. Žďár so 1. září 17:00
kolo V. H. Žďár – Staňkov so 8. září 17:00
kolo VI. Studená – H. Žďár so 15. září 16:00
kolo VII. H. Žďár – Suchdol B so 22. září 16:30
kolo IX. H. Žďár – Stráž so 6. října 16:00
kolo X. Hranice – H. Žďár ne 14. října 15:00
kolo XI. H. Žďár – Dešná so 20. října 15:30
Kopaná – FK J. Hradec 1910,    
liga žáků U15 – skupina A
kolo IV. JH – Příbram so 1. září 10:00
kolo V. Bohemians – JH ne 9. září 10:00
kolo VI. JH – Beroun so 15. září 10:00
kolo VII. Slavia Praha – JH ne 23. září 10:15
kolo VIII. JH – Sparta Praha so 29. září 10:00
kolo IX. Č. Budějovice – JH so 6. října 10:00
kolo X. JH – Písek so 13. října 10:00
kolo XI. Rokycany – JH so 20. října 10:00
Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U14 – sk. A
kolo IV. JH – Příbram so 1. září 11:45
kolo V. Bohemians – JH ne 9. září 11:45
kolo VI. JH – Beroun so 15. září 11:45
kolo VII. Slavia Praha – JH ne 23. září 12:00
kolo VIII. JH – Sparta Praha so 29. září 11:45
kolo IX. Č. Budějovice – JH so 6. října 11:45
kolo X. JH – Písek so 13. října 11:45
kolo XI. Rokycany – JH so 20. října 11:45
Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U13 – sk. A
kolo IV. Táborsko – JH ne 2. září 10:00
kolo V. JH – Plzeň  ne 9. září 10:00
kolo VI. Prachatice – JH ne 16. září 15:00
kolo VII. JH – Příbram ne 23. září 10:00
kolo VIII. Slavia Praha – JH ne 30. září 10:15
kolo IX. JH – Č. Budějovice ne 7. října 10:00
kolo X. Písek – JH ne 14. října 10:00
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… 
Čas běžel dále. Já si více a více zvykal na svůj nový 
post, na svoje nové spolupracovníky. Byli zruční, 
svědomití a hodní. Bylo to poprvé, co jsem viděl 
tak semknutou partu lidí zapálenou do své prá-
ce. Zprvu se mi zdálo, že mezi ně nepasuji, ale byl 
to pouze můj mylný dojem. Stroj se začal podo-
bat něčemu, co má fungovat, a to již brzy! Datum 
27. 9. 1825 mi již viselo na krku a já se začal obá-
vat, jestli stihneme stroj dokončit. Stavba nebyla 
jen plná úspěchů, ale i neúspěchů. Deset rozme-
taných dělníků při výbuchu kotle, pět popálených 
párou při prasknutí paroroury, jedna skřípnutá 
hlava v tyčovém ústrojí, … Újmu utrpěla i dílna, 
která byla každou chvíli celá pobořená. 
Tyto neúspěchy se nelíbily radnímu Th oma-
su Gingerovi. Ten už byl od začátku proti stav-
bě trati a proti stavbě parostroje. Viděl budouc-
nost jen v koněspřežné železnici. Investoval do 
ní velké jmění a asi se mu nezamlouvala před-
stava, že s příchodem této parostrojní železnice 
o vše přijde. Proto burcoval sedláky a nabádal je, 
že pekelné monstrum (to byl jeho název pro náš 
parostroj) bude plašit dobytek podél tratě. V kli-
du nenechal ekology, kterým vnucoval předsta-
vu o zakouřeném světě. Největší problémy nám 
však činil na radnici, kde proti nám stavěl poli-
tiky. Dělal pravidelné inspekce do dílny a sčítal 
škody. Svou práci pak prezentoval na schůzi rad-
ních. Pan Stephenson nebyl z jeho úsilí nadšen, 
ale nechávalo ho to klidným. Když byl klidný on, 
nebyl jistě žádný důvod, abych se obával já. 
… 
Přišla neděle 26. 9. 1825 a náš stroj je hotov! Splnil 
jsem tím hned dva úkoly – zdárně jsem dovedl do 
konce stavbu a vymyslel jsem jméno. Onen slavný 
stroj, který do funkčního stavu dovyprojektoval 
právě pan Stephenson, jsem nazval LOCOMO-
TION. Bylo možné absolvovat zkušební jízdu. 
Byl jsem přizván, abych obsluhoval lokomotiv-
ní kotel. Je to velmi namáhavá práce. Přeházet 
spousty uhlí. Jste špinavější než kominík. 

Po hodině příprav a roztápění měla LOCOMO-
TION správný tlak, oheň plápolal rudě zbarve-
ným plamenem a bylo možné vyrazit na zkušeb-
ní jízdu. Hluboký tón píšťaly dával všem najevo, 
aby se klidili z cesty. Nastala minuta ticha. Všich-
ni jsme jen s otevřenou pusou koukali a čekali na 
to, co se bude dít. Ohromný oblak páry se vyva-
lil z dvoumetrového komína. Všichni zvedli hla-
vu k tomuto oblaku a sledovali ho, jak stoupá výš 
a výš a pomalu se rozplývá. V této euforii jsem ani 
nepostřehl, že se stroj dal do pohybu. 
„To to ale pěkně šlape.“ pronesl jsem slova po 
chvilce jízdy na druhou stranu kotle, kde se plně 
věnoval řízení autor této parní LOCOMOTION. 
Ten na mě jen spokojeně kývl hlavou. 
Už jsme byli na cestě hodinu a začalo se stmí-
vat, a tak jsem rozsvítil pochodně na čele vlaku. 
V nákresech původně nebyly, ale moje malič-
kost je tam tajně přikreslila. Vše vypadalo, že je 
v naprostém pořádku, až do té chvíle... 
„Řach, bum, prásk!“ ozvaly se tajemné zvuky. Jen 
jsem se nevěřícně kouknul nalevo, pak napravo, 
ale už bylo pozdě! Slítli jsme i s lokomotivou do 
příkopu hned vedle trati. 
Jelikož se mi nic vážného nestalo, běžel jsem 
rychle zkontrolovat pana Stephensona a obával 
jsem se o jeho zdraví. Záhy jsem však zjistil, že je 
v naprostém pořádku. Snažil se předejít výbuchu 
kotle a nahlas nadával: 
„Ten zprašivenej Ginger! Ten dostane! Parchant! 
Honem, utíkej, Johne, pro pomoc!“ 
Ani jsem neodpověděl a vydal jsem se na cestu. 
Utíkal jsem, co mi síly stačily, a bylo mi jasné, 
že budu muset do Gingerovy fi rmy, která vlast-
ní spoustu koní, kteří by mohli náš stroj dostat 
na koleje… Také mi bylo jasné, kdo za to může... 
Zmetek jeden! 
Doběhl jsem do kanceláře, kde jakoby úplně 
náhodou seděl Ginger a něco kutil. 
„Koukejte nám půjčit alespoň pět páru těch 
vašich zpropadených koní!“ zařval jsem na něho 
bez toho, abych vůbec pozdravil. 

„Tak koně byste chtěli…no podívejme, to je ale 
náhoda…“ vysměvačně mi odpověděl. 
„Nechte toho a dejte nám ty koně!“ řekl jsem ješ-
tě přísněji. 
„Nu dobrá – máte je mít.“ se smíchem pronesl do 
místnosti, ze které jsem okamžitě vylítl jako blesk. 
Běžel jsem probudit chlapy z dílny. Těm se to 
moc nezamlouvalo, ale zabraly na ně dvě slůvka – 
peněžní odměna. Ověnčily jsme koně všelijakými 
postroji a vyrazily na trať, kde už byla LOCOMO-
TION připravena k vytažení. Nakolejování trvalo 
až do půlnoci, kterou nám oznámily věžní hodi-
ny z nedalekého městečka. Náš stroj byl poničen 
a nebyl schopen jízdy, a tak jsme ho koňmi odtáh-
li až do dílny, kde začaly jeho opravy… 
„Co uděláme s těmi koňmi? Neprodáme je něko-
mu jinému, normálnímu?“ zeptal jsem se tako-
vým způsobem, že nešlo odpovědět jinak než 
ANO. 
… 
Den D je tu. Celou noc jsme pilně pracovali, aby 
náš parní stroj mohl opět vyjet na trať. Lokomo-
tiva stála na první koleji stocktonského nádraží 
a byla obklopena spoustou nevěřících lidí, ale 
taky spoustou radních, mezi kterými byl i pan 
radní Th omas Ginger. Ten stál jen s otevřenou 
pusou a nevěřícně koukal na to, jak jsme, pod-
le něho, pekelnou věc dokázali tak rychle spravit. 
Ještě před zahajovacím proslovem ke mně přišel 
a povídá mi rozzuřeným hlasem: 
„Kde jsou mé koně?!“ 
„V tomto stroji,“ odpověděl jsem s úsměvem, pro-
tože jsem věděl, že jsou tam jen obrazně – ten stroj 
má výkon jeho koní! Na to se sebral a odešel. 
Po zahajovacím projevu pana Stephensona a po 
výstřelu pěti salv z děl zazněla památná věta, která 
bude jistě mít platnost několik století: 
„Ať to pára tlačí!“

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

kolo XI. JH – Rokycany ne 21. října 10:00
Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U12 – sk. A
kolo IV. Táborsko – JH ne 2. září 11:45
kolo V. JH – Plzeň ne 9. září 11:45
kolo VI. Prachatice – JH ne 16. září 16:45
kolo VII. JH – Příbram ne 23. září 11:45
kolo VIII. Slavia Praha – JH ne 30. září 12:00

kolo IX. JH – Č. Budějovice ne 7. října 11:45
kolo X. Písek – JH ne 14. října 11:45
kolo XI. JH – Rokycany ne 21. října 11:45
Kopaná – TJ Sokol JH, krajský přebor ženy
kolo II. JH – Borovany so 1. září 17:00
kolo III. Sezimovo Ústí – JH ne 9. září 14:00
kolo V. JH – Mokré so 22. září 16:30

kolo VI. Hradiště – JH ne 30. září 
kolo VII. JH – Lažiště so 6. října 16:00
kolo VIII. JH – Protivín so 13. října 16:00
kolo IX. Borovany – JH so 20. října 13:30
kolo X. JH – Sezimovo Ústí so 27. října 14:30

Roman Pišný

Zápisky Johna Oila (část II.)



POZVÁNKY NA ŘÍJEN

6. 10.         
 PŘES KOPEC NA HRADEC      
 ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL 

13. 10.        
 DIALOG S KYTAROU – KONCERT

14. 10.        
 SENIOR KLUB   

17. 10.       
  „JAROMÍR JÁGR – KLADEŇÁK“ –     
 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SK. A

18. 10.        
 PS SMETANA – KONCERT 

21. 10.        
 O PRAČLOVÍČKOVI – DIVADELNÍ POHÁDKA

24. 10.        
 „TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA“ –    
 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MIMO PŘEDPLATNÉ

•

•

•

•

•

•

•

4. 10.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY HANUŠ SCHWAIGER    

 Z MUZEJNÍCH SBÍREK
6. 10.         

 CHALUPA CUP
19. 10.         

 ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
21. 10.         

 PODZIMNÍ KONCERT JHSO 
29. 10.         

 JAKUB SMOLÍK – KONCERT       

•
•

•

•

•

•

28. 10.        
 OSLAVY VZNIKU SAMOSTATNÉHO     
 ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

30. 10.        
 JAN KVAPIL, JAN ČIŽMÁR – KONCERT V RÁMCI KPH

•

•

Městské akce:

Ostatní akce:

       Foto: Pavla MíchalováRybník Vajgar
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