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3. a 4. mateřská škola se dočkaly rozšíření 

kapacity. Celkově přibylo ve školkách 43 míst.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO 
DĚTI A RODIČE

lína, ukázka první pomoci, malování na obličej, 
soutěže a hry pro děti (Jednotka SDH J. Hradec, 
JHMD a.s.).
Zhruba kolem 16. hodiny dojde ke slosování účast-
nických diplomů o hodnotné ceny, tou hlavní bude 
jízdní kolo. 
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradec-
ký pedál pořádá město Jindřichův Hradec ve spolu-
práci s Cykloteamem Jindřichův Hradec, Jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hra-
dec, Oblastním spolkem Českého červeného kříže, 
Jindřichohradeckými místními drahami a za medi-
ální podpory Hitrádia Faktor, Týdeníku Jindřicho-
hradecka a Jindřichohradeckého deníku. Této spo-
lupráce si organizátoři akce velmi váží a tímto všem 
děkují. Poděkování náleží i sponzorům, kteří tuto 
jarní vyjížďku podpořili věcnými odměnami do 
soutěží pro děti.

Oblíbená veslařská regata oslaví 6. října 20. na-

rozeniny. Chybět by neměli Ondřej Synek či 

Miroslava Knapková. 

CHALUPA CUP 2012

Kulturní dům Střelnice připravil na říjen 

sérii koncertů v kapli sv. Maří Magdaleny.

KONCERTY VÁŽNÉ  
HUDBY

Jindřichohradečáci opět společně šlápnou do pedá-
lů, a to při akci Přes kopec na Hradec aneb Jindři-
chohradecký pedál. Cyklistická vyjížďka je tentokrát 
naplánována na sobotu 6. října a stejně jako v letech 
předchozích je i letos rozdělena podle obtížnosti do 
tří naplánovaných tras. 
Nejdelší z nich měří cca 45 km a účastníky povede 
z Jindřichova Hradce po cyklotrase č. 32 (Greenway 
Praha – Vídeň) směrem na Malíkov nad Nežárkou, 
Novou Ves, Peršlák, Nový Vojířov, Sedlo, opět na 
Novou Ves a dále na Lásenici, Vydří, Políkno a zpět 
do Jindřichova Hradce. 
Trasa prostřední měří zhruba 32 km a vede z Jin-
dřichova Hradce směrem na Políkno, Polště, Hatín, 
Jemčinu, přes Sýkoru, do Hatína, Buku a zpátky do 
města nad Vajgarem.
Nejkratší, cca 9 km dlouhý úsek, je určen nejen pro 
cyklisty, ale i pro pěší. Z Jindřichova Hradci vyra-
zí účastníci k Lišnému dvoru, odtud směrem na 
Políkno, Buk a vrátí se zpět do Jindřichova 
Hradce.
Organizátoři tentokrát sáhli po jednot-
ném místu startu i cíle, a tím je hřiště pod 
Gymnáziem Vítězslava Nováka. Ti, kte-
ří se rozhodnou absolvovat nejdelší trasu, 
odtud vyrazí úderem 11. hodiny, o dvě 
hodiny později (tj. ve 13 hodin) odstartu-
jí účastníci na střední a nejkratší trase.  
Chybět nebude ani tentokrát bohatý dopro-
vodný program, např. jízda na ponících, malo-
vání křídami na chodník, skákací hrad, trampo-

Turistickou sezónu v Jindřichově Hradci 
tradičně zakončí cyklistická vyjížďka

Marcela Kozlová
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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

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 listopad

Poděkování poctivému nálezci
Ve čtvrtek 13. září jsem zavítal do jindřichohradeckého Plaveckého bazénu. Po návratu domů jsem zjistil, že jsem pravděpodobně prá-

vě v bazénu zapomněl peněženku i s osobními doklady. Zkontaktoval jsem zaměstnance plaveckého areálu, kteří mi sdělili radostnou 

zprávu o tom, že peněženka byla nalezena a já si pro ni mohl v pátek 14. září dojet. Tímto bych chtěl velmi poděkovat poctivému nálezci, 

ať již z řad návštěvníků nebo personálu plaveckého bazénu, za poctivost a ohleduplnost. 

S přáním všeho nejlepšího Petr Miškei (Soběslav)
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UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,
zdá se, že po krásném babím létě, které 
nás svými paprsky ještě zahřálo, na nás 
pomalu, ale jistě dýchá čas podzimu. 
Končí tím jak turistická sezóna u nás 
v Jindřichově Hradci, tak i v dalších čás-
tech České republiky a dokonce i v něk-
terých přímořských letoviscích. S prázd-
ninami jsme se rozloučili již na začátku 
září krásnou dětskou akcí nazvanou 
Město dětem a nyní se budeme loučit 
s turistickou sezónou tradiční cyklistic-
kou akcí Přes kopec na Hradec. Léto pro-
stě odjede s posledním cyklistou, který 
šlápne 6. října do pedálů. 
Za několik málo dní, konkrétně 12. a 13. 
října, se otevřou volební místnosti a lidé 
v celé naší republice budou mít mož-
nost zvolit si své krajské zástupce pro 
další čtyřleté období. Znamená to, že se 
tak ukončí současné působení pro nás 

důležitého zastupitel-
stva Jihočeského kra-
je. Přeji Vám a hlavně 
našemu krásnému 

Jihočeskému kraji šťast-
nou volbu!

Stanislav Mrvka
starosta města

Město dětem ukončilo prázdniny
Stejně jako každý rok si i letos město Jindřichův 
Hradec připravilo pro děti všech věkových sku-
pin veselé rozloučení s prázdninami. To letoš-

ní se uskutečnilo v sobotu 1. září pod názvem 
„Město dětem aneb z pohádky do pohádky“. 
Celodenní program byl zahájen již v ranních 
hodinách dětským rybářským závodem na řece 
Nežárce. Po ukončení rybaření, které bylo urče-
no pro děti do 15 let, začal vlastní program 
v 13.00 hodin slavnostním zahájením v pro-
storách městského parku. Pak již děti soutěžily, 
malovaly, zpívaly, zhlédly různá představení, 
která realizovaly Chůdadlo, skupina historic-
kého šermu Jindřich, Cirkus Sacra a Divadlo 
Kvelb. Na organizaci této akce se spolu s měs-
tem Jindřichův Hradec opět podílely i dětské 
zájmové či sportovní organizace a různá občan-
ská sdružení, která v Jindřichově Hradci působí 
a pracují s dětmi. 

Tisková konference   
k transformaci sociálních služeb
Ve čtvrtek 6. září se v refektáři Muzea fotogra-
fi e a moderních obrazových médií uskutečnila 
tisková konference k zahájení mediální kampa-
ně transformace sociálních služeb v Jihočeském 
kraji, na níž vystoupili se svými příspěvky Dani-
ela Lusková, vedoucí oddělení Koncepce sociál-
ních služeb a sociální práce Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, Ivana Stráská, náměstky-
ně hejtmana Jihočeského kraje, Stanislav Mrv-
ka, starosta města Jindřichův Hradec a Jindřich 
Štreit, fotograf a pedagog. Byly zde předsta-
veny základní teze transformace sociálních 
služeb v České republice, již dosažené pokro-
ky a konkrétní plány pro další transformační 
kroky s akcentem na Jihočeský kraj. Po skon-
čení tiskové konference byla zahájena výstava 
tematických fotografi í „Život místo ústavu“ na 
Masarykově náměstí před KD Střelnice. Pro-
jektu Podpora transformace sociálních služeb 

se účastní 13 krajů. Mediální kampaň, spojená 
s výstavou fotografi í Život místo ústavu, postup-
ně zavítá do všech krajů s výjimkou Prahy. 

Pivní slavnosti přilákaly 
hejtmana
Pivní slavnosti konané na začátku měsíce září 
na Tyršově stadionu měly v našem městě velký 

ohlas. Letos se akce konala již posedmé. Zlatavý 
mok si přijel vychutnat i hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola, který celou akci zaštiťoval.

Slavnostní předání   
zrestaurované procesní korouhve

V neděli 9. září se uskutečnila Mše svatá v Kapli 
Jména Panny Marie v Políkně a slavnostně byla 
předána zrestaurovaná procesní korouhev.

Nemocnice otevřela vlastní 
lékárnu
Od pondělí 10. září mohou pacienti Nemocnice 
Jindřichův Hradec využívat služeb nové lékárny 
přímo v areálu nemocnice. Cílem investice v cel-
kové výši 7,15 miliónů korun je snížení nákla-
dů na zajištění léků a současně zvýšení komfortu 
pro pacienty. Lékárna byla slavnostně otevře-
na v pátek 7. září. Jindřichohradecká nemoc-
nice prošla za poslední roky, stejně jako ostat-
ní nemocnice zřizované Jihočeským krajem, 
postupnou modernizací. V průběhu let 2009–
2012 zde dosáhly dokončené i připravované sta-
vební investice bezmála 168 miliónů a investi-
ce do přístrojového vybavení téměř 77 miliónů 
korun. Hlavní investiční záměr letošního roku, 
kterým je výstavba nového pavilonu D, by měla 
být zahájena v říjnu a skončit by měla v závěru 
příštího roku. Náklady na vlastní stavbu celého 

pavilonu se budou pohybovat ve výši okolo 200 
milionů korun a na vlastní vybavení pak okolo 
30 milionů korun. 100 miliónů korun je součás-
tí už výše zmíněných investic, zbývajících 130 
miliónů je součástí investičního plánu pro příští 
rok. V novém pavilonu D, který bude propojen 
s ostatními pavilony spojovacími krčky, budou 
umístěny dvě stanice interny, dvě stanice chirur-
gie, urologie, neurologie a ortopedie.

Cyklistický závod Okolo   
jižních Čech
První týden v září se v několika jihočeských 
městech uskutečnil mezinárodní etapový závod 
v silniční cyklistice s příhodným názvem Okolo 
jižních Čech, který byl součástí Světového pohá-
ru 2012 UCI. Centrem této soutěže bylo naše 
město a také cílem třetí etapy závodu v neděli 
9. září byl právě Jindřichův Hradec. 

Karolína Průšová
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osobám a organizačním složkám, případně 
jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel pod-
mínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160 Kč za znalecký 
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.

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

garáž na části pozemku p.č. 1493/11 zastavě-
ná plocha a nádvoří v k.ú. Jindřichův Hradec, 
o výměře 18 m2, za těchto podmínek:

obálkovou metodou za minimální nabídko-
vou cenu 312 Kč/m2/rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede 
vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 

•

•

•

•

•

•

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

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji

k pronájmu

byt č. 2, o velikosti 2 + 1, 67 m2 (1. podlaží), 
v domě čp. 723/II, v Nádražní ulici, Jindři-
chův Hradec, včetně spoluvlastnického podí-

lu 67/1602 na společných částech budovy a na 
pozemku p. č. 2681, obec i k.ú. J. Hradec  
Podmínky:

minimální nabídková cena 780.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 

•
•

V novém školním roce došlo k dalšímu navýšení kapacity ve 3. mateřské 
škole na sídlišti Vajgar, tentokrát v odloučeném pracovišti v mateřské škole 
u Billy. Během letních měsíců byla kompletně rekonstruovaná třída, ve kte-
ré byly dříve umístěné jesle a v posledních letech byla pronajímána občan-
ským sdružením pracujícím s dětmi k volnočasovým aktivitám. K jejímu 
využití pro potřeby mateřské školy byly nutné stavební úpravy tak, aby tří-
da včetně hygienického zázemí odpovídala legislativou stanoveným požadav-
kům. Vznikly tak krásné nové prostory, kam se budou děti určitě rády vracet. 
Celkové náklady na stavební práce představovaly částku 966 360 Kč, z toho 
400 000 Kč získalo město Jindřichův Hradec z grantového programu Jiho-

českého kraje „Opravy a rekonstrukce mateřských škol“. Dalších 200 000,- 
Kč bylo městem vynaloženo na vnitřní vybavení třídy (nábytek, hračky, lož-
ní prádlo, nádobí). Slavnostní otevření nové třídy se uskutečnilo v pátek 14. 

Otevření nové třídy ve 3. mateřské 
škole na sídlišti Vajgar 690

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně 
jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel pod-
mínky takové smlouvy plní

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

Věra Sedláčková
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Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

září za účasti místostarostů města Ing. Bohumila 
Komínka a Ing. Pavla Vejvara, ředitelek mateř-
ských škol v J. Hradci, pracovníků odboru škol-
ství MěÚ J. Hradec, stavební fi rmy a samozřejmě 
zaměstnanců 3. mateřské školy. Slavnostní nála-
du obohatilo vystoupení dětí z pěveckých sborů 
Koťata a Skřivánek, které působí při 3. mateřské 
škole.
Od pondělí 17. září je slyšet více dětských hlasů i ve 
4. mateřské škole v Röschově ulici, protože i zde je 
otevřena nová třída. Díky tomu bylo možné vyhovět 
dalším patnácti rodičům, kteří potřebovali umístit 
své dítě do mateřské školy. V tomto případě se jedná 
o využití třídy, která byla pronajímána občanskému 
sdružení YMCA pro potřeby mateřské školy.
Od 17. září 2012 tak nabízí Město Jindřichův Hradec 
dalších 43 míst v mateřských školách, celkově došlo 
od roku 2009 k navýšení celkové kapacity v mateř-
ských školách o 162 míst. V současné době bude 
v mateřských školách ve městě umístěno 867 dětí.

Pavel Macků

V pátek 7. září krátce před šestou hodinou 
odpolední vyjížděli strážníci na Tyršův sta-
dion, kde se konaly víkendové pivní slavnos-
ti. Ty si plnými doušky hodlali vychutnat i dva 
muži řídící se rčením „když nás vyhodí dveř-
mi, vrátíme se oknem.“ Zprvu jim přálo štěstí 
a tak se dokázali propašovat mezi ostatní hos-
ty. Zatímco při prvním přistižení je ochranka 
bez problému vykázala z prostoru, při druhém 
plac u zimního stadionu dobrovolně opus-
til pouze jeden. Ten druhý se dostal do kon-
fl iktu, který na chvíli přerušil slzný sprej, jenž 
použil jeden z dvojice zakročujících pořadate-
lů poté, co na ně jednačtyřicetiletý muž z Jin-
dřichova Hradce zaútočil. Ačkoli velmi stál 
o to, aby mohl na pivních slavnostech setr-
vat, přesto nebyl ochoten si vstupenku zakou-
pit, a tak si od přivolaných strážníků vyslechl 
příkaz k opuštění prostoru. Když nereagoval 

ani na opakovanou výzvu a vyvedení se aktiv-
ně bránil, byli strážníci nuceni použít pouta, 
aby mohli zákrok úspěšně dokončit. Muže pak 
předvedli na policejní služebnu, na které setr-
val do doby, než z něho vyprchalo alkoholo-
vé přesvědčení a slib, že se na pivní slavnosti 
stejně vrátí. Den po té mu strážnici na služeb-
ně Městské policie uložili blokovou pokutu za 
spáchané přestupky proti veřejnému pořádku 
a občanskému soužití. 
V neděli 9. září krátce po druhé hodině ranní 
zastihlo oko kamery z náměstí Míru dvacetileté-
ho muže, který pil, ač neměl žízeň, neboť poté, 
co ve společnosti dalších vrstevníků zprvu a bez 
povšimnutí minul odpadkový koš, vzápětí se oto-
čil a kopem ho nemilosrdně srazil k zemi. Na 
místo vyslaní strážníci podnapilého mladí-
ka během půl hodiny dohledali a jeho heroický 
výkon náležitě ocenili blokovou pokutou.
Ve středu 5. září o čtvrté hodině ranní vyjíždě-

li strážníci do nonstopu na nábřeží. Na místě 
samém spatřili ležet na podlaze muže, který se 
nehýbal a ani nereagoval na slovní podněty (pou-
ze dýchal a udržoval oční kontakt). Od oznamo-
vatele, obsluhy a dalšího svědka zjistili, že kolem 
půl třetí ráno přišel do baru neznámý muž, přise-
dl si k sedící skupince a bez souhlasu si začal brát 
z barového pultu cigarety, které patřili jednomu 
ze sedících hostů. Majitel cigaret se ohnal pravou 

Vážení občané,
Vysoká škola ekonomická v Praze ve spoluprá-
ci s Městským úřadem Jindřichův Hradec při-
pravuje výzkum využití kulturních zařízení 
a možností kulturního rozvoje města Jindři-
chův Hradec v dlouhodobém horizontu.
Ve dnech 18. – 20. října 2012 se uskuteční 
dotazníkové šetření názorů, postojů a námětů 
občanů Jindřichova Hradce a přilehlých obcí. 
Do šetření je zahrnuto přibližně 400 náhodně 
vybraných adres občanů, které navštíví pracov-
níci a studenti Vysoké školy ekonomické. Pro-

síme Vás o laskavé přijetí tazatelů a o trochu 
Vašeho času, pomůžete tak zlepšit situaci ve 
Vašem městě.
Adresy jsou vybrány striktně náhodně, dotaz-
ník je naprosto anonymní a strojový způsob 
zpracování vylučuje jakoukoli spojitost s Vaším 
jménem či zneužití Vašich názorů.
Výzkum je organizován Podnikohospodářskou 
fakultou VŠE v Praze v rámci grantu Ministerstva 
kultury ČR NAKI – Efektivní metodiky podpory 
malých a středních subjektů v sektoru kultury.
Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci!

Markéta Dianová

Odborné sociální poradenství 
v Jindřichově Hradci

Občanské sdružení THEIA je registrovaným posky-
tovatelem sociálních služeb, kterými jsou krizová 
pomoc a odborné sociální poradenství. Služby jsou 
poskytovány každému, kdo se ocitl v situaci, kterou 
již sám svými silami není schopen řešit a k jejímu 
vyřešení potřebuje odbornou pomoc.
Od června letošního roku jsou služby občanského 
sdružení THEIA v Jindřichově Hradci rozšířeny 
o službu odborného sociálního poradenství s užším 
zaměřením na fi nanční a rozpočtovou problemati-
ku, dluhové poradenství, rodinu a mezilidské vzta-
hy, diskriminace a porušování lidských práv, majet-
koprávní vztahy nebo pracovně právní vztahy.
Největší zájem je o služby poradenství v oblasti 
tzv. dluhové problematiky. 
Jedná se v největším množství případů o situace, 
kdy klient má závazky, většinou vůči více věřitelům 

a ty již po nějakou dobu není schopen řádně hra-
dit. Mnohdy jsou klienti již pod vysokým tlakem 
věřitelů, výjimkou nejsou ani nevýhodně sjednané 
půjčky, zatížené vysokými úroky, svázané dalšími 
sankcemi a penalizacemi klienta. Všem klientům se 
snažíme pomoci najít z této pasti cestu ven. 
Mezi úkony, které s klienty řešíme, patří i tzv. 
oddlužení. 
Jedná se o možnost, která je nabízena od roku 2008. 
Prakticky se jedná o osobní bankrot klienta, který 
je vhodné volit za situace, pokud již není jiné řeše-
ní a dá se říci, že klient již neví kudy kam. Je určen 
fyzickým osobám, kterým neplynou jejich závaz-
ky z podnikatelské činnosti. Pro možnost požádat 
o oddlužení musí být splněny určité podmínky. 
Žádost je spolu se všemi souvisejícími dokumenty 
podána k soudu, který rozhodne o podaném návr-
hu. Pokud je rozhodnutí kladné, klient po následu-
jících maximálně 5 let splácí měsíčními splátkami, 

jejichž výši si v žádosti sám stanovil, část dluhu. Je 
nutné splatit alespoň 30 % dlužné částky. Zbývající 
část dluh je klientovi „odpuštěna“. 
Institut oddlužení má svá pevná, přísná pravidla 
a to jak ve fázi podání žádosti o oddlužení, tak ale 
i po dobu výkonu oddlužení (až po dobu 5 let). 
Problematika oddlužení je poměrně spletitá a těžko 
lze vše popsat v pár řádcích. 
Pokud se dostáváte do situace, kdy máte u alespoň 
dvou věřitelů závazky, se kterými jste 30 a více dní 
po lhůtě splatnosti, řešte svou situaci a nenechávejte 
ji více zkomplikovat.
Služeb může využít každý zájemce. Služby jsou 
poskytovány zdarma.
Na schůzku se můžete objednat telefonicky (605 
581 959) či emailem (info@theia.cz), ale poradnu 
můžete navštívit i bez objednání a to každou středu 
od 13.00 do 18.00 na adrese Pravdova 837, 377 01 
Jindřichův Hradec II.

Více o službách organizace na www.theia.cz 
Ondřej Čech

Dluhová past… a jak z ní ven?
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Na jindřichohradecku proběhla akce 6. září 2012 
na křižovatce U Trojice. Preventivní akce se zúčast-
nili dopravní policisté z Jindřichova Hradce, pprap. 
Miroslav Paďourek a prap. Petr Kovář společně 
s tiskovou mluvčí por. Hanou Millerovou. Poté 
následovala návštěva prvních tříd, kde si děti spo-
lečně s policisty zopakovali důležitá pravidla správ-
ného přecházení, jak se chovat v silničním provozu, 
kdo je chodec, pokyny policisty, dopravní značky, 
používání refl exních materiálů apod.   
Policejní psovodi zavítali do všech 
mateřských škol ve městě nad Vajgarem
Policejní psovodi Ladislav Košler, Radek Bicek 
a Petr Lukačovič se svými čtyřnohými pomocní-
ky a tiskovou mluvčí Hanou Millerovou navštívili 
všechny mateřské školky ve městě nad Vajgarem. 
Práce policejních psů nadchla všechny přítomné 
včetně paní kuchařek či školníka. Děti se dozvědě-
ly, jak služební pes prochází výcvikem již od štěňát-

ka a jaké dovednosti musí zvládnout, aby mohl být 
zařazen do kategorie „pátrací pes“. Tisková mluvčí 
děti poučila o tom, jak nesmí být důvěřiví k cizím 
psům ani k cizím lidem. V závěru ukázek si děti 
mohly také psy pohladit a poměřit své a psí síly for-
mou přetahované. Předškoláci si mohli vyzkoušet 
výstroj psovodů a s policisty také pobesedovali. 
Ukázky vzbudily ze strany dětí velký ohlas, a proto 
policisté dětem přislíbili, že v tomto školním roce 
opět mateřské školky navštíví. 

Hana Millerová
Prevence:   
Cyklisté, chováte se bezpečně? 
S nástupem podzimu denního světla ubývá po 
ránu i k večeru. Na pozemních komunikacích 
dochází k nárůstu počtu dopravních prostřed-
ků, a  proto je zvlášť důležité dodržovat zákon 
o provozu na pozemních komunikacích všemi 
jeho účastníky. Nyní, v podzimních měsících,   
dopravní policisté z Územního odboru Jindři-
chův Hradec ve spolupráci s kolegy z obvod-
ních oddělení, zaměřili svou pozornost opětov-
ně na cyklisty, kteří nerespektují zákon a stávají 

POLICIE ČR

se často terčem dopravních nehod, což vyplývá 
i ze statistik.
Cyklisté by měli dbát na své zdraví zejména tím, 
že by měli používat ochranné přilby a to i osoby 
starší patnácti let. 
Policie doporučuje: 
* před jízdou si zkontrolujte, zda máte své kolo  
 v pořádku a správně vybavené
* naučte se předpisy o silničním provozu
* při jízdě po ulici jezděte vždy po její pravé straně
* nikdy nejezděte bez držení řidítek oběma rukama
* nevozte na kole své kamarády
* při jízdě ve skupině jezdíme vždy za sebou
* při změně směru jízdy dejte vždy včas znamení
 upažením pravé nebo levé ruky podle směru  
 odbočení
* při jízdě se plně věnujte provozu na silnici,  
 během jízdy nepijte, nejezte a netelefonujte
* pokud možno se oblékejte na jízdní kolo do  
 pestrého – refl exního oblečení
Povinná výbava jízdního kola 
Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. musí být 
jízdní kola vybavena takto:
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brz-
dami s odstupňovatelným ovládáním brzdné-
ho účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku 
vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací  
brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,  
b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě  
zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné kon-
ce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiá-
lem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé  
materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení 
nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlo-
vé matice, rychloupínače nábojů  kol, držáky a kon-
ce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiá-
lem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé 
materiály) musí mít hrany o poloměru nejmé-
ně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni 
kolmé nejméně 2 mm,
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rych-
loupínací nebo v kombinaci s krytkou konce nábo-
je, musí být uzavřené,  
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může 
být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo 
nahrazena odrazovými materiály obdobných vlast-
ností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 
mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jed-
nu stranu dlouhou nejméně 40 mm,  odrazka musí 
být pevně umístěna v podélné střední rovině jízd-
ního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve  
výšce 250–900 mm nad rovinou vozovky; činná 
plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozov-
ky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střed-

ní rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odra-
zové materiály nahrazující zadní odrazku mohou 
být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může 
být nahrazena odrazovými materiály obdobných   
vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné 
střední rovině nad povrchem pneumatiky přední-
ho kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být  
menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřú-
helník musí mít jednu stranu dlouhou nejmé-
ně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kol-
má k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá 
k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 
5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou 
být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
g) odrazkami oranžové barvy na obou stranách 
šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahra-
zeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na 
obuvi nebo v jejich blízkosti,
h) na paprscích předního nebo zadního ko-

la nebo obou kol nejméně jednou boční odraz-
kou oranžové barvy na každé straně kola; plocha 
odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž 
vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlou-
hou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být 
nahrazeny odrazovými materiály na bocích ko-
la nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích 
blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí 
být vybavena následujícími zařízeními pro světel-
nou signalizaci a osvětlení:  
a) světlometem svítícím dopředu bílým svět-
lem; světlomet musí být seřízen a upraven trva-
le tak, aby referenční osa světelného toku protína-
la rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od 
světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samo-
volně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-
li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může 
být světlomet  nahrazen svítilnou bílé barvy s pře-
rušovaným světlem, 
b) zadní svítilnou  červené barvy, podmínky pro  
umístění této svítilny jsou shodné s podmínka-
mi pro umístění a upevnění zadní odrazky; zadní 

Zebra se za Tebe nerozhlédne

rukou a udeřil muže do obličeje, který se po pádu 
z barové stoličky již nezvedl ze země. Strážníci na 
místo přivolali záchrannou službu, která převezla  
zraněného muže do nemocnice k dalšímu vyšet-
ření. Podezření z ublížení na zdraví předali přivo-
laným policistům k dalšímu došetření.   

Na bosého a podivně chovajícího se muže v are-
álu polikliniky byli telefonicky upozorněni stráž-
níci v úterý 4. září krátce před polednem. Poté, 
co strážníci muže dohledali v ulici Václavské, ten 
jim na dotaz, kde má boty a doklady, odpověděl, 
že vše nechal v lese, kde přebývá. Jakmile strážní-

ci zjistili jeho totožnost, naložili ho do služebního 
vozidla a převezli do místa trvalého bydliště. Od 
otce se následně dověděli, že se mu sedmadvace-
tiletý synátor ztratil při cestě k lékaři až v objektu 
polikliniky. 

Luboš Müller
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V pátek 7. září 2012 se v refektáři Muzea fotografi e a moderních obra-
zových médií uskutečnilo další vítání občánků. Nově narozené děti 
byly přivítány místostarostou Pavlem Vejvarem. Na svět byly přivítány 
tyto děti:  Filip Mašek, Kateřina Kubešová, Aleš Řehák, Kateřina Kola-
říková, Linda Kratochvílová, Ondřej Slanina a Matyáš Čejka.

červená svítilna může být kombinována se zadní  
odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. 
e); zadní červená svítilna může být nahraze-
na svítilnou s přerušovaným světlem červené 
barvy,  
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj 
se zásobou energie, musí svou kapacitou zajis-
tit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu 
nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.  

Dále platí, že:
je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem 
pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pev-
ně připevněno a opatřeno pevnými podpěra-

mi pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být 
provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke 

Od 11. 8. 2012 do 8. 9. 2012 nás opustili:Projevujeme úctu zemřelým

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

  Jméno Příjmení, Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Božena ŘIMNÁČOVÁ, Novosedly nad Nežárkou   9. 11. 1954 11. 8. 2012
Miluše NOVÁKOVÁ, Lomnice nad Lužnicí   17. 3. 1933 14. 8. 2012
Vlastislava ŠMÍDLOVÁ, Strmilov   28. 4. 1930 15. 8. 2012
Ján PEKÁR, Velký Ratmírov 15. 11. 1945 17. 8. 2012
Bedřich ŠAFRÁNEK, Jindřichův Hradec     5. 2. 1935 15. 8. 2012
Jiřina ŠTĚPÁNOVÁ, Jindřichův Hradec   18. 4. 1924 20. 8. 2012
Pavla PROXOVÁ, Jindřichův Hradec     6. 3. 1946 21. 8. 2012
František NOVOTNÝ, Velký Ratmírov   9. 12. 1943 23. 8. 2012
Zdeňka ŠTOROVÁ, Strmilov   31. 5. 1948 25. 8. 2012
Josef ĎUPAL, Nová Včelnice   24. 2. 1913 25. 8. 2012
Jiřina ČECHOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 12. 1917 26. 8. 2012
Miloslav DOBROVOLNÝ, Chlum u Třeboně   15. 8. 1950 26. 8. 2012
Ingeborg LANDOVÁ, Plavsko     1. 2. 1932 28. 8. 2012
Marie VACKOVÁ, Kolence     3. 5. 1927 5. 9. 2012
Naděžda NOVOTNÁ, Strmilov   7. 12. 1942 6. 9. 2012
Jan MICHÁLEK, Heřmaneč     7. 1. 1945 8. 9. 2012

zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnos-
ti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zava-
zadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě 
připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.   
Případné nedostatky v povinné výbavě mohou 
znamenat pro cyklistu i citelné sankce, na mís-
tě lze totiž za porušení shora uvedeného uložit 
pokutu až do dvou tisíců korun.
Jindřichohradecká tisková mluvčí por. Hana Mil-
lerová společně s dopravními policisty Územního 
odboru Jindřichův Hradec přeje všem cyklistům, 
aby dojeli domů bez nehody a bez ztráty pomysl-
né kytičky! 

Hana Millerová

7. a 21. září jsme přivítali nové občánky

21. září 2012 byly rovněž v refektáři Muzea fotografi e přivítáni do života 
další jindřichohradečtí občánci. Tentokrát se slavnostního aktu ujal sta-
rosta města Stanislav Mrvka. Na svět byly přivítány tyto děti: Bauer Tomáš 
Karel, Ficová Amálie, Havlíčková Lucie, Holická Tereza, Hřava Vojtěch, 
Janáková Elen, Kadlecová Naďa, Kropáčková Kateřina, Pekárek Ondřej, 
Písecká Eliška.

Karolína Průšová / Foto: Petra Jouzová
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POHLEDY DO HISTORIE
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Místní týdeník vycházel, jak již bylo řečeno v našich 
předchozích číslech, více než 70 let. Jednalo se 
o stálou práci pro tiskárnu, a tak byla Landfraso-
va tiskárna přímo závislá i na této pravidelné prá-
ci. Proto Landfrasové vynakládali mnoho úsilí pro 
udržení týdeníku. Zvláště si mezi odběrateli cenili 
předplatitele. 
Roční předplatné bývalo inzerováno vždy koncem 
roku a v 1. čísle každého nového ročníku. Jeho výše 
byla v letech 1871–1900 stálá a činila 3 zlaté 20 krejca-
rů, s doručením poštovní zásilkou to bylo 4 zlaté a 40 
krejcarů. Od roku 1900 byla cena ročního předplatné-
ho uváděna v korunách a činila 6,40 K, s poštovným 
8,80 K. Výše předplatného se podruhé měnila v roce  
1917, kdy se roční 
předplatné zdražilo 
na 8 K (10 K s poš-
tovným). V době po 
první světové válce 
se zdražovalo něko-
likrát a v krátkých 
časových interva-
lech. V roce 1921 
činilo předplatné 20 
K (s poštovným 24 K, s poštovným mimo republiku 
26 K). Ve třicátých letech stávalo předplatné Ohlasu 
20,40 K a s poštovným  24,48 K a bylo zdraženo až 
v letech druhé světové války na 22,40 K (s poštovným 
na 27,50 K).
4. října 1912
Velectěnému panu starostovi v J. Hradci
Výbor spolku pro vystavení spolkového domu, vlast-
ně divadla v J. Hradci a výbor družstva pro vystave-
ní tělocvičny v Jindř. Hradci, které se spojily v jedno 
sdružení, hodlají již v nejbližších dnech přikročit ku 
stavbě sokolovny a divadla ve společné budově na 
nádražní ulici. Tento projekt budí odpor v samotném 
členstvu obou spolků a my nížepsaní již jako členové 
jednoho nebo obou spolků těch proti zamýšlené stav-
bě protestujeme. 
1. Projektovaná stavba slučuje tělocvičnu a divadlo, 
co se příčí účelům obou těchto jedině odděleně od 
sebe myslitelných budov, mají-li obě účelně zaříze-
ny býti.
2. Divadlo na nádražní ulici je vzdáleno od středu 
města, kde jedině je nejvhodnější umístění jeho.
3. Stavební náklad není ani z daleka zajištěn. Projekto-
vaná stavba vyžadovala by nejméně 250.000 K a oba 
spolky vládnou dnes pouze jměním asi 80.000 K. 

Vělectěný pane starosto, předložiž tento nás protest 
co nejdříve sl. městské radě a sl. obecnímu výboru, 
aby se většina zástupců ohradila proti plýtvání peněz 
města i poplatnictva jeho. V Jindř. Hradci dne 2. října 
1912. Následují podpisy.* Archy s podpisy nacházejí 
se v rukou redakce.
18. října 1912
Co smí prodávati pekař
Ten, kdo má zavedené pekařství v poslední době, 
může pouze vyráběti a prodávati chléb černý, bílý, 
ražený, zdravotní, housky, rohlíky, koláče, buchty, 
pečivo pro děti a vůbec jiné pečivo, které neobsahuje 
mnoho cukru. Nesmí pekař prodávati ani mouku, ani 
jiné zboží, jedině to, které sám upeče (vyrobí).
25. října 1912
Sbor c.k. priv. ostrostřelců 
pořádá tuto neděli svou závěreční slavnost „Výtah 
ze Střelnice“ v tomto pořadu. O 11. hod. súčastní se 
sbor korporativně s praporem a hudbou sl. mše svaté, 
jež sloužena bude v zámecké kapli. Po mši sv. defi lu-
je sbor na náměstí před shromážděnými hodnostáři 
a pozvanými hosty. O 1. hod konána bude slavnostní 
hostina v sále na Střelnici. 

Naší veřejnosti: Pravda o stavbě spolkové-
ho domu a sokolovny
Mylné a namnoze zúmy-
slně falešné zprávy, které 
v poslední době o stavbě svr-
chu zmíněné v obecenstvu 
šířeny, přiměly nás k tomu, 
že za účelem správné infor-
mace podáváme krátce pře-
hled, co až dosud pro tuto 
nad jiné důležitou pro naše 
město věc bylo vykoná-
no. Pomineme dlouholetou 
práci Družstva pro posta-
vení spolkov. domu, jakož 
i Družstva pro zřízení tělo-
cvičny a Tělocvičné jedno-
ty „Sokol“ a začneme hned 
v roce 1910, ode kdy se stav-
ba spolkového domu a soko-

lovny stala opravdu akutní. Jelikož panem Šetkou dán 
byl návrh, aby za účelem informování širší veřejnosti 
publikován byl náš fi nanční plán, dovolujeme si ho 
tuto uveřejniti. Celý projekt i s vnitřním zařízením 
bude státi K 220.00. Jmenované spolky mají jmění asi 
K 86.000 dohromady. Bude nutno výpůjčkou zajisti-
ti si asi K 140.000. Půjčka tato bude vyžadovati roč-
ního nákladu 10.195 K… Prosíme tedy celou veřej-
nost naši, aby nás v upřímné této snaze za provedení 
myšlénky tak důležité ze všech svých sil a upřímně 
podporovala. 
Pracovní výbor spojených družstev pro postavení 
spolkového domu a Sokolovny.
Pokud ve Vás vzbudila zájem například obsáhle dis-
kutovaná kauza stavby spol-
kového domu, navštivte 
badatelnu jindřichohradec-
kého muzea. Badatelům je 
zde k dispozici odborná stať 
historika Muzea Jindřicho-
hradecka PhDr. F. Fürba-
cha Spolkový dům v Jindři-
chově Hradci a samozřejmě 
digitální kopie všech 72 ročníků Ohlasu od Nežárky 
a dalších regionálních periodik s možností fulltexto-
vého vyhledávání. Badatelna je umístěna v budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele 
a je veřejnosti přístupna každé pondělí a středu od 
12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Pamětní desky jsou v Jin-
dřichově Hradci věnová-
ny především významným 
rodákům nebo osobnostem, 
které tu působily. Výjimku 
představuje pamětní deska 
připomínající člověka, jenž 
v Jindřichově Hradci pobyl 
jednou jedinou noc. Tím 
mužem byl Karel Havlíček. 
Se jménem tohoto české-

…abychom nezapomněli     Pamětní deska Karla Havlíčka Borovského
ho básníka, autora satirických básnických skladeb 
Král Lávra, Tyrolské elegie či Křest svatého Vladi-
míra, tvůrce vtipných epigramů a především vyni-
kajícího novináře, se setkávají již děti ve škole. Tam 
se také obvykle dozví, že se narodil posledního října 
1821 v Borové a jméno své rodné obce si zvolil jako 
přídomek – Borovský. Studoval gymnázium v Jihla-
vě a v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a pak na 
fi lozofi i v Praze, kde vstoupil do kněžského semináře, 
který však opustil a odjel do Ruska, kde působil jako 
vychovatel. V polovině 40. let 19. století se vrátil a stal 

se redaktorem Pražských novin. V bouřlivém roce 
1848 si založil vlastní Národní noviny, které se sta-
ly velmi populární a byly čteny i v Jindřichově Hrad-
ci, jehož představitelé chtěli Havlíčka navrhnout jako 
svého zástupce do říšské rady. Oblíbený novinář byl 
však zvolen za volební obvod, do něhož spadalo jeho 
rodné město, a tak se do bližšího vtahu k Jindřichovu 
Hradci nedostal. 
To až o tři roky později, když byl v polovině prosin-
ce 1851 zatčen policejní eskortou, které velel komi-
sař František Dedera, jindřichohradecký rodák. Dnes 
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už nelze s naprostou jistotou říci, zda oba muži v Jin-
dřichově Hradci přenocovali kvůli rozbitému vozu, 
který bylo třeba před další jízdou opravit, nebo zda 
Dedera prostě využil služební cesty k návštěvě rodi-
čů. Jisté je, že hostinec Zlatá husa byl posledním mís-
tem, kde Havlíček spal cestou do vyhnanství. Později 
se objevila řada zpráv, např. že se zde sešel s Josefem 
Kajetánem Tylem, že někteří jindřichohradečtí obča-

né plánovali jeho útěk nebo že jeho inkognito bylo 
Dederou starším prozrazeno a ráno 17. prosince 1851 
Havlíčka vyprovázelo plné náměstí lidí se smeknutý-
mi klobouky... Jisté je, že Karel Havlíček Borovský při 
své cestě do vyhnanství, jež trvalo téměř čtyři roky 
a které strávil v překrásném prostředí Brixenu, zane-
chal také v Jindřichově Hradci svou stopu. Až dlou-
ho po jeho smrti, zemřel 29. července 1856, si na to 
vzpomněl jindřichohradecký rodák, tehdy student 
Ludvík Domečka a napsal o tom v roce 1881 člá-
nek do Ohlasu od Nežárky. Další z jindřichohradec-
kých rodáků, historik Alois Mattuška pak při ustavení 
spolku pražských Hradečáků „Bajgar“ dal v prosin-
ci 1896 podnět ke sbírce na pořízení pamětní desky, 
jejíž realizace se ujali studenti. Vzor svých pražských 
kolegů následovali i občané a studenti v Jindřichově 
Hradci a o vánočních svátcích zahájili sbírku. Deska 
pak byla na průčelí hostince instalována koncem srp-

na 1899, zjevně bez velké okázalosti. Pouze Ohlas od 
Nežárky o tom 2. září přinesl stručnou zprávu.

František Fürbach

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

1. října 2012 startuje již třetí ročník autor-
ské literární soutěže jindřichohradecký Textík. 
Soutěž je určena především pro žáky a studen-
ty škol z Jindřichova Hradce a okolí. Do kate-
gorie „ostatní“ se ale může přihlásit kdokoliv 
bez ohledu na věk či bydliště. Soutěží se v oboru 
próza a poezie.
Zadání literární části Textíku: 
– do 14 let – Poezie i próza na téma: Máme rádi 
zvířata
– od 15 let – Poezie i próza na téma: Proč jsem 
na světě rád
Součástí tohoto ročníku je nově i ilustrační sou-
těž. 
Zadání výtvarné části Textíku: ilustrace na 
téma Jindřichův Hradec a okolí (všechny tech-
niky mimo fotografi í) bez věkového omezení.  
Termín odevzdání všech prací je do 15. led-
na 2013. Příspěvky přijímá pořadatel akce jin-
dřichohradecké nakladatelství Jan Medek 
na e-mailu: textik@epika.cz nebo adrese Jan 
Medek – EPIKA, Knihařství Ledecký, Miřiov-
ského 678, 37701 Jindřichův Hradec. Ilustra-

ce se odevzdávají pouze v originálu, všechny 
budou tvůrcům po vyhlášení soutěže vráceny.
Bližší podrobnosti naleznete na literárním ser-
veru www.textik.epika.cz.
Z vybraných prací účastníků soutěže opět vznik-
ne kniha. Zúčastnění autoři, kteří se dostanou 
do výběru, získají vydaný sborník jako odmě-
nu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc 
i poukázky a věcné ceny, které věnují jindřicho-
hradecké fi rmy. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne koncem března příštího roku na 
literárním večeru v refektáři Muzea fotografi e 
a moderních obrazových médií. 
Záštitu nad soutěží má již tradičně Město Jin-
dřichův Hradec. Mimo Textíků obdrží vybraný 
soutěžící cenu Města Jindřichův Hradec.
Soutěž opět zaštiťuje i Jihočeský klub Obce spi-
sovatelů. Všechna literární díla, která budou 
splňovat zadání další literární soutěže jménem 
Jihočeská Žabka, vyhlašované zmíněným klu-
bem, do ní budou automaticky přeposlána.
Spolupořadatelem letošního Textíku je i Měst-
ská knihovna Jindřichův Hradec, která orga-

3. ročník jindřichohradeckého Textíku právě začíná
nizátorům pomůže s propagací soutěže.
Soutěž vznikla v rámci Literárního projektu Epi-
ka, jejímž autorem je jindřichohradecký nakla-
datel Jan Medek. Snahou celého projektu je pro-
buzení zájmu o literaturu a tvorbu, vytvoření 
prostoru pro prezentaci autorů a vůbec podpo-
ra literární a výtvarné tvorby v našem regionu. 
Prvního ročníku se zúčastnilo celkem 86 sou-
těžících se 127 příspěvky, ilustrace Občanské 
sdružení Okna.
Druhého ročníku se zúčastnilo celkem 108 sou-
těžících se 135 příspěvky, ilustrace ZUŠ Vítěz-
slava Nováka.
Ve druhém ročníku se objevilo 6 autorů, kteří se 
zúčastnili již v ročníku prvním. Průměrný věk 
účastníků 2. ročníku byl necelých 25let, každá 
třetí přihláška byla z jindřichohradecké školy.
Organizátoři Textíku věří, že ta spousta času 
a energie, kterou do zajištění soutěže vkládají, 
se opět zúročí. Věří, že se Textík stane nedílnou 
součástí kulturního dění v Jindřichově Hradci.

 Lenka Michalcová

Romana Kopřivová, v době uzávěrky soutěže 
čtrnáctiletá žákyně 5. základní školy v Jindři-
chově Hradci, obdržela za svou pohádku o mlu-
vícím kocourkovi zvláštní cenu poroty. I jí jsme 
položili pár tradičních otázek.
LM: Jak jste se o soutěži dozvěděla, a co Vás 
přimělo se zúčastnit?
RK: Bylo to ve škole. Zrovna nám skončila hodi-
na, když se nás paní učitelka zeptala. Ihned jsem 
se přihlásila, ani nevím proč. Jsem hrozně sou-
těživá a vize, že by někdo konečně ocenil tuto 
moji zálibu, byla tak lákavá, že jsem si zkrátka 
řekla, že to zkusím.
LM: Z toho vyplývá, že píšete, nebyl to tedy 
první pokus.
RK: Píšu už tak asi od osmi let. S kamarád-
kou jsme si koupily sešit a psaly do něj příbě-
hy o koních. Postupně nás to začalo opouš-

tět, ale asi před rokem nebo dvěma jsem měla 
jít ke kamarádce na oslavu, tak jsem jí napsala 
povídku, která se jí moc líbila. No a pak už to 
šlo samo. 
LM: Příběh kocourka je plný fantazie a zají-
mavých jmen, co Vás inspirovalo?
RK: Kočičky se mně moc líbí a tak jsem tam 
prostě musela dát jméno kočky, kterou bych 
taky někdy chtěla - Mortimer. Holčičí jména 
mě napadla hned, protože se mi strašně líbí. 
Těžší byla vodnice a čarodějka. Ale i s nimi to 
dopadlo celkem fajn.
LM: Co ráda čtete?
RK: Nejradši ze všeho čtu „upírovky“ a docela 
hodně i dramata, třeba ta z 2. světové války. Zkrát-
ka se mi líbí tajemné a zajímavé věci. Dokon-
ce bych řekla, že se to tajemno ke mně hodí.  
LM: Co na Váš úspěch říkali ve škole a doma?

RK: Nejde ani o to, co na to říkali doma a ve 
škole. Překvapená jsem byla hlavně já. Jakmile 
v sále zaznělo moje jméno, úplně mě to dostalo. 
Doma mi pak všichni gratulovali a to samé i ve 
škole (hlavně učitelky) a v plaveckém klubu, kde 
si mou povídku četli i trenéři.
LM: Máte v úmyslu se zúčastnit i dalšího roč-
níku? 
RK: Určitě se na další ročník chystám. Téma 
je velice zajímavé a už tak trochu tuším, co asi 
napíšu. Uvidím, jak to dopadne. Hodně mě 
inspiroval kamarád Honza Oliva, který vyhrál. 
Ráda bych to vytáhla zase na cenu poroty. 
A doufám, že později i na vlastní knížku. 

Texty vítězných prací otiskujeme ve Zpravodaji 
v rubrice Listárna na str. 19.

Lenka Michalcová

Literární soutěž jindřichohradecký Textík
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Již třetím rokem se s občanským sdružením 
Hamerský potok můžete vrátit do historie naší 
krajiny. 

Tentokrát projdeme s historickými mapami 
v ruce Jindřišské údolí. Akce se koná v nedě-
li 7. října a průvodcem nám bude, stejně jako 
v dřívějších letech, Doc. RNDr. Jan Pokorný, 
CSc. Sraz účastníků je v 15 hodin na zastávce 
lokálky JHMD v Malém Ratmírově – na mís-
to se můžete dostat spojem JHMD, který vyjíždí 
z J. Hradce v 14.28. Společně se vydáme po Jin-
drově naučné stezce směrem k J. Hradci – pod-
le počasí a možností dojdeme buď do Blažejo-
va nebo do Jindřiše. Vrátíme se spojem JHMD 
v 17.56.

Tato akce je fi nancována z GP Jihočeského kraje 
pro rok 2012. Činnost sdružení podpořilo Měs-
to Jindřichův Hradec.

 Jana Dvořáková

Občanské sdružení MESADA si dovoluje 
pozvat veřejnost na výstavu výtvarných prací, 
které vznikly za účelem účasti ve výtvarné sou-
těži Pomáháme si. Smyslem soutěže byla snaha 
o zamyšlení se nad hodnotou vzájemné pomoci 
v běžném životě. 
Sdružení MESADA tuto akci uspořádalo k pří-
ležitosti 10. výročí od svého založení. Vybrané 
téma pomoci totiž prolíná veškerou činností 
sdružení v souvislosti s poskytovanými sociál-
ními službami.  

Výstava již probíhá od 27. 9. 2012 v křížo-
vé chodbě minoritského kláštera v Jindřicho-
vě Hradci (Štítného 124/I) a bude ukončena 
21. 10. 2012. Přijďte a zúčastněte se hlasování 
veřejnosti o nejlepší výtvarná díla, která budou 
po ukončení výstavy oceněna. 

Jana Jannová

V sobotu 25. srpna 2012 jsme v Jindřichově 
Hradci přivítali již po devatenácté naše vzácné 
hosty, čs. válečné letce, jejich manželky a další 
fandy historie letectví z celé České republiky. 
K čestným hostům patřil téměř devadesátitříle-
tý generál Miroslav Štandera z Plzně, plukovníci 
Emil Boček z Brna a Alois Dubec z Luhačovic, 
bývalí příslušníci RAF VR z Velké Británie, dále 
paní Hana Fajtlová, Vlasta Šišková, Jiřina Úleh-
lová, Věra Doležalová, Marie Hrubá či Božena 
Hlaďová, z poválečných letců např. pilot - kos-
monaut /náhradník/ plk. Ing. Oldřich Pelčák 
a mnozí další. 

Program „XIX. setkání čs. válečných a pová-
lečných letců v Jindřichově Hradci“ byl zahájen 
v 10 hodin slavnostním přijetím starostou měs-
ta Ing. Stanislavem Mrvkou v prostorách kaple 
sv. Maří Magdaleny, poté následovala produk-
ce hudebního seskupení Dixieland Jazz Band 
Telč a prohlídka refektáře v bývalé jezuitské 
koleji. V 11 hodin navštívilo téměř sto dvacet 
hostů akce expozici „Letecká bitva nad Jindři-
chohradeckem“ v prostorách Muzea Jindřicho-
hradecka, která přivedla návštěvníky k zajíma-
vé diskusi o archeologickém výzkumu Fw 190 
v květnu 2011 poblíž Otína. Jako každý rok 

při „Setkání“ byla také letos ofi ciální část pro-
gramu zakončena ve 12 hodin pietním aktem 
u Památníku letců na nábřeží Ladislava Steh-
ny. Součástí pietního aktu byl křest knihy ZA 
HROBY SE LVY, II. díl – Z Jindřichova Hrad-
ce po britských ostrovech. Tentokrát se tohoto 
symbolického aktu pravým hradeckým rumem 

ujali tři váleční veteráni, protože právě mužům 
ve slušivých modrých uniformách je publika-
ce o 584 stranách věnována (prodej byl zahájen 
počátkem září 2012, publikaci je možné zakou-
pit mimo jiné na Informačním středisku v Panské 
ulici). O zakončení dopoledního bloku „XIX. 
setkání“ se postaral mistrovský skupinový prů-
let čtyř strojů místního Aeroklubu. Odpolední 
program byl směřován na vojenské cvičiště 44. 
lehkého motorizovaného pluku, kde došlo na 
vzpomínání na doby dávno minulé. 

Přátelé, tak za rok ve městě nad Vajgarem opět 
na shledanou!  

Vladislav Burian

Science Café 
Život na korálovém útesu
Druhé jindřichohradecké Science Ca-
fé se uskuteční v úterý 9. října 2012 
od 18.00 hodin v prostorách kavárny 
FotoCafé v Muzeu fotografi e a moder-
ních obrazových médií. Hostem bude 
Martina Balzarová, fotografk a, potá-
pěčka a bioložka. Za své publikované 
fotografi e získala mnohá ocenění nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí. 

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

Jana Závodská

Návrat údolím do historie

VÝSTAVA „POMÁHÁME SI“

Váleční letci v Jindřichově Hradci   
po devatenácté

Součástí programu „XIX. setkání“ byla prohlídka 
nové muzejní expozice „Letecká bitva nad 

Jindřichohradeckem“. /Foto: V. Burian/

Váleční letci a další hosté během zahájení 
„XIX. setkání“ v kapli sv. Maří Magdaleny 

v Jindřichově Hradci. Zleva: plk. A. Dubec, 
plk. E. Boček a gen. M. Štandera. /Foto: M. Homola/

Pietní akt u Památníku letců. Po slavnostním křtu 
II. dílu knihy „Za hroby se lvy“ z rukou hejtmana 

JČ kraje Mgr. J. Zimoly dne 26. června 2012 se 
druhého symbolického křtu ujali čs. váleční letci. 

Na památečním fotu zleva: starosta města 
J. Hradec Ing. S. Mrvka, Mgr. V. Burian, plk. A. Dubec, 

plk. E. Boček, gen. M. Štandera a 1. náměstek 
hejtmana JČ kraje Ing. F. Štangl. 

/Foto: Jaroslav Hrůša/ 
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CHCETE NÁS?
Clif  kříženec labradora, pes, 
cca 2,5 roku
Clif je mladý pes, prozatím 
neovládá základní povely. Na 
volno i na vodítku chodí pěkně, 
na přivolání přijde. Ne se všemi 
pejsky vychází (je dominantní), 
byl by vhodnější jako psí jedi-
náček. Není vhodný do bytu, ale na zahradě z něj 
bude skvělý hlídač. Miluje lidi a rád se mazlí. Na 
svůj domov čeká v záchytných kotcích již 4 měsíce, 
moc za něj prosíme.
Kontakt pro zájemce – 720 428 993 (J. Hradec)

Bady  pes, kříženec, 1 rok
Bady je hodný, mazlivý pes, oli-
zuje tváře. Bojí se zvýšeného 
hlasu nebo zvuku, co připomí-
ná bití. Je střední velikosti, ale 
poměrně hubený (cca 15 kg). 
Možná se jedná o křížence pitbula nebo staforda. 
Povahou je to ještě mazlivé štěně, co miluje lidi.
Kontakt pro zájemce – 775 258 349 (Strmilov) 

Boris  pes, kříženec retrívra, 5 let
Boris je absolutně socializovaný pes, umí pár 
základních povelů, je to mazlík, 
nekonfl iktní s ostatními psy, 
na kočky občas štěká a venku 
je honí, ale nikoli z agrese, spíš 
ze zvědavosti. Miluje lidi a kon-
takt s nimi.
Kontakt pro zájemce – 775 061 550 (Hosín,  
okr. České Budějovice) 

Rex  kříženec německého ovčáka, pes, 5 let
Rex je hyperaktivní pes, který si dokáže hrát celé 
hodiny. Je to bezproblémový 
parťák, je zvyklý žít venku. Cizí 
pejsci mu někteří vadí, s fenka-
mi nemá žádný problém. Ani 
s dětmi nemá problém, ale děti 
se k němu musí chovat ohledu-
plně.
Kontakt pro zájemce – 732 286 790 (Třeboň) 

Zmizík  kocourek, 1 rok, KASTROVANÝ
Zmizík je zvyklý žít v bytě, je čistotný a velice maz-
livý. S ostatními kočkami nemá 
žádný problém, perfektně si 
zvykl i na pejsky a malé děti.
Kontakt pro zájemce –  
774 128 278 (J. Hradec) 

Marcelka, Nikolka, Vendulka   
3 kočičí sestřičky, 4 týdny 
Koťátka jsou mazli-
vá, kontaktní, čistot-
ná, zvyklá na pobyt 
v bytě. Vendulka má 
delší chlupy.
Kontakt pro zájemce – 606 168 565 (J. Hradec)

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

Klára Zdeňková

Nastal nový školní rok a my usedli opět do školních 
lavic. Je před námi nejen spousta nových poznatků, 
ale i řada akcí, které tyto poznatky rozšíří a na které 
budeme určitě dlouho vzpomínat. 
Jedním takovým zážitkem z uplynulého školního 
roku byla i návštěva Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Návštěva se uskutečnila 11. 6. 2012 na 
pozvání paní předsedkyně Miroslavy Němcové. 
Součástí programu byla beseda s paní předsedky-
ní a prohlídka interiéru Poslanecké sněmovny. Byli 
jsme seznámeni s historií místa, kde se Poslanecká 
sněmovna nachází, a s procesem vzniku a schva-
lování zákonů.

Dále jsme viděli například zasedací místnost 
ODS, jednací sál, prostory pro veřejnost, noviná-
ře i televizi a mnoho dalších pozoruhodných pro-
stor. Mnohé překvapilo, že všechny místnosti jsou 
menší, než jak je známe z televize.
Paní předsedkyně byla velmi milá a na všechny 
naše zvídavé dotazy ochotně odpovídala. Na tento 
zážitek velmi rádi vzpomínáme.  

Děkujeme za možnost poznat Poslaneckou sně-
movnu blíž než z televizního vysílání.

Studenti 2. ročníků Střední zdravotnické školy 
Jindřichův Hradec

Návštěva Poslanecké sněmovny   
Parlamentu ČR studenty Střední   
zdravotnické školy Jindřichův Hradec

V úterý 2. října 2012 v 15.30 hodin v kinosá-
le Fakulty managementu VŠE Praha se sídlem 
v Jindřichově Hradci pronese přednášku na 
téma „Konstrukce společenských mechanis-
mů“ známý ekonom a publicista Pavel Kohout. 
Bude se zabývat vznikem a funkcí vztahů ve 
společnosti a v politice. Dále se bude zamýšlet 
nad tím, čím jsou určovány a zdali je možné 
odstranit některé jejich vady. („Lidstvo dosáh-
lo velkých úspěchů například v oblasti stroj-
ního inženýrství, ale pokud jde o společen-
ské mechanismy a jejich fungování, jsme stále 
někde před Newtonem“). 
Téma přednášky koresponduje s představe-
ním jeho nové knihy, která obsahuje analýzu 
a kritiku současného politického systému Čes-
ké republiky. Kniha, která se objeví na pultech 
obchodů právě v polovině října, tedy nedlouho 
po pronesené přednášce na Fakultě manage-
mentu v Jindřichově Hradci, vzbudí pravděpo-

dobně v české společnosti velké emoce a vášně.
Akce je uspořádána v rámci Týdne kniho-
ven. Pavel Kohout slavnostně podepíše knihy 
z knihovního fondu fakultní knihovny a náv-
štěvníci budou mít možnost si i některé knihy 
autora za zvýhodněnou cenu zakoupit.
Od 17.00 hodin ve studovně FM bude zaháje-
na vernisáž výstavy fotografi í Pavla Kohouta. 
Pavel Kohout studoval fotografi i u známého 
fotografa Jaroslava Prokopa a Roberta Vana. 
Obaly svých knih často zdobí svými snímky, 
které někdy vzbuzovaly různé diskuze. Zná-
mé je například odvážnější zátiší, kde zachytil 
zátiší s panenkou Barbie, která má motýlí kři-
délka. Vytvořil tak alegorii úvěrové expanze, 
protože když ekonomika roste, rostou úvěry 
a jejich objem a ekonomika dostává křídla… 
Přijďte se přesvědčit, čím autor překvapí ten-
tokrát. Jste srdečně zváni.

Věra Kubátová

V Jindřichově Hradci bude poprvé představena 
kontroverzní kniha ekonoma Pavla Kohouta

je název stejnojmenné přednášky Vladislava Buri-
ana z Klubu historie letectví J. Hradec o badatel-
ské cestě po západní Evropě, která se uskuteč-
ní v polovině října letošního roku. Podnětem je 
pozvání členů Klubu dne 17. října 2012 na odha-
lení památníku osádce Wellingtonu „KX-B“ četa-
ře Aloise Šišky u holandského Pentenu. Osád-
ka 311. čs. bombardovací perutě byla sestřelena 
28. prosince 1941 a po šesti strastiplných dnech 

„WELLINGTON KX-B NEODPOVÍDÁ“ 
na rozbouřeném ledovém Severním moři byli ti, 
kteří přežili, ve zuboženém stavu vyplaveni na 
Němci okupovaném území Evropy u Petentu. 
Po odhalení památníku za mezinárodní účasti se 
Klub vydá po bojištích II. světové války na území 
Beneluxu, Německa a Polska. Přednáška se usku-
teční v pátek 2. listopadu 2012 od 18 hodin v kon-
ferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. 

Vladislav Burian
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JAKUB SMOLÍK s kapelou a vokalistkami 
Tradiční vystoupení nestárnoucího romantika, kde mimo jiné zazní 
i nejnovější písně  z posledního alba „Paleta života“.
JAKUB SMOLÍK – současná umělecko interpretační osobnost, jež 

svými  sladce laděnými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. Při poslechu hitů 
jako „Až se Ti jednou bude zdát“, „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“ či „Odpouštěj“ poo-
křeje nejedno ženské srdce. Těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bar-
táka, Fr. Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr coverver-
zí starších českých šlágrů, které mladší část publika dnes zná především díky němu. 
J. Smolík má na kontě 18 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou 
základnou. Na vystoupení se můžete těšit 29. 10. 2012 od 19.00 hodin v KD Střelnice.

Agentura Country Aleš Trdla

KULTURNÍ SERVISV J. Hradci sídlí 
sdružení pro 
živou krajinu

V souvislosti s aktuální snahou o dlouhodobě udržitelný způ-
sob života hledáme často inspiraci v minulosti. Nové jihočeské 
sdružení „Pro živou krajinu“ se snaží o propagaci původních 
druhů keřů, které naši předkové znali a dokázali všestranně 
využívat nejen jejich plodů.
Původní domácí druhy totiž za poslední desetiletí upadly do 
hlubokého zapomnění, byly vytlačeny z naší krajiny a mnoh-
dy se tak z nich neoprávněně staly symboly nepořádku a neu-
pravených ploch. Stalo se jaksi samozřejmostí, že na zahradě 
smí být pouze cizokrajné exoty, thuje a vše ostatní je automa-
ticky považováno za nedostatečně reprezentativní. Po same-
tové revoluci kuriózně došlo z hlediska přírodní různorodo-
sti ke zhoršení situace, částečně protože mizí neudržované 
plochy. Obětí tohoto jsou například motýli, u kterých došlo 
k obrovskému snížení populace. S více než 11% vyhynulých 
druhů denních motýlů se Česká republika řadí na 4. místo 
v Evropě v relativním, a dokonce na 1. místo v absolutním 
počtu ztrát.
„Když to řeknu ve zkratce: chceme, aby okolo nás lítalo zase 
více motýlů a bylo pestré prostředí“, představil krátce sdružení 
Pro živou krajinu Martin Němec a doplnil: „Naše myšlenka je 
aktivně pomáhat přírodě a jejímu spojení s lidmi – krajině. 
Zásadní je pro nás podpora rozmanitosti a hmatatelný dopad 
našich projektů na krajinu, přírodu a společnost. Je pro nás 
důležité být pozitivní a docílit reálný efekt. Proto chceme dělat 
projekty lokálních rozměrů, protože se domníváme, že kaž-
dá pomoc byť jednomu ptáčkovi nebo motýlu stojí za to. Vše 
děláme proto, abychom našim dcerám a synům mohli zane-
chat živou krajinu“.
Sdružení se snaží upozorňovat na výhody původních druhů 
keřů hlavně z čistě lidského hlediska, a tím zvýšit jejich využí-
vání nejen v krajině, ale i v zahradách. Nejenom příroda, ale 
i člověk z nich může mít několikanásobný užitek. Jsou zdrojem 
mnohostranně využitelných zdravých plodů, překvapí rozma-
nitou škálou květů, tvarů a barev, nevyžadují pravidelnou péči, 
jsou ideálně využitelné na živý plot, jsou nenáročné na půdu 
a stanoviště, jsou odolné vůči chorobám a škůdcům – není tedy 
nutné používat chemické hnojiva a pesticidy, jsou zdrojem léči-
vých látek, vytvářejí přirozené prostředí, ve kterém se můžeme 
cítit doma my i řada jiných užitečných živočichů.
Výhody z hlediska přírody jsou přitom zcela zásadní. „Napří-
klad každý mohl zaznamenat obrovský úbytek motýlů za 
poslední dekádu.“ sdílí své obavy Martin Němec. Za dlouhá 
léta vývoje došlo k vzájemné adaptaci druhů a tak například 
žluťásek řešetlákový, jeden z prvních poslů jara je zcela závislý 
na svých živných rostlinách krušině a řešetláku.
„Pokud si tedy lidé vysadí takovýto keř, mohou výrazně ovliv-
nit výskyt tohoto motýla ve svém okolí“ doplňuje Martin 
Němec, kterému leží pomoc motýlům obzvláště na srdci.
Jelikož původní keře nejsou běžně v zahradnictvích dostupné, 
snaží se sdružení Pro živou krajinu také zlepšit jejich dostup-
nost prostřednictvím webových stránek www.zivakrajina.
cz. V dalších letech je cílem sdružení propagace původních 
druhů v médiích, vzorové výsadby na veřejných prostran-
stvích a školách a výsadby prvků z keřů na dětská hřiště jako 
například labyrint z jedlých keřů. Nejsložitìjším projektem je 
vytvořit síť pro sběr semen vybraných exemplářů keřů v jed-
notlivých regionech a jejich pěstování ve školkách.

Pro další informace kontaktujte:
Občanské sdružení Pro živou krajinu
Klára Němcová / Tel.: +420 773 548 962
E-mail: info@zivakrajina.cz

Ondřej Němec

„JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK“ 
Kladenské jeviště jako hokejové kluziště. Hrdinský epos se zpěvy uvádí KD 
Střelnice v rámci předplatného skupiny A dne 17. 10. 2012 od 19.00 h.
Světová premiéra nového autorského projektu úspěšného českého dramatika 

Petra Kolečka a režiséra Tomáše Svobody. Hra věnovaná významné kladenské osobnosti, Jaro-
míru Jágrovi, balancující na hraně tragikomedie, pohádky a grotesky. A možná i muzikálu!
Hrají: Jaromír Jágr (D. Matásek)/ Robert Záruba (M. Večerka / J. Zrzavý)/ Hejtman stře-
dočeského kraje (J. Slánský)/ Šéfk a středočeského svazu rybářů (A. Štréblová)/ Umělec-
ký šéf Středočeského divadla (P. Pěknic) / Slepec František (Z. Dolanský)/ Andrea Vere-
šová (V. Striežencová) / Inna Puhajková (Š. Opršálová) / Paní Poldi (J. Jiskrová)/ Mario 
Lemieux (T. Petřík)/ Jean-Sebastien Aubin / hokejista Nikolaj (J. Vlas )/ Ron Francis / 
hokejista Ivan (J. Krafk a) / Alexej Čerepanov (Š. Benoni)/ Fotografk a / Marta / model-
ka Olga (Z. Mixová)/ Fanynka / Pavla / modelka Máša (L. Zahradnická) / Milenka / 
Monika / modelka Irina (K. Nižníková)/ Martin Straka / hokejista Alexandr (Z. Velen) 
/ Ludwig Wittgenstein (R. Staněk / M. Pávek) 

Ivana Bačáková
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Kulturní dům Střelnice pro vás připravil boha-
tou nabídku koncertů vážné hudby v měsíci říj-
nu 2012 v kapli sv. Maří Magdaleny.

13. 10. 2012 17.00 h 
DIALOG S KYTAROU
Účinkují: Petr Přibyl – viola
Jaroslav Novák – kytara
Jan Petřík – housle a průvodní slovo
Program: 
G. Ph. Telemann: Sonáta C dur pro violu a kyta-
ru (Cantabile – Allegro – Grave – Vivace)
J. S. Bach: Siciliano a Badinerie
A.Vivaldi: Adagio z Koncertu pro violu a kytaru
K. Ditters von Dittersdorf: Téma s variacemi   
N. Paganini: Sonáta a moll pro violu a kytaru
G. Ph. Telemann: “Guliver Suite“ pro housle 
a violu
Jaroslav Novák: 3 nálady pro kytaru – 2 irské 
písně (úprava Jaroslav Novák)
G.Fauré: Pavana
Frz. Jos. Gossec: Tambourin
Trh ve Scarborough (Simon and Garfunkel)
E. Granados: Andaluza
Tears in heaven (Eric Clapton)

18. 10. 2012 19.30 hodin – KONCERT PĚVEC-
KÉHO SBORU SMETANA

30. 10. 2012 19.00 hodin
SLAVNOST VE VERSAILLES 
V rámci abonentních koncertů KPH 2012

Účinkují: hráč na zobcové fl étny Jan Kvapil 
a loutnista Jan Čižmář

Kombinace zobcových fl éten s nástroji lout-
nové rodiny umožňuje představit publiku pro-
slulé hity i zapomenuté skvosty renesančního 
a barokního repertoáru. 
Slavnost ve Versailles se pokusí posluchačům 
přiblížit v programu, v němž dominují suity 
dvorních skladatelů a hudebníků Krále Slunce 
Ludvíka XIV. – fl étnisty J. M. Hotteterra, lout-
nisty R. de Visée nebo cembalisty F. Couperina. 
Kromě nich zazní skladby z období těsně před-
cházejícího době největšího lesku francouzské-
ho dvora – rozkošné airs de cour z první polo-
viny 17. století nebo oblíbené taneční melodie 
rozšířené koncem 16. století mezi dvořany
i prostým lidem.

 Ivana Bačáková

JHSO připravuje spolu s dirigentkou 
Andreou Hora Krausovou na neděli 21. 
října od 19 hodin v Rytířském sále Státní-
ho hradu a zámku další Podzimní koncert. 
Tentokrát by mohl nést název Setkání slo-
vanské národní hudby, protože na progra-
mu budou skladby A. Dvořáka a ruských 
skladatelů A. Borodina a P. I. Čajkovského. 
Koncert zahájí symfonická báseň Ve 
stepích střední Asie Alexandra Borodina 
(1833–1887). Tato skladba idylicky zobrazuje vzá-
jemné působení Rusů a Asiatů ve stepích Kavka-
zu. Každý z národů vyjadřuje jiná melodie, které 
se navzájem střídají a proplétají. Borodin byl sou-
časně skladatelem, chemikem (spolupracoval mj. 
s D. Mendělejevem) a lékařem, jako skladatel se stal 
členem skupiny Mocná hrstka.
Sólový part v druhé skladbě, Klavírním koncertu 
č. 1 b-moll Petra Iljiče Čajkovského (1840–1893), 
zahraje Alena Kohoutová (studentka AMU v Praze, 
učitelka ZUŠ B. Jeremiáše v Č. Budějovicích). Čaj-
kovskij vyhověl žádosti Rubinsteina a vytvořil svůj 
první klavírní koncert. Hotovou partituru mu pře-
dal, ten ovšem doporučil dílo přepracovat, případně 
vytvořit dílo nové. Čajkovskij si ale uvědomoval kva-
litu této skladby, proto ji neupravoval, změnil pouze 
titulní list s věnováním. Koncert věnoval klavíristo-
vi H. von Büllowovi. Ten jej s obrovským úspěchem 
uvedl na svém americkém zájezdě v Bostonu. Rubin-
stein přehodnotil svůj postoj ke skladbě a provedl ji 
na světové výstavě v Paříži. 
Závěrečnou skladbou koncertu bude Symfonie 
č. 9 Z Nového světa Antonín Dvořák (1841–1904), 
která vznikla v době skladatelova pobytu v USA, kde 
působil jako ředitel newyorské konzervatoře. V té-

KONCERTY 

VÁŽNÉ HUDBY 

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
15.–20. 10. 2012 – XVIII. ročník Mezinárodního 
jazzového festivalu Jazz Goes to Town 2012
Velké náměstí, Muzeum východních Čech, ulice 
města…
Týden trvající přehlídka jazzové hudby v širokém 
žánrovém spektru od jazzové tradice přes blues, fusi-
on, mainstream, funky jazz, be-bop až po free jazz. 
CHEB
12.–13. 10. 2012 – Jazz Jam Cheb 2012 – tradiční 
mezinárodní jazzový festival
Kulturní centrum Svoboda
KUTNÁ HORA
4. 09. 2012–31. 10. 2012 – Výstava „Historické 
hudební nástroje“
České muzeum stříbra – Tylův dům
Výstava představí především funkční repliky histo-
rických hudebních nástrojů ze soukromých sbírek, 
které doplní originální muzejní exponáty.
LITOMYŠL
31. 10. 2012, 18.30 Koncert Společná věc 
Lidový dům

Hra Tomáše Pfeiff era, tóny prastarého nástroje, 
krása vodních kapiček. Unikátní parabolická pro-
jekce. Jedinečné a tajemné propojení dávných kul-
tur s dneškem.
POLIČKA
13.–17. 10. 2012 Zákrejsova Polička – Tylův dům 
v Poličce
2. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských diva-
delních souborů
TELČ
13. 10. 2012 od 8.00 – Výlov Štěpnického rybníka 
Na Baště v Telči
Přijďte se podívat na výlov Štěpnického rybníka 
a ochutnat čerstvě usmažené ryby, které si můžete 
i zakoupit.
TŘEBOŇ
13. 10. 2012 – 10–16 hodin – Jabkobraní – slav-
nosti jablka
Masarykovo náměstí, Třeboň 
Soutěže o nejlepší štrúdl a nejkrásnější jablko, 
ukázky vyřezávání do jablek, pomologická a bylin-
ková poradna. 
Upečeme největší bochník chleba? Pokus o zápis 
do České knihy rekordů.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Inspirace z České inspirace 

Podzimní koncert Jindřichohradeckého 
symfonického orchestru

to skladbě jsou spojené pocity z nové země, 
nostalgie po domově i prvky černošské 
a indiánské hudby.
Když 25. 8. zemřel Neil Armstrong, připo-
mínala média historku o tom, jak tento ast-
ronaut při výstupu na povrch Měsíce pustil 
nahrávku Dvořákovy Novosvětské. On sám 
to sice nikdy nepotvrdil, ale ať už to bylo, 
jak chtělo, můžeme při poslechu této krásné 
hudby vzpomínat na tak významnou udá-

lost pro lidstvo, jakým bezesporu přistání kosmické 
lodi Apollo 11 bylo. 
Pokud se vrátíme k názvu tohoto koncertu, tak slovo 
setkání je zde na správném místě. K prvnímu setká-
ní Čajkovského a Dvořáka došlo počátkem roku 
1888 při Čajkovského návštěvě Prahy. V rámci jeho 
pobytu byl Ruským kroužkem uspořádán slavnostní 
večer. Čajkovskij přednesl česky svůj přípitek a Dvo-
řák mu zdvořilost oplatil několika větami pronese-
nými v ruštině. Oba skladatelé se při rozloučení na 
nádraží navzájem obdarovali partiturami svých děl. 
Ze strany Čajkovského se jednalo o Suitu č. 3, z Dvo-
řákovy o Symfonii č. 4 d moll. Tím ovšem kontak-
ty mezi oběma umělci neskončily. V roce 1890 se 
na Čajkovského pozvání rozjel Antonín Dvořák do 
Ruska. Dirigoval zde dva koncerty složené z vlast-
ních děl. 
Na závěr ještě malé představení osobnosti dirigentky, 
která není hradeckému publiku neznámá, protože 
s JHSO spolupracuje pravidelně. Andrea Hora Krau-
sová absolvovala na Pražské konzervatoři v oborech 
hra na violoncello a dirigování. Dále studovala diri-
gování na AMU v Praze. Spolupracovala s mnoha 
orchestry, sbory, natáčela pro Český rozhlas. 

Ludmila Plachá



str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

DIVOŠI
Krimi / USA / Bontonfi ům / 2D
Vypravěčka Ophelia žije ve spokojeném postmo-
derním uspořádání se dvěma chlapci, kteří ji milují, 
a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou totiž 
výjimeční. Chon si jako bývalý elitní voják a žoldák 
vypěstoval ke světu poněkud cynický přístup, nao-
pak nadaný botanik Ben by ho chtěl neustále zachra-
ňovat. Odlišné povahy spojují společné zážitky ze 
školy a také podnikání. Díky Benovým schopnostem 
a Chonovým kontaktům prodávají nejlepší trávu 
v celé Kalifornii. Je to celkem bezpečné podnikání, 
zvlášť když mají pod palcem agenta z protidrogové-
ho. Jen pár kilometrů na jih od téhle idyly ale operují 
mexické kartely a jednomu z nich se Benův a Cho-
nův „podnik“ zalíbí natolik, že se s ním rozhodnou 
spolupracovat. Kluci nejsou blázni, aby si zahrávali 
s ohněm, a velkorysou nabídku odmítnou, jenže šéf-
ka kartelu nepovažuje „ne“ za odpověď. Na získává-
ní správných odpovědí má svého zlého muže a taky 
schopnost vyhmátnout slabé místo svých oponen-
tů. V Benově a Chonově případě je to jejich Ophelia. 
Jenže když výjimečným hochům sáhnete na jedinou 
„věc“, která má v jejich životě smysl, můžete počítat 
s tím, že se dočkáte výjimečné odplaty.
Hrají:  Blake Lively, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-
Johnson, John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del 
Toro a další. Režie: Oliver Stone
Hrajeme: 4.–5. 10. 2012 od 17.00 a 20.00

CESTA DO LESA
Lesní komedie / ČR / Aerofi lms / 2D
Honza Marák dávno rezignoval na kariéru „ajťá-
ka“ a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se 
zabydlel se svojí ženou Markétou, dcerou Anynou 
a synem Sayenem. Pracuje v lese jako pomocný 
dělník, spravuje cesty, oplocenky, těží dřevo, pomá-
há lesákům. Markéta se živí masážemi a alternativ-
ním léčením pacientů. K tomu používá různé psy-
chotropní rostliny a houby, což vede ke konfl iktu se 
starousedlíky a poté s protidrogovou policií. Dcera 
Anyna navštěvuje přespolní ZŠ, kde však stále pro-
padá, protože se toulá po lesích a místo z učebnic 
se učí z přírody. Mezi starousedlíky patří zemědělná 
rodina Papošova. Ludva Papoš má svůj statek a pol-
nosti, celý rok se stará o úrodu, chodí střílet divočá-
ky nebo chlastá v hospodě. Jeho žena Vlasta pracu-
je jako lesní dělnice. S dalšími ženami z vesnice sází 
stromky, žne buřeň, pálí dřevo, sbírá šišky. Jejich syn 
Ludva na statku s rodiči nebydlí a s otcem sedlačit 
odmítá. Vystudoval vysokou lesnickou, takže pracu-
je jako adjunkt v revíru Josefa Cvrka a bydlí na hájen-

ce uprostřed lesa, 
sám se svým psem. 
Po práci chodí stří-
let škodnou, když 
tu se jedné noci 
potká s divožen-
kou Anynou, vege-
tariánkou.

Hrají: Tomáš Vorel Jr., Anna Linhartová, Bolek 
Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Bára 
Schlesinger, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler a další. 
Režie: Tomáš Vorel
Hrajeme: 12. 10. 2012 od 17.30 a 20.00

SUPERCLÁSICO
Komedie / Dánsko / CinemArt / 2D
Chytrá dánská komedie líčí osudy Christiana, 

majitele upadající vinotéky, kterému se hrou-
tí nejen živnost, ale i manželství s Annou. 
Ta odjela do Buenos Aires a jako úspěšná 
manažerka fotbalového klubu žije luxusní život 
po boku o mnoho let mladší argentinské fotba-
lové hvězdy. Christian se ale nehodlá tak snad-
no vzdát. Se svým šestnáctiletým pubertálním 
synem nasedne do letadla a rozhodne se pod 
záminkou vyřízení rozvodových papírů získat 
Annu zpět. Zdánlivě poklidný výlet se promění 
ve strhující jízdu, ve které nechybí víno, fotbal 
a tango. Podaří se Christianovi pokořit argen-
tinského hřebce?
Hrají: Anders W. Berthelsen, Paprika Steen, 
Jamie Morton, Sebastian Estevanez, Adriana 
Masciarino, Miguel Dedovich, Dafne Schilling 
a další. Režie: Ole Christian Madsen
Hrajeme: 17. 10. 2012 pouze od 19.00 – před-
stavení ART kina

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Animovaný / USA / Falcon / 3D
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem tem-
noty, ale také vlastníkem stylového Hotelu Tran-
sylvánie - luxusního pětihvězdičkového resor-
tu, kde se mohou všechna monstra světa dostat 
daleko od všech a být jen sami sebou v bezpeč-
ném prostředí bez lidí. Ale pro Drákulu existu-
je ještě daleko důležitější důvod, proč držet oby-
čejné smrtelníky dál od Hotelu Transylvánie: aby 
ochránil Mavis, svojí milovanou náctiletou dceru. 
Jako většina teenagerů i Mavis chce opustit hníz-
do a prozkoumávat velký svět za hranicemi hote-
lu. Jenže to je myšlenka, která Draculu skutečně 
děsí! A navíc se blíží termín, kdy se budou ve vel-
kém stylu slavit narozeniny jeho milované Mavis 
a v hotelu se nečekaně objeví člověk. Režie Genn-
dy Tartakovsky 
Hrajeme: 25.–26. 10. 2012  pouze od 17.30 

BASTARDI 3
Drama / ČR / Magnusfi lm / 2D
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil 
do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do ško-
ly přišel několik měsíců poté, co byla zavraždě-
na jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním 
roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majero-
vou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru 
s největší pravděpodobností chladnokrevně 
pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? 
Bude soud? Co na to rodiče dětí? Rodiče Tomá-
še Majera? Společnost? Co se bude dít, když se 
podobné školy zruší? Film, který před dvěma 
lety šokoval veřejnost, vrcholí. Drama, kte-
ré bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní 
doby, ukazuje, kam až může vše dojít, budeme-
li jen nečinně přihlížet.
Hrají Tomáš Magnusek, Ilona Svobodová, 
Tomáš Topfer, Rudolf Hrušínský, Jan Třís-
ka, Martina Menšíková, Dana Batulková, Jiří 
Krampol, Kateřina Brožová, Marek Brodský, 
David Dolanský, Carmen Mayerová, Valentina 
Th ielová, Vlastimil Zavřel a další. Režie: Tomáš 
Magnusek
Hrajeme: 27.–28. 9. 2012 od 17.30 a 20.00

Zdroj: www.bontonfi lm.cz, www.falcon.cz   
www.csfd.cz, www.cinemart.cz, www.aero-
fi lms.cz, www.magnusfi lm.cz  

KINO
STŘELNICE

říjen 2012 www.jh.cz

4.–5. 10.   17.00, 20.00
DIVOŠI
USA / thriller / 2D

6.–7. 10.  17.30
REBELKA
USA / animovaný / 3D

6.–7. 10.  20.00
SOUSEDSKÁ HLÍDKA
USA / komedie/ 2D

11. 10. 17.30, 20.00
NABOŘ A UJEĎ 
USA / akční / 2D

12. 10. 17.30, 20.00
CESTA DO LESA
ČR / komedie / 2D

13.–14. 10. 17.30, 20.00
96 HODIN: ODPLATA
Francie / akční / 2D

17. 10. 19.00
SUPERCLÁSICO (ART)
Dánsko / komedie / 2D

18.–19. 10. 17.30, 20.00
POSEL
ČR / drama / 2D

20.–21. 10. 17.00, 20.00
LOOPER
USA / akční / 2D

25.–26. 10. 17.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE
USA / animovaný/ 3D

25.–26. 10.  20.00
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA / horor / 2D

27.–28. 10. 17.30, 20.00
BASTARDI 3
ČR / drama / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   
7. 10.  15.00
O EBENOVÉM KONI
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

14. 10. 15.00
KRAKONOŠOVY POHÁDKY I
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

21. 10. 15.00
Z DEVATERA POHÁDEK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

28. 10.  15.00
O TÉ VELKÉ MLZE
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

Vybrané říjnové premiéry v kině Střelnice
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Muzeum fotografi e a moderních obrazových 
médií v Jindřichově Hradci poskytuje pro žá-
ky základních a středních škol a pro penzisty 
zvýhodněné vstupné na kolekci 10 aktuálních 
výstav;  pro žáky základních škol činí 15 Kč, pro 
žáky středních škol 20 Kč a stejně tak pro pen-
zisty 20 Kč za osobu. 
Muzeum provedlo změnu výstavního programu 
– pro velký zájem veřejnosti prodlužuje konání 

Kulturní kalendář – ŘÍJEN 2012

výstav letní sezony do 6. ledna 2013. Uvedené 
zvýhodněné vstupné platí po zbývající dobu pre-
zentace výstavní kolekce. Budeme rádi, zaujme-
li nabídka i učitele a žáky škol, v jejich případě 
bude zhlédnutí výstav přínosným doplněním 
výuky v rámci dějepisu a výtvarné výchovy. 
Informace o jednotlivých výstavách jsou k nale-
zení na adrese http://www.nmf.cz/home/vysta-
vy-a-udalosti. 

Otevírací doba od 1. října 2012 do 6. ledna 
2013 o sobotách a nedělích 12.00–17.00 hodin, 
výstavy je možné navštívit také ve všední dny, 
je však nutné domluvit termín předem na tel. 
384 362 459 a 384 361 832 či přímo v kancelá-
ři muzea.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Eva Florová

Muzeum fotografi e a MOM poskytuje pro žáky ZŠ, SŠ a penzisty zvýhodněné vstupné na 10 aktuálních výstav

1.–7. října 
TÝDEN KNIHOVEN
Motto: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! / Městská knihovna

2. října
RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY PRO KAŽDÉHO
workshop pro školy a veřejnost
Muzeum Jindřichohradecka – konferenční sál

2. října, 17.00 hod.
Jiří Koun: ANGLIE
Přednáška / Městská knihovna

3. října, 16.30 hod.
Ing. L. Černocká: MOJE PRVNÍ NÁVŠTĚVA IZRAELE
Beseda / Sociální služby, Česká ulice, J. Hradec 
– společenský sál

4. října, 16.00 hod.
HANUŠ SCHWAIGER Z MUZEJNÍCH SBÍREK
Vernisáž výstavy / Muzeum Jindřichohradecka 
– výstavní síň

4. října, 17.00 hod.
Mgr. Jan Týmal: IKONOTERAPIE ANEB 
LÉČENÍ VNÍMÁNÍM OBRAZŮ
Přednáška / Městská knihovna

6. října, 11.00, 13.00 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB   
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Park pod Gymnáziem V. Nováka J. Hradec

6. října, 12.00–17.00 hod.
FOTOŠKOLA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Muzeum fotografi e a moderních obrazových 
médií

6. října, 17.00, 18.00 hod.
Antonín Málek: PRÁCE Z CEST PO ASII
Vernisáž výstavy
Langrův dům – 17.00 hod., Caff é Della Cittá 
– 18.00 hod.

6. října, 20.00 hod.
TŘI SESTRY 
Koncert / KC Jitka

7, října, 12.00–17.00 hod.
FOTOŠKOLA PRO POKROČILÉ
Muzeum fotografi e a moderních obrazových 
médií

8. října, 19.00 hod.
PhDr. Štěpánka Běhalová PhD.: OBRÁZKY 
Z POUTI ANEB HISTORIE POUTÍ A PROCESÍ
Přednáška / Muzeum Jindřichohradecka – kon-
ferenční sál

9. října, 18.00 hod.
Martina Balzarová: ŽIVOT NA KORÁLOVÉM 
ÚTESU
Beseda / FotoCafé, Kostelní 20/I. J. Hradec – 
jezuitská kolej

12. října, 21.00 hod.
JARDA + COCO
Koncert / KC Jitka

13. října, 17.00 hod.
„DIALOG S KYTAROU“ – HUDBA VESELE  
I VÁŽNĚ
Koncert / Kaple sv. Maří Magdaleny

14. října, 17.00 hod.
SENIOR KLUB – tentokrát v klobouku
Taneční večer pro střední a starší generaci.
KD Střelnice

16. října, 17.00 hod.
Jiří Koun: BIBLICKÉ PŘÍBĚHY IV.
Přednáška / Městská knihovna

17. října, 19.00 hod.
Petr Kolečko, Tomáš Svoboda  
„JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK“
Divadelní představení – předplatné skupiny A
KD Střelnice

18. října, 19.30 hod.
PĚVECKÝ SBOR SMETANA 
Koncert / Kaple sv. Maří Magdaleny

19. října, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Laďa Langer (Znojmo) 
Gymnázium V. Nováka J. Hradec

20.–21. října
WORKSHOPY HISTORICKÝCH   
FOTOGRAFICKÝCH TECHNIK 
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií

20. října, 17.00 hod.
EVA A VAŠEK 
Koncert / KC Jitka

21. října, 16.00 hod.
„O PRAČLOVÍČKOVI“
Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodičí do diva-
dla“ / KD Střelnice

21, října, 19.00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT JHSO
Koncert / SHZ – Rytířský sál

23. října, 16.30 hod.
Libor Drahoňovský: ROZMANITOST SÝRIÍ
Beseda / Městská knihovna

24. října, 17.00 hod.
DIGITALIZACE A DIGIARCHIV STÁTNÍHO 
OBLASTNÍHO ARCHIVU V TŘEBONI
Přednáška / Muzeum Jindřichohradecka – kon-
ferenční sál

24. října, 19.00 hod.
„TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA“
Divadelní představení – mimo předplatné
KD Střelnice

27. října, 12.00–17.00 hod.
FOTOŠKOLA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií

27. října, 21.00 hod.
TLUSTÁ BERTA + ALKEHOL
Koncert / KC Jitka

28. října, 12.00–17.00 hod.
FOTOŠKOLA PRO POKROČILÉ
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií

28. října
OSLAVY 94. VÝROČÍ ZRODU ČESKOSLO-
VENSKÉ REPUBLIKY
9.15 h – Památník letců, 10.00 h Jakubské sady

28. října, 14.00 hod.
JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ 
Koncert / KD Střelnice

29. října, 19.00 hod.
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Koncert / KD Střelnice

30. října, 19.00 hod.
SLAVNOST VE VERSAILLES 
Koncert v rámci abonentních koncertů KPH
Kaple sv. Maří Magdaleny

31. října, 17.00 hod.
PhDr. Pavel Hájek: ROMANTISMUS NENÍ 
JEN HLUBOKÁ
Přednáška / Městská knihovna

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
DĚTSKÉ DOMOVY NA HAITI – Městská 
knihovna. Výstava potrvá do 30. 11. 2012
KROJAČKY MALÉ I VELKÉ – Muzeum Jindřicho-
hradecka, minoritský klášter, Štítného ul.,  
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 Pedagogic-
ké 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 nadač-
ní fond pro vydru vyhlásil na jaře 2012 literárně-
výtvarnou soutěž „Živá zahrada“. Výstava v měst-
ské 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.
ČTI A ŽIJ ZDRAVĚ – Vestibul pobočky městské 
knihovny na sídlišti Vajgar. Výstava potrvá do 30. 
11. 2012
LITERÁRNÍ PRÁCE STUDENTŮ GVN – městské 
knihovna. Výstava potrvá do 31. 10. 2012
POMÁHÁME SI – křížová chodba minoritského 
kláštera ve Štítného ulici Muzea Jindřichohra-
decka. Výstava potrvá do 21. 10. 2012
ANTONÍN ŠPÁT: STOPY S VŮNÍ ČLOVĚKA – 
Langrův dům. Výstava potrvá do 4. 10. 2012

Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.
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Obyvatelé vesničky Buk se i díky spor-
tovcům nemají čas nudit 
Sportovní spolky v malých obcích patří k tahou-
nům tamního společenského dění, stejně tak 

to je i v místních částech městských aglomera-
cí. Vesnička Buk, kde podle posledních dostup-
ných informací žije 214 stálých obyvatel a stojí 
tam přesně 100 domů, není výjimkou. Zdejší AC 
Buk se sice během roku účastní převážně spor-
tovních akcí, které i sám pořádá, ale nezapomí-
ná být aktivní ani například po kulturní stránce.
AC Buk – adresa: Buk 67, 377 01 Jindřichův 
Hradec. Web: http://www.ac-buk.wbs.cz
Předseda: Václav Picka (picka.vaclav@seznam.
cz). Člen výboru, správce webu: Zdeněk 
Hamerník (Buk 33, 377 01 Jindřichův Hradec, 
mobil 728 371 248, Hamernik.Z@seznam.cz).
AC Buk – vznik klubu
Klub AC Buk byl založen 19. února 1999 s tím, 
že jeho hlavním úkolem bude v obci udržovat 
sportoviště pro místní občany, a to především 
fotbalové a tenisové hřiště. Nejprve se jeho čle-
nům podařilo vylepšit sportovní zázemí vybu-
dováním sociálního zařízení, přivedli elektric-
ký proud a vodu do kabin, zřídili kiosek pro 
občerstvení a vybudovali hřiště pro volejbal. 
To vše za fi nančního přispění Města J. Hradec. 
Další větší stavební akcí pak bylo vybudování 
garáže k tomu, aby sloužila jako technické záze-
mí k údržbě hřišť. „Vybudovali jsme si sami také 
hřiště pro děti, při jeho výstavbě jsme použili 
atrakce, jež byly vyřazené při rušení školek,“ 
doplňuje výčet stavebních aktivit AC Buk jeho 
předseda Václav Picka. Dlužno dodat, že vlast-
ními silami zhotovené dětské hřiště bylo v roce 
2011 nahrazeno zcela novým, které nechalo 
postavit Město J. Hradec.
AC Buk – fotbal
AC Buk hned v úvodním roce své činnosti složil 
fotbalový tým mužů, který již v soutěžní sezóně 
1999/2000 přihlásil do nejnižší mistrovské sou-
těže na Jindřichohradecku. V ní působí i v sou-
časnosti, po dobu pěti ročníků měl klub v sou-
těži i družstvo dorostenců, takže nyní těží z toho, 

že se věnoval mládeži. Může doplňovat hlavní 
mužstvo z vlastních hráčských zdrojů. Klub v let-
ním období pořádá v Buku i velký turnaj, letos se 
uskutečnil již dohromady podvanácté, ale v nové 

verzi teprve počtvr-
té. „O putovní pohár“ 
se hrálo v sobotu 
21. července a prven-
ství získala Jiskra Str-
milov, domácí AC Buk 
skončil mezi čtyřmi 
zúčastněnými týmy 
třetí. „Letním tur-
najem vlastně jako-
by otevíráme každou 
novou sezónu, je to 
počátek tréninkové-
ho období. Také v zi-
mě si dopřáváme účast 
na turnaji, ten se koná 
ve velké jindřichohra-
decké městské sportov-
ní hale a pro nás je to 
hlavně příležitost se 

před koncem roku sejít a uniknout tak vánoční-
mu lenošení,“ nezapřel v sobě sportovce ani pro 
sváteční dobu

 V. Picka.
AC Buk – volejbal, tenis
Sportovní klub má v současné době 96 aktivních 
členů v oddílech volejbalu a kopané. Volejbalis-
té AC Buk se pravidelně s úspěchem zúčastňu-
jí „Městské ligy“ smíšených družstev a několika 
dalších turnajů. Hráči se pod vysokou sítí scházejí 
k tréninkům po celý rok, a sice v úterý a čtvrtek. 
Pokud je vhodné klima, tak se připravují vně přímo 
v Buku, při špatném počasí a v zimě trénují v růz-
ných jindřichohradeckých tělocvičnách. „Nezapo-
mínáme ani na tenisty, pro ně udržujeme a stará-
me se během sezóny o kurt, pořádáme i tenisový 
turnaj neregistrovaných hráčů v deblu,“ hovořil 
V. Picka o klání, které letos proběhlo 28. červen-
ce a zároveň doplnil, že je kurt v Buku pravidelně 
jednou v týdnu vyňat z rozvrhu pro tenisové začá-
tečníky rekrutujících se z řad nejmenších místních 
dětí.
AC Buk – kultura, společnost
Pouze sportem ovšem není AC Buk živ. Pod pal-
cem mají jeho členové každým rokem čtyři akce 
pro děti. Pořádají Dětský maškarní bál, oslavu 
Mezinárodního dětského dne, Ukončení prázd-
nin, kdy je k dispozici i skákací hrad a Mikuláš-
skou besídku s nadílkou. Kulturní dění sportovci 
v Buku obohacují i pořadatelstvím „Sportovního 
plesu“, jenž má za sebou už 13 ročníků. A zapo-
menout nelze ani na oblíbené Kácení máje s opé-
káním prasete, které také oživuje život obyvatel 
v místní části J. Hradce.
Kurt k pronájmu
Tenisový kurt v Buku je možné si pronajmout za 
60,- Kč na jednu hodinu. Zájemci si kolbiště pro 
bílý sport mohou zajistit prostřednictvím telefon-
ního čísla: 773 882 559.

Roman Pišný

Kam za sportem?
Lední hokej – KLH Vajgar JH, II. liga – Střed
kolo V. Hodonín – JH st 3. 10. 18:00
kolo VI. JH – Kolín so 6. 10. 18:00
kolo VII. Nymburk – JH ne 14. 10. 17:00
kolo VIII. JH – Technika Brno st 17. 10. 18:00
kolo IX. Chotěboř – JH ne 21. 10. 17:00
kolo X. JH – M. Budějovice so 27. 10. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH B, krajská liga
kolo III. JH B – Tábor B ne 7. 10. 14:30
kolo IV. Humpolec – JH B ne 14. 10. 
kolo V. JH B – Soběslav pá 19. 10.
kolo VI. Č. Krumlov – JH B ne 21. 10. 17:00
kolo VII. JH B – DS ČB ne 28. 10. 14:30
Lední hokej – KLH Vajgar JH,   
liga starší dorostenci – Střed
kolo V. JH – Chrudim pá 5. 10. 17:30
kolo VI. Třebíč – JH ne 7. 10. 10:00
kolo VII. JH – Znojmo pá 12. 10. 17:30
kolo VIII. V. Popovice – JH ne 14. 10. 15:30
kolo IX. JH – Tábor pá 19. 10. 17:30
kolo X. JH – Žďár n. Sáz. pá 26. 10. 17:30
kolo XI. JH – Milevsko ne 28. 10. 14:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH,   
Eliod liga mladší dorostenci – Střed
kolo VI. Znojmo – JH ne 7. 10. 
kolo VII. JH – Jihlava B ne 14. 10. 11:00
kolo VIII. Třebíč – JH ne 21. 10. 
kolo IX. JH – Kolín ne 28. 10. 11:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL
kolo I. JH – Chomutov st 3. 10. 19:00
kolo II. Kolín – JH so 6. 10. 17:45
kolo III. JH – Nymburk st 10. 10. 19:00
kolo IV. USK Praha – JH so 13. 10. 17:30
kolo V. JH – Svitavy st 17. 10. 19:00
kolo VI. JH – Ostrava so 20. 10. 18:00
kolo VII. Ústí – JH st 24. 10. 18:00
kolo VIII. JH – Děčín so 27. 10. 18:00
kolo IX. Levice – JH st 31. 10. 18:00
Basketbal – BK Lions J. Hradec B,   
II. liga – skupina B
kolo IV.  JH B – Žižkov so 13. 10. 
kolo V. JH B – M. Boleslav ne 14. 10. 
kolo VI. BQ Svitavy – JH B so 27. 10. 
kolo VII. Chrudim – JH B ne 28. 10. 10:00
Basketbal – BK Lions J. Hradec C,   
oblastní přebor
kolo IV. Kaplice – JH C so 13. 10. 17:00
kolo V. Vimperk – JH C ne 14. 10. 9:30
kolo VI. JH C – Strakonice B so 27. 10. 
kolo VII. JH C – Příbram ne 28. 10. 

Basketbal – BK Lions JH,    
liga kadeti U17 – divize B
kolo IV. JH – Nymburk so 13. 10. 
kolo V. JH – H. Králové II. ne 14. 10. 
kolo VI. Olomouc – JH so 27. 10. 13:00
kolo VII. BŠM Brno – JH ne 28. 10. 

Basketbal – BK Lions JH,    
liga žáci U15 – divize B
kolo IV. Karviná – JH so 6. 10. 15:30
kolo V. Opava – JH ne 7. 10. 

SPORT
Sport v místní části Jindřichova Hradce
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Program základní části – žákovská liga U14,  
skupina C
kolo IV. N. Paka – JH so 13. 10. 16:00
kolo V. Josefov – JH ne 14. 10. 9:30
kolo VI. JH – H. Králové so 27. 10. 
kolo VII. JH – Sparta Praha ne 28. 10. 
Házená – TJ Házená JH,    
ženy interliga – W.H.I.L.
kolo V. JH – Šaľa so 13. 10. 18:00
kolo VI. Slavia Praha – JH ne 21. 10. 17:00
kolo VIII. JH – Nitra-Sereď st 31. 10. 18:00
Házená – TJ Házená JH,    
II. liga starší dorostenky – Čechy
kolo IV. JH – Strakonice so 13. 10. 15:00
kolo V. Č. Budějovice – JH ne 21. 10. 17:00
kolo VI. Cheb – JH ne 28. 10. 11:00
kolo I. Cheb – JH ne 28. 10. 12:30
Házená – TJ Házená JH,    
I. liga mladší dorostenky – Morava
kolo IV. H. Brod – JH so 13. 10. 11:00
kolo V. JH – Bohunice so 20. 10. 15:00
kolo VI. Kunovice – JH so 27. 10. 13:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH,   
extraliga – Ford Credit
kolo VII. JH – Pardubice so 6. 10. 14:00
kolo VIII. JH – KP Praha ne 7. 10. 11:00
kolo IX. Kladno – JH so 13. 10. 17:00
kolo X. Plzeň – JH ne 14. 10. 11:30
kolo XI. JH – Vlašim so 20. 10. 14:00
kolo XII. Letohrad – JH so 27. 10. 17:00
kolo XIII. H. Králové – JH ne 28. 10. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, krajská liga
kolo V. JH B – Falcon ČB ne 7. 10. 14:00
kolo VI. Hospříz – JH B so 13. 10. 11:00
kolo VII. JH B – Vikings ČB ne 21. 10. 15:00
kolo VIII. Orel ČB – JH B so 27. 10. 14:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH,   
národní liga starší dorost – Jih + Západ
kolo IV. Blatná – JH so 13. 10. 10:00
kolo V. JH – Litice ne 21. 10. 10:30
kolo VI. JH – Litice ne 21. 10. 12:30
Kopaná – FK JH 1910, krajský přebor – Chance
kolo IX. JH – Lažiště ne 7. 10. 16:00
kolo X. Prachatice – JH ne 14. 10. 10:15
kolo XI. JH – Jankov ne 21. 10. 15:30
kolo XII. Dražice – JH so 27. 10. 14:30
Kopaná – FK JH 1910, krajský přebor   
starší dorost – IPB Invest
kolo IX. JH – Slavia ČB so 6. 10. 10:00
kolo X. Loko ČB – JH ne 14. 10. 10:00
kolo XI. JH – Milevsko so 20. 10. 10:00
kolo XII. JH – Břilice so 27. 10. 10:00
Kopaná – Sokol JH, krajský přebor starší  
přípravky – SOS Difak
kolo VII. JH – Lažiště so 6. 10. 16:00
kolo VIII. JH – Protivín so 13. 10. 16:00
kolo IX. Borovany – JH so 20. 10. 13:30
kolo X. JH – Sezimovo Ústí so 27. 10. 14:30
Kopaná – Sokol JH, krajský přebor   
mladší přípravky – SOS Difak
kolo VI. Loko ČB – JH ne 7. 10. 11:00
kolo VI. Lomnice – JH ne 7. 10. 12:00
kolo VII. Kaplice – JH so 13. 10. 12:00
kolo VII. Strakonice – JH so 13. 10. 13:00
Kopaná – FK J. Hradec 1910 B,   
okresní přebor – Týdeník JH
kolo IX. Novosedly – JH B so 6. 10. 16:00

kolo X. JH B – Kunžak ne 14. 10. 10:00
kolo XI. Jarošov – JH B so 20. 10. 15:30
kolo XII. JH B – Strmilov ne 28. 10. 10:00
Kopaná – SK Horní Žďár,    
okresní přebor – Týdeník JH
kolo IX. H. Žďár – Stráž so 6. 10. 16:00
kolo X. Hranice – H. Žďár ne 14. 10. 15:00
kolo XI. H. Žďár – Dešná so 20. 10. 15:30
kolo XII. H. Žďár – Novosedly so 27. 10. 15:30
Kopaná – AC Buk,    
okresní soutěž – skupina A
kolo VII. Buk – Chlum B so 6. 10. 16:00
kolo VIII. Deštná – Buk ne 14. 10. 15:30
kolo IX. Buk – Rapšach so 20. 10. 15:30
kolo X. Halámky – Buk ne 28. 10. 15:30
Kopaná – FK J. Hradec 1910,    
liga žáků U15 – skupina A
kolo IX. Č. Budějovice – JH so 6. 10. 10:00
kolo X. JH – Písek so 13. 10. 10:00
kolo XI. Rokycany – JH so 20. 10. 10:00
kolo XII. JH – Prachatice so 27. 10. 10:00
Kopaná – FK J. Hradec 1910,    
liga žáků U14 – skupina A
kolo IX. Č. Budějovice – JH so 6. 10. 11:45

kolo X. JH – Písek so 13. 10. 11:45
kolo XI. Rokycany – JH so 20. 10. 11:45
kolo XII. JH – Prachatice so 27. 10. 11:45
Kopaná – FK J. Hradec 1910,    
liga žáků U13 – skupina A
kolo IX. JH – Č. Budějovice ne 7. 10. 10:00
kolo X. Písek – JH ne 14. 10. 10:00
kolo XI. JH – Rokycany ne 21. 10. 10:00
kolo XII. Bohemians – JH so 27. 10. 10:00
Kopaná – FK J. Hradec 1910,    
liga žáků U12 – skupina A
kolo IX. JH – Č. Budějovice ne 7. 10. 11:45
kolo X. Písek – JH ne 14. 10. 11:45
kolo XI. JH – Rokycany ne 21. 10. 11:45
kolo XII. Bohemians – JH so 27. 10. 11:45
Kopaná – TJ Sokol JH, krajský přebor ženy
kolo VII. JH – Lažiště so 6. 10. 16:00
kolo VIII. JH – Protivín so 13. 10. 16:00
kolo IX. Borovany – JH so 20. 10. 13:30
kolo X. JH – Sezimovo Ústí so 27. 10. 14:30
Florbal – FK Slovan JH,    
III. liga muži – divize Východ
kolo V. JH – H. Brod B ne 21. 10. 
kolo V. JH – Žďár n. Sáz. B ne 21. 10. 
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Podmínkou cvièení je èlenství v SPV a uhr

Florbal – FK Slovan JH,    
III. liga junioři – divize Východ
kolo V. JH – Bystřice p. P. so 27. 10. 
kolo V. JH – Žďár n. Sáz. so 27. 10. 
Kuželky – TJ Slovan JH B,    
okresní přebor družstev
kolo II. JH B – Kunžak D čt 4. 10. 17:30
kolo III. Slavonice C – JH B pá 12. 10. 17:00
kolo IV. Dačice E – JH B čt 18. 10. 19:00

Roman Pišný

VESLOVÁNÍ
Regata bude slavit dvacetiny   
dračí přetahovanou 
Jubileum oslaví v sobotu 6. října veslařská 
regata s názvem „Chalupa Cup 2012“. Každo-
ročně tento závod láká na jindřichohradecký 
rybník Vajgar elitu českého veslování, často 
mívá i kvalitní mezinárodní obsazení. O tom 

jaký bude ten letošní, dvacátý, jsme se bavili 
s tajemníkem pořádajícího Veslařského klu-
bu Vajgar J. Hradec Radimem Staňkem. Mimo 
jiné jsme využili i toho, abychom zhodnotili 
úspěšnou sezónu veslařů J. Hradce.
Co je nového ve VK Vajgar J. Hradec?
„Náš veslařský klub se hlavně zaměřuje na žac-
tvo a mládež, protože v našich podmínkách si 
nemůžeme dovolit udržet špičkového seniorské-
ho veslaře, to v České republice zajišťují Dukla 
a Slávia Praha.  V letošním roce jsme zase inves-
tovali do budovy loděnice, tentokráte se jedna-
lo o nátěr fasády, který jsme neprovedli o minulé 
rekonstrukci. Dále jsme vykonali opravu hřiště 
a odpracovali hodně hodin na údržbě našeho 
majetku. Největší zásluhu na provedených inves-
ticích má náš předseda Martin Jedlička, který 
výše uvedené akce měl na starosti.“
Jakých hlavních úspěchů letos klub dosáhl?
„Také v letošním roce jsme získali medaile na 
mistrovství České republiky, a to Adam Chyška 
s Petrem Maryškou, kteří spolu obsadili druhé 
místo na dvojskifu mladších žáků. Dále Kryštof 
Hrala obsadil třetí příčku ve skifu starších žáků 
a s Martinem Proxem taktéž skončili bronzo-
ví na dvojskifu starších žáků. K dalším velkým 
úspěchům se řadí nominace do české repre-
zentace Tomáše Kohouta, jenž splnil očekávání 
čtvrtým místem na republikovém šampionátu 
ve skifu. Dařilo se i naší osmiveslici v kategorii 
masters na devětadevadesátém ročníku slavných 
Primátorek. Podala tam velmi solidní výkon.“
Přitáhly úspěchy českých veslařů na LOH 
v Londýně více nových tváří do vašeho klubu?
„Po prázdninách přišlo takových pět nových 

adeptů, takže úspěchy našich reprezentantů na 
olympijských hrách měly zajisté velmi pozitiv-
ní vliv na nové zájemce o náš sport. Výbor-
nými výsledky na olympiádě získalo veslování 
v České republice velký kredit.“
Uvidíme Mirku Knapkovou a Ondřeje Syn-
ka o první říjnové sobotě na Vajgaře?
„Máme potvrzenou účast jak Mirky, tak i Ond-
ry. Samozřejmě, že kromě nich uvidíme celou 
plejádu našich ostatních reprezentantů. Chy-
bět určitě nebude Vašek Chalupa, ani odcho-
vanec jindřichohradeckého veslování David 
Jirka.“
Kdo určitě přijede do Jindřichova Hradce 
oslavit jubileum regaty?
„Máme na devětadevadesát procent potvrzenu 
účast několikanásobného medailisty z olym-
piád a světových šampionátů Iztóka Čopa ze 
Slovinska, který se po zisku bronzové medaile 
z Londýna přijede do Jindřichova Hradce roz-
loučit s aktivní kariérou.“
Co všechno letos bude z nábřeží Ladislava 
Stehny k vidění?
„Program závodu bude velmi podobný jako 
v loňském roce. Délka trati je dvě stě padesát 
metrů a pojede se od žákovských kategorií až 
po kategorii masters. Samozřejmě, že se usku-
teční závody v paddleboardingu, drakary si 
dají závod okolo ostrova uprostřed Vajgaru.“
Jaký je časový plán soutěží?
„Začneme přibližně v půl desáté dopoledne 
mládežnickými disciplínami, ukončení rega-
ty plánujeme okolo šestnácté hodiny odpoled-
ne, kdy program vyvrcholí hlavním závodem 
ve skifu mužů.“
Veslařská regata to není jen Chalupa Cup 
ve skifu mužů, ale též další vypsané závody. 
O jaké trofeje se letos pojede?
„Žáci budou bojovat v rámci Sprintů Mir-
ka Strejčka, v Memoriálu Karla Jedličky se 
střetnou nejlepší muži ve skifu lehkých vah. 
Pohár jindřichohradecké dvojky je vyhrazen 
mužským dvojkám bez kormidelníka, Pohár 
Jihotvaru bude patřit dračím lodím a ve ski-
fu žen se bude česká elita snažit o zisk Poháru 
starosty města.“

Jaké jsou šance závodníků VK Vajgar J. Hra-
dec v regatě?
„Naše šance jsou vždycky veliké, a sice hlavně 
v žákovských kategoriích. Určitě budeme chtít 
konečně vyhrát závod dračích lodí.“
V jaké posádce bude 6. října sedět devětatři-
cetiletý Radim Staněk?
„Bohužel ze zdravotních důvodů ani letos asi 
závodit nebudu. Na vodě jsem byl naposle-
dy tak někdy před rokem, ale kdoví, třeba se 
někde svezu.“
Chalupa Cup každým rokem něčím pře-
kvapí. Kupříkladu loni pěkným počasím, 
paddleboardingem, objížděním ostrova. Co 
chystáte letos?
„Tím, že letos slavíme dvacáté narozeniny, tak 
se budeme moc snažit, aby to byl jeden z nej-
lepších závodů v České republice v této sezó-
ně. Je naprosto samozřejmé, že i pro letošek 
jsme pro diváky i závodníky připravili atrak-
tivní novinku. Sice bych to asi neměl prozra-
zovat, aby to bylo překvapení, ale představte 
si takovou přetahovanou posádek dračích lo-
dí…“

Roman Pišný

SPORT PRO VŠECHNY
Míčový sedmiboj zve k hojné účasti
Nohejbal dvojic, volejbalový debl, čtyřhra 
v líném tenise, debl ve stolním tenise, basket-
balové šestky, futsalové penalty a házenkářské 
sedmičky – sedm disciplín, ze kterých se skládá 
míčový sedmiboj dvojic. Klání v tomto pestře 
sestaveném sportovním odvětví uvidí v neděli 
28. října městská sportovní hala v Jindřichově 
Hradci. Pro pohybu chtivé zájemce a příznivce 
je připravil místní Sportovní klub OK. Zahájení 
mítinku je naplánováno na raných 7.45 hodin.
Soutěž je určena pro pouhých 24 dvojic, což 
při atraktivnosti akce značí, že kvótu asi nebu-
de problém naplnit. Největším lákadlem budou 
pravděpodobně ceny pro závodníky, napří-
klad na nejlepší tři dua čeká i fi nanční pré-
mie. Pro vítěznou dvojici je připravena dvou-
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Bylo nebylo, žila v jedné malé vesničce jedna 
holčička. Jmenovala se Leo. Byla to obyčejná 
dívka jako každá jiná, až na to, že neměla moc 
kamarádů. Všichni si mysleli, že je čarodějka. To 
jen kvůli tomu, že si povídala se svým kocourem 
Mortimerem. To on byl pro ni jediný kamarád. 
S ním trávila celý svůj volný čas. 
Jednou si takhle hrála s Mortimerem u rybní-
ka, když najednou zakopla. Při pádu si hodně 
natloukla a omdlela. A pak se probudila. 
„Ty nešiko, co to vyvádíš? Málem jsi mi přileh-
la ocásek!“ zvolal nějaký hlas. Leo otevřela oči. 
Před ní seděl Mortimer, koukal na ni, jako kdyby 
poprvé viděl, jak jeho panička zakopla. „Morte! 
Ty mluvíš?“ udivila se Leo. 
„Ano mluvím, to ty jsi mě naučila mluvit!“ 
„Jak?“ 
„Tím, že se mnou mluvíš. Když jsem byl ještě 
malé kotě, nerozuměl jsem ti, ale postupem ča-
su mě to naučili mí kamarádi z vesnice. Třeba 
Mourek támhle od kováře Zbyňka, který bydlí 
o dům dál než ty.“ 
„Aha,“ odpověděla Leo. 
„Ale kvůli tomu s tebou nemluvím, musíš mi 
pomoct,“ řekl po chvíli kocour. 
„A s čím?“ zeptala se Leo, která ze sebe setřepá-
vala špínu. 
„Hluboko v modrém lese bydlí zlá čarodějnice 

Pohádka o mluvícím kocourkovi
Zasu, která je známá tím, že jednou za deset let 
dostane chuť na jedno dítě z naší vesnice.“ Mod-
rý les se říkalo lesíku poblíž vesnice. Byl hluboký 
a temný a dosud se z něho nikdo nevrátil. 
„Letos si vybrala Zoe, dceru krejčího. A ty jsi 
byla zvolena tou, která musí to dítě zachránit.“ 
„Ale jak? Co mám udělat, aby nesnědla tu dív-
ku?“ 
Kocour se na chvíli zamyslel a pak řekl: „Ve zdej-
ším rybníku žije mladá vodnice. Hoď do něj 
kamínek a ona se vynoří a zeptá se, co potřebu-
ješ. Poté, co ti otázku položí, řekni, že bys potře-
bovala její rákosovou hůlku. Bude-li po tobě ně-
co za ni žádat, řekni, že jí čas od času budeš nosit 
buchty. Pak poděkuj a utíkej do lesa. Tam až uvi-
díš čarodějku, řekni: 
„Kouzelná hůlko, 
věci se dějí. 
Ať zlá baba,
už nikoho nejí.“ 
Pak už jen stačí popadnout Zoe a běžet zase 
sem ke mně.“ Jak kocour řekl, tak Leo udělala. 
Hodila kamínek do vody a vynořila se vodni-
ce, od které si vyžádala hůlku výměnou za slib 
na buchty. Vodnice ráda souhlasila a rákosovou 
hůlku jí dala. Leo poděkovala a rychlostí gepar-
da uháněla do lesa. 
Když přiběhla k domku zlé čarodějky, vidě-

la před ním svázanou Zoe. „Prosím, dostaň mě 
odsud. Zasu mě chce sníst,“ zaprosilo děvče. 
„Dobře, ale buď potichu.“
 „Kdo to tady je?“ zaburácel hlas čarodějky. Stá-
la ve dveřích, bradavice na bradavici, ve vlasech 
se jí točila zmije a oči měla jako liška. Leo rychle 
vytáhla hůlku a pronesla:
„Kouzelná hůlko, 
věci se dějí. 
Ať zlá baba,
už nikoho nejí.“ 
V tu chvíli se čarodějka změnila v páru. Potom, 
co se pára rozpustila, celý les se prozářil slun-
cem. Rozvázala Zoe a běžela s ní zpátky k ryb-
níku. Když doběhly, stál tam pořád Mortimer. 
Ale už nemluvil. 
„Moc děkuju, můžu znát tvoje jméno?“ zeptala 
se šťastná Zoe. Leo se podívala na zem a pak na 
Zoe. Byla o něco málo vyšší a měla hnědé oči. 
„Jmenuju se Leo a tohle je můj kamarád Morty.“ 
Zoe jí řekla, že obě jména jsou hezká. 
A od té doby se z nich staly ty nejlepší kamarád-
ky. Nebyla chvilka, kdyby se nesmály nebo neby-
ly spolu. Leo nezapomněla ani na paní vodnici, 
které nosila moc dobré buchty.

(Romana Kopřivová, 14 let, držitelka zvláštní 
ceny poroty v soutěži jindřichohradecký Textík)

tisícová odměna. „Nejnižší 
počet pro pořádání závo-
du je dvanáct zúčastně-
ných dvojic, myslím si, 
že by nikdo neměl otá-
let s přihlášením, pro-
tože míčový sedmiboj je 
vyhledávaným sportová-
ním, na které se dua hojně 
sjíždějí,“ upozornil ředitel sou-
těže Otakar Kinšt, jenž je i příjemcem při-
hlášek. Kdo má zájem o start, nechť získává 
informace či podá přihlášku na těchto kontakt-
ních telefonních číslech a adresách: SK OK J. 
Hradec, Jarošovská 743/II., 377 01 J. Hradec, 
384 361 486, 606 934 098, skokjh@quick.cz, 
kinstota@seznam.cz Ten, kdo se chce zúčastnit, 
musí být vybaven nejen sportovním nadšením, 

ale rovněž pálkami na ping-pong, raketami na 
soft  tenis a čistou obuví do tělocvičny bez 
černé podrážky. Případní diváci si mohou 
vybrat, na kterou disciplínu zavítají. Pro-
gram: 7.45 prezence a losování, 8.30 zahá-
jení soutěže, 8.35 volejbal, 10.30 nohejbal, 
12 házená, 13 futsal, 14 líný tenis, 

16 basketbal, 17 stolní tenis, 18 slavnostní 
ukončení, vyhlášení výsledků.

Roman Pišný

ATLETIKA
Park svatého Jakuba oživí   
nejlepší přespolní běžci
Pakliže v úterý 9. října po deváté hodi-
ně ranní narazíte v parku „Pod gymplem“ 

v J. Hradci na přespolní běžce a běžkyně ve 
věku školou povinném, pak vězte, že to jsou 
nejlepší jihočeští žákovští a studentští závodní-
ci, kteří se tu utkali v krajském kole základních 
a středních škol v krosu.
Parkové prostory v okolí kostela svatého Jaku-
ba jsou prověřenou lokalitou pro takovéto 
závody. Ve středu 26. září zdejší běžecké tratě 
vyzkoušeli žáci a studenti Jindřichohradecka 
při okresním kole v krosu, krajské vyvrcholení 
se uskuteční na podobných trasách. Start i cíl 
jednotlivých kategorií bude u altánku v Bra-
trské ulici nad slepičími schody. Pořádajícími 
organizacemi závodu jsou Dům dětí a mládeže 
J. Hradec, Asociace školních sportovních klubů 
a jindřichohradecké Gymnázium V. Nováka.

Roman Pišný



POZVÁNKY NA LISTOPAD

3. 11.         
 METROPOL QUARTET – KONCERT V RÁMCI KPH 

11. 11.        
 SENIOR KLUB   

18. 11.        
 „KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA“ –     
 DIVADELNÍ POHÁDKA

21. 11.        
 „BÁSNÍK A KOČKA“       
 – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B

25. 11.        
 VLASTA REDL – VÁNOČNÍ VYZVÁNĚNÍ    
 – KONCERT

•

•

•

•

•

2. 11.         
 PŘEDNÁŠKA KLUBU HISTORIE LETECTVÍ

13. 11.        
 PŘEDNÁŠKA VZNIK ŽIVOTA

17. 11.        
 DIASHOW – NOVÝ ZÉLAND – LEOŠ ŠIMÁNEK

18. 11.        
 CHÓR URALSKÝCH KOZÁKŮ

20. 11.        
 VĚRA ŠPINAROVÁ – KONCERT

29. 11.        
 TRAVESTI SHOW

30. 11.        
 ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

•

•

•

•

•

•

•

Městské akce: Ostatní akce:

Foto: Miroslava PichováPohled na zámecký komplex
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