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„Žijeme naplno, je nám 720 let“
V letošním roce společně oslavíme 720 let, kdy se o nás v listině zemského komtura Jindřicha z Pie-
ru poprvé napsalo o městě jako takovém. Tuto významnou událost si připomeneme v hlavní turistické 
sezóně v rámci TOP Týdne od 26. 7. – 4. 8. 2013. Stěžejní kulturně společenskou akcí budou slavnosti 
s názvem „Den města Jindřichův Hradec 2013“. Velkolepý program bude zahájen 26. 7. 2013 večerním 
koncertem kapely THE BACKWARDS a videomappingem (projekce na objekty) v prostorách Státního 
hradu a zámku Jindřichův Hradec. 

Následující den, v sobotu 27. 7. 2013, bude mít Den 
města Jindřichův Hradec 2013 bohatý program:

10.00 hodin, náměstí Míru v Jindřichově Hradci
- slavnostní křest knihy „Jindřichův Hradec – pod 
střechami domů“ 
 
10.00 – 14.00 hodin, náměstí Míru v Jindřichově 
Hradci
 - vystoupení akordeonového souboru ZUŠ J. Hra-
dec, vokální skupiny FUERTES a kapely AKORD

14.00 – 22.00 hodin, Státní hrad a zámek Jindři-
chův Hradec
- historický průvod městem, slavnostní zahajova-
cí ceremonie, bohatý program – žonglování, his-
torická představení, šerm, gotické tance, pohád-
ky a divadelní představení, praporová show, tanec 
s ohněm, chůdařská vystoupení, ochutnávka sladké 
kaše s Bílou paní, dobový jarmark, úžasný svět her 
pro všechny věkové kategorie, výstava dravých ptá-
ků i projížďky na koních. Slavnosti vyvrcholí večer-

ním ohňovým průvodem městem a  ohňostrojem 
nad rybníkem Vajgar. 

V  průběhu celého následujícího týdne budou tyto 
oslavy pak pokračovat doprovodnými kulturními 
a společenskými akcemi, které se uskuteční na růz-
ných místech města Jindřichův Hradec.

V neděli 28. 7. 2013 přispěje k bohaté nabídce akcí 
promenádní koncert Řečické kapely v Husových sa-
dech. V kinosále KD Střelnice se po celé úterý 30. 7. 
2013 bude promítat film Čtyřlístek ve službách krále.

Ve středu 31. 7. 2013 se diváci mohou pobavit při 
představení Don Quijote z Doudleb z pera Kejklíř-
ského divadla v atriu Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií J. Hradec.

Dále budou probíhat další doprovodné akce, např. 
v Muzeu Jindřichohradecka či v Domě gobelínů. 

V sobotu 3. 8. 2013 bude opět den plný zábavy. Zá-
bavné odpoledne pro děti i dospělé bude připraveno 
v Aquaparku a od 19.00 hodin bude na náměstí Mí-
ru probíhat další ze série Letních koncertů, tentokrát 
s Mirkem Kemelem a jeho kapelou. 

Neděle 4. 8. 2013 bude podle tradic patřit zábavné 
pouti s atrakcemi Porcinkule. Pouťovou atmosféru na-
vodí i promenádní koncerty na Masarykově náměstí. 
Informace o TOP Týdnu v Jindřichově Hradci bu-
dou pravidelně aktualizovány na  internetových 
stránkách www.jh.cz a prostřednictvím médií.

Yvetta Papežová

STÁLÝ PROBLÉM 
ČERNÝCH SKLÁDEK

Jejich odstraňování stojí Město Jindřichův 
Hradec desetitisíce korun ročně.

Více na straně 4

DVA NA KONI, JEDEN NA OSLU

15. ročník Jindřichohradecké činohry nabídne 
publiku známou hru Oldřicha Daňka.

Více na straně 13 

FOLKOVÁ RŮŽE SE 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
ROZVINE JIŽ PODVACÁTÉ

Návštěvníci oblíbeného festivalu se mohou 
těšit na třídenní maraton kvalitní folkové 
hudby.

Více na straně 13  
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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 srpen

Užitečné kontakty a tísňová volání
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 pohotovos-
tí): 384 376 111
(So, ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
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

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních 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 fotografie 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

SoUtěŽ: poznáte míSto na fotografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: zadní vchod do areálu bývalé Oděvy v Nádražní ulici
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Jiří Toman 
z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

nadešel čas dovolených, čas prázdnin, čas volna a  roč-
ní období, kterému se říká léto. I v červenci jsme pro vás 
i  návštěvníky našeho města připravili bohatý program 
pro volný čas. Veškeré akce, které se budou konat nejen 
v těchto dvou měsících, najdete v kalendáři akcí na inter-
netových stránkách města nebo v tištěné podobě na In-
formačním středisku. Kalendář je plný koncertů, začínají 
také tradiční Noční prohlídky s Bílou paní na zámku, ale 
pro město nejdůležitějším dnem bude bezesporu 27. čer-
venec, kdy oslavíme Den města. V letošním roce si totiž 
připomínáme 720 let od první písemné zmínky, kdy se 
o nás v listině zemského komtura Jindřicha z Pieru popr-
vé napsalo o městě jako takovém. Den města oslavíme 
v rámci TOP Týdne, jehož celý program naleznete v tom-
to čísle zpravodaje. Přes léto budou také zahájeny někte-
ré investiční akce ve školách a školkách tak, aby do nich 

děti mohly v září bez problémů na-
stoupit.   

Přeji vám všem pohodové lé-
to, hodně odpočinku, slunce 

a krásné zážitky z dovolené.

Stanislav Mrvka
starosta města

Setkání u příležitosti dvacátého 
výročí Programu regenerace
V  úterý 18. června uspořádalo město Jindři-
chův Hradec v podvečerních hodinách Setkání 
u příležitosti 20 let Programu regenerace měst-
ské památkové rezervace Jindřichův Hradec 

v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. 
Setkání bylo určeno převážně vlastníkům pa-
mátek, kteří se v  minulosti v  rámci Programu 
zapojili. Na  začátku setkání vystoupil staros-
ta města Stanislav Mrvka, aby vlastníkům po-
děkoval za  jejich zásluhy o  vzhled města péčí 
o jejich památky. V rámci programu vystoupi-
li například architekt Zbyněk Hartmann s pří-
spěvkem Historie Programu a  mechanismus 
jeho fungování a Milan Bureš hovořil o výsled-
cích Programu z hlediska ochrany památek. Pří-
tomným byly zpřístupněny k prohlídce prosto-
ry kláštera minoritů a kostela sv. Jana Křtitele. 
Program regenerace je dotační titul na obnovu 
památek v městských památkových rezervacích 
a zónách. Město Jindřichův Hradec první akce 
obnovy realizovalo v roce 1993.

Na Balbínově náměstí byla 
odhalena deska Viktora Kalabise
V rámci Jihočeského festivalu Concertino Pra-
ga byla ve středu 19. června dopoledne na zdi 
Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměs-
tí odhalena pamětní deska jednomu za zaklada-
telů tohoto festivalu PhDr. Viktoru Kalabisovi. 

Samotnému aktu odhalení předcházelo přijetí 
laureátů 45. ročníku Jihočeského festivalu Con-
certino Praga starostou města Stanislavem 
Mrvkou v kapli sv. Maří Magdaleny. Poté, co se 
mladí umělci zapsali do pamětní knihy města, 
přesunuli se všichni účastníci na Balbínovo ná-

městí, kde byla slavnostně odhalena deska Vik-
tora Kalabise jeho manželkou profesorkou Zu-
zanou Růžičkovou, starostou města Stanislavem 
Mrvkou a  Karlem Matouškem. Mezi význam-
nými účastníky byli mimo jiné také manželé 
Kasalovi. Na závěr zazněla první symfonie Vik-
tora Kalabise skrývající v sobě tóny vyjadřující 
název HRADEC, a  to jako pocta městu, které 
tento významný hudební skladatel miloval. 

Starosta ocenil žáky za dobré 
výsledky a mimoškolní aktivity
Slavnostní přijetí žáků základních škol u  pří-
ležitosti ocenění jejich vynikajících výsledků 
ve vzdělávání a reprezentaci města v rámci mi-
moškolní činnosti – školní rok 2012/2013 se 
uskutečnilo ve čtvrtek 20. června 2013 v refek-

táři Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií. Žáky ocenil starosta města Stanislav 
Mrvka a poděkoval jim za vzornou prezentaci 
města. Společně s  místostarostou Bohumilem 
Komínkem pak dětem předali drobné dárky 
a děkovné listy. Každý oceněný se také podepsal 
do pamětní knihy města.

Parkoviště za městským   
úřadem je již otevřeno
Nově zrekonstruované parkoviště Na  Příko-
pech bylo slavnostně otevřeno v pátek 21. červ-
na. Symbolickou stuhu přestřihli starosta města 
Stanislav Mrvka, ředitel firmy SaM České Bu-

dějovice Jan Rybák a  projektant Miroslav Há-
jek. Rekonstrukce trvala necelé dva měsíce. Po-
čet parkovacích míst horního podlaží byl snížen 
o  7 z  důvodu dodržení rozměrů stání dle ČSN 
na 35 stání pro automobily, naopak bylo vytvo-
řeno 6 stání pro motocykly. Na horním podlaží 

je provedena nová železobetonová deska spřaže-
ná s původní nosnou konstrukcí, povrch je tvo-
řen izolační vrstvou na bázi latexasfaltu V pod-
zemním podlaží byly provedeny kompletní nové 
nátěry nosných konstrukcí a opravena podlaha. 
Režim parkování zůstává stejný jako před rekon-
strukcí. 

V Políkně otevřeli zrekonstruo-
vanou hasičskou zbrojnici
Sbor dobrovolných hasičů v  Políkně spolu 
s městem Jindřichův Hradec uspořádal v pátek 
21. června slavnostní otevření nově zrekonstru-
ované hasičské zbrojnice v  Políně. Provedena 
byla celková rekonstrukce objektu včetně za-
střešení, půdní vestavby, instalací a úprav okolí. 
Oslava byla zahájena přestřižením pásky, poté 

měli přítomní možnost zhlédnout vystavenou 
historickou stříkačku a  také si mohli prohléd-
nout novou hasičárnu. K dobré náladě hrála de-
chová hudba. 

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

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

Město se potýká s černými skládkami
V poslední době narůstá na území města počet černých skládek. To s se-
bou přináší problém nalézt finance na jejich odstranění.
V  převážné míře tyto černé skládky tvoří občané blízkého okolí, kteří 
chtějí mít doma uklizeno, případně mlčí o původci, kterého znají, ane-
bo se jim původní záměr „zarovnat nějakou nerovnost“ vymkne kontrole 
a pak „obci, starej se“.
Většina obecních úřadů, a to i město Jindřichův Hradec, provozuje sběr-
né dvory, organizuje sezónní sběry pomocí velkoobjemových kontejne-
rů a umožňuje ukládat větší množství občany vyprodukovaných odpadů 
na legální skládky.
Náklady na odstranění takto vzniklých černých skládek jsou pak z důvo-
du použití nákladních vozidel, nakladačů a ruční práce při úklidu něko-
likanásobně vyšší než při pouhém uložení odpadu na sběrný dvůr a je je-
nom otázkou času, kdy úřad nebude schopen dotovat rozdíl mezi penězi 
získanými z poplatků za svoz odpadových nádob a skutečnými náklady 
na likvidaci odpadů, a přistoupí ke zdražení ročního poplatku.

V poslední době naše město odstranilo černé skládky na níže uvedených 
místech za tyto náklady:
1) v ulici Nežárecká proti bytovému domu č.p. 122 3 712 Kč
2) zahrádkářská kolonie Bobelovka 14 694 Kč
3) městský les u Buku 5 000 Kč

Zároveň proběhl úklid skládky před zahrádkami v ulici K Potůčku v Ra-
douňce.

Ve dvou z výše uvedených skládek se jedná převážně o materiál, který lze 
kompostovat, případně o dřevní hmotu, kterou lze použít na topení.
Samostatnou kapitolu při zakládání černých skládek tvoří samozvaní ro-
zebírači autovraků a elektrospotřebičů.
V případě, že by občané použili sběrný dvůr a platil by se pouze odpad 
bez ruční práce, bez aut, nakladačů, apod., byly by celkové náklady za vý-
še uvedené tři skládky zhruba čtvrtinové.
Dalším ukázkovým případem, který se bude řešit, je „vystěhování“ se ob-
čanů z městského bytového domu v ulici Denisova č.p. 259.
Všechny takovéto případy jsou hlášeny městské policii, a v případě zjiš-
tění viníka mu hrozí podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích postih 
v řádech desítek tisíc korun.
Na doplnění uvádíme, že na očištěné plochy po černých skládkách v Buku 
a v Radouňce byl nový odpad nepovoleně opětovně uložen již následují-
cí den po úklidu.
Z tohoto důvodu byla městská policie požádána o zvýšenou kontrolu míst, 
kde byl proveden úklid, zvažuje se použití přenosných monitorovacích za-
řízení a o spolupráci byli požádáni i zástupci příslušných městských částí.
Proto na vás apelujeme, chovejte se odpovědně, buďte všímaví k rozebírá-
ní vozidel, k nakládání s odpady u podnikavců a u sousedů v okolí. Tyto 
poznatky o nepravostech si nenechte pro sebe. Je pro nás všechny výhod-
nější a prospěšnější než černé skládky pouze monitorovat, působit preven-
tivně a nepovolené skládky nezakládat.

František Bulíček

k prodeji: 
pozemky i  jednotlivě, či po  částech, p.č. 235 
ostatní plocha, jiná plocha, o  výměře 825 m2 
a p.č. 231/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
1500 m2 v k.ú. Dolní Radouň
Podmínky:
• obálkovou metodou za minimální nabídkovou 

cenu 400 Kč/m2 
• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vů-

či městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a  organizačním složkám, případně 
jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní

• upozorňujeme, že přes pozemek p.č. 235 vede nadzemní vedení nízkého 
napětí a při hranici vede telekomunikační kabel 

• z pozemku p.č. 235 bude oddělena část pro rozšíření přístupu a příjezdu
• žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
• prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a ná-

klady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas a řádně
• kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

pozemky i  po  částech, p.č. 322/4 zahrada, 
o výměře 1633 m2 a p.č. 322/5 zahrada, o vý-
měře 1007 m2 v  k.ú. Políkno u  Jindřichova 
Hradce
Podmínky:
• obálkovou metodou za minimální nabídko-

vou cenu 367 Kč/m2 
• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 

městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a  organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a  žadatel 
podmínky takové smlouvy plní

• žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
• prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní ce-

na a náklady se smlouvou spojené nebudou kupujícím uhrazeny včas 
a řádně

• kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Blanka Slavíková

Odbor životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec nominoval do soutěže "Strom roku" hrušeň v Dolní 
Radouni. Hrušeň byla vybrána a postoupila do celostátního finále soutěže. Hlasování mezi finalisty začalo 15. červ-
na, je zpoplatněné a jeho výtěžek bude použit k odbornému ošetření hrušně a vytvoření informačních materiálů. 
Podrobné informace o soutěži jsou zveřejněny na stránkách www.stromroku.cz.

Veškeré informace o stromu a možnostech podpory budou dále uveřejněny v některém z příštích čísel Jindřichohra-
deckého zpravodaje a na www.jh.cz.

Petra Šelepová
Foto: Lenka Grosmannová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Partneři projektu Města v rozletu komunikovali pantomimou
V  rámci přeshraničního projektu Města 
v rozletu uspořádalo město Telč školení ma-
nažerů projektu na  téma „Komunikace spo-
juje lidi“. Hlavním bodem tohoto školení 
bylo, jak se co nejlépe dorozumět se svými 
přeshraničními partnery bez řečové bariéry. 
Proto lektorka kurzu připravila bohatý pro-
gram postavený především na  komunika-
ci beze slov. Partneři projektu tak zjistili, jak 
je snadné pomocí gest komunikovat. Škole-
ní, kterého se zúčastnily i koordinátorky pro-

jektu Města v  rozletu z  Jindřichova Hrad-
ce Karolína Průšová, Vilma Szutová a  Eva 
Tunklová, se uskutečnilo 13. května v  Hos-
podářském dvoře v  Bohuslavicích. Součástí 
semináře byla také prohlídka provozu toho-
to dvora.

Karolína Průšová

Krása patří všem
SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Ačkoliv se jaro letos příliš „nevytáhlo“, vy-
užili zaměstnanci správy hřbitova městské 
společnosti Služby města Jindřichův Hra-
dec každého vhodného dne a začali s osáze-
ním květinových kontejnerů u obřadní síně 
a  hlavně s  první jarní sečí. Díky dostateč-
né vláze vyrostl doslova před očima v celém 
areálu hřbitova několikacentimetrový travní 
porost. Velké plochy díky speciální techni-
ce nejsou takovým oříškem jako úzké uličky 
mezi odděleními a  především mezi jednot-
livými hroby. Kromě klasických křovinoře-
zů přichází ke slovu téměř historický nástroj 
– srp. V rukou zdatných pracovníků dokáže 
prakticky totéž jako jeho moderní benzíno-
vý kolega. Navíc se dostane se i  do  malých 
míst bez rizika poškození okolních pomní-
ků nebo hrobového zařízení.
Velkoobjemové květináče v blízkosti obřad-
ní síně byly zbaveny nejen nevzhledných, 

ale především starých a přerostlých tújí. Je-
jich místo zaujmuly nové, drobnější dřevi-
ny, které budou pravidelně ošetřovány tak, 
aby svým menším vzrůstem dotvářely oko-
lí smuteční síně. A díky drobným barevným 
letničkám bude celé prostranství u  hlavní 
brány připomínat rozkvetlou louku.
Každoroční výsadba letniček v areálu hřbi-
tova stojí pracovníky správy hřbitova nejen 
spoustu práce, ale i  finančních prostředků. 
To už nehovoříme o pravidelné péči po ce-
lou dobu jejich vegetace. O  to více potom 
mrzí, když ruce zlodějíčků bezohledně vy-
trhnou čerstvě zasazenou rostlinku a  z  je-
jí krásy se radují třeba na  své zahrádce či 
chalupě. Bohužel si vůbec neuvědomují, že 
svým bezcitným jednáním připraví o  krás-

ný pohled nejen sebe, ale především ty ná-
vštěvníky, kteří dokážou ocenit krásu a pří-
jemný vzhled místa posledního odpočinku 
jejich blízkých.

Hana Palusková 
Foto: Hana Palusková a Kamila Simandlová 

Oprava místní komunikace přinese nové nástupiště i parkovací zálivy
ODBOR ROZVOJE

V pondělí 10. června byly zahájeny práce na akci s názvem „Komuni-
kace Horní Žďár – Dolní Pěna“. 
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace z Horního Žďáru na Dolní 
Pěnu, v úseku od křižovatky se silnicí č. I/34 (u objektu JH MOTO) až 
na hranice místní části Horního Žďáru (hranice katastrálního území). 
V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky 
a jejímu rozšíření na parametry vozovky pro obousměrný provoz, dále 
bude vybudováno nástupiště u autobusové zastávky a parkovací zálivy 

u fotbalového hřiště.
Termín realizace byl stanoven od 10. června do 31. srpna 2013. Do-
davatelem stavby je  SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice. 
Smluvní cena stavby je  7 028 000 Kč vč. DPH.

Stavba (akce) je spolufinancována z  programu s  názvem „Regionální 
operační program NUTS II Jihozápad“. 

Pavel Hryzák

Evropská unie
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policie Čr

městská policie
Výpis z událostí
31. 5. - 1. 6. 2013 Dvakrát za noc vyjížděli stráž-
níci na zámek, kde v restauraci U Jáchyma je-
den z hostů neustále narušoval svatební hostinu 
urážením ženicha a ostatních svatebčanů. Jeho 
agresivita gradovala a nakonec vyústila ve fyzic-
ké napadání. To si nikdo nenechal líbit a muž-
ská část agresora chytila a nemilosrdně z hosti-
ny vyhodila. Po vystřízlivění byla strážníky jeho 
aktivita vyhodnocena a přestupek proti občan-
skému soužití vyřešen blokovou pokutou v ma-
ximální výši.

6. 6. 2013 Jako případ pro psychologa se stráž-
níkům jevila 12letá dívenka, která v  prodejně 
Jednoty na Masarykově náměstí ukradla „kolu 
a pralinky“ a následně strážníkům povyprávě-
la srdceryvný příběh o  sobě a  svých rodičích, 
kteří již spolu nežijí, momentálně nejsou doma 
a ona chudinka … Samozřejmě, že celé vyprá-
vění bylo od A až do Z vylhané, což strážníkům 
potvrdila její matka, která si pro dcerku přijela. 
Oznámení o malé vypravěčce obdržel i Odbor 
sociálních věcí MěÚ.

11. 6. 2013 Doufejme, že ani v  tomto přípa-
dě nebude platit pořekadlo „Co se v mládí na-
učíš… .“ V  podvečerních hodinách navštívily 
prodejnu DM drogerie v Panské ulici dvě dívky 
(12 a 13 let), se zájmem si prohlédly zboží, ob-
čas zmizela ručka v kapse, a když je za poklad-
nou zastavil zaměstnanec ostrahy, starší z dívek 
z kapsy vykouzlila nějaké řasenky za cirka čty-
ři stovky. Takže opět postup jako v předchozím 
případu - rodiče a sociálka. 

12. 6. 2013 V 15.15 hodin volala na linku 156 
vyděšená řidička Nissanu a  oznámila, že při 
parkování slyšela ránu, kterou by přirovna-
la ke kameni hozenému na karoserii jejího vo-
zidla. Když vystupovala, všimla si na  jednom 
z balkonů mladého muže, který držel v ruce sa-
mopal. Na místě strážníkům balkon ukázala a ti 
následně zjistili, že na  vozidlo vystřelil 20letý 
muž a  to z airsoftové makety samopalu M-16. 
Strážníci muži sdělili kvalifikaci přestupku, kte-
rý na místě vyřešili v blokovém řízení. 

12. 6. 2013 Při kontrole cyklostezky vedou-
cí z Děbolína směrem k  letišti zastavila hlídka 
městské policie zde jedoucí stříbrnou Oktávku. 
Když se řidič snažil strážníkům vysvětlit, co dě-
lá v  místech, kam smějí pouze kola, ovanul je 
známý pach vyčpělého alkoholu. Následná de-
chová zkouška podezření potvrdila a v následu-
jících měsících se bude řidič moci pohybovat 
nejen na  cyklostezkách, ale všude na  silnicích 
jen a pouze na jízdním kole.

Rudolf Gabriel

Řidiči, máte správně vybavenou lékárničku?  
Dopravní policisté z  Územní-
ho odboru Jindřichův Hradec 
v  rámci dopravně preventivní 
akce na silnici 1/34 u tzv. Pane-
lárny v Jindřichově Hradci v mě-
síci červnu prováděli dohled nad 
silničním provozem. Společně 
s  muži zákona zde preventiv-
ně působil krajský koordinátor 
BESIPu Václav Kovář i ředitelka 

Oblastního spolku Českého červeného kříže Lenka Kalábová, která zaměři-
la svou pozornost nejen na řidiče, ale i na další „pasažéry“ ve vozidle. Kdo 
z osádky vozu chtěl, mohl si na místě kontroly v praxi vyzkoušet poskytnu-
tí první pomoci včetně dýchání do tzv. Anduly. Ředitelka ČČK rovněž kont-
rolovala stav autolékárniček a to respirační (záruční) lhůtu a rovněž upozor-

nila řidiče na to, aby měli ve vozidle 
více párů jednorázových rukavic, ne-
boť v  případě poskytnutí první po-
moci chrání zejména sami sebe, je-
likož riziko infekčních onemocnění 
stále roste! Každý, kdo správně zvlá-
dl poskytnutí první pomoci, či měl 
autolékárničku v  pořádku, obdržel 
od Českého červeného kříže drobné 
upomínkové předměty. 
Kontrolovaní řidiči si pochvalovali činnosti policistů i práci Českého Čer-
veného kříže, neboť jak se sami vyjádřili, prevence v dopravě není nikdy 
dost!  
Dopravní policisté upozorňují řidiče, že preventivní akce tohoto typu budou 
probíhat i nadále, zejména pak v letních měsících.

Dětský den IPA, NOS - pozvání přijaly i děti z Klokánku
Deštivá předpověď posledního květnového víkendu způsobila, že od sobotní-
ho rána 25. května se oči všech přítomných na pistolové střelnici v Dolním 
Skrýchově opakovaně obraceli k zatažené obloze. Důvodem byl další ročník 
policejního dětského dne, který i  letos pořádala jindřichohradecká územní 
skupina mezinárodní policejní asociace IPA a Nezávislý odborový svaz Po-
licie ČR pro děti svých členů i ostatních policistů a hostů. Přes veškeré oba-
vy se prognóza deště nakonec nevyplnila a tak si mohlo 108 soutěžících dětí 
užít i občasného sluníčka z protrhané oblačnosti. I letos přijalo pozvání čty-
řiadvacet dětí z jindřichohradeckého Fondu ohrožených dětí Klokánek, kte-
ré zde mohly vedle plnění soutěžních disciplín zhlédnout připravené ukázky. 
Zatímco prostor před střelnicí zcela opanovala těžká technika Hasičského zá-
chranného sboru, v prostoru střelnice si mohli účastníci prohlédnout motocy-
kl a vozidlo v barvách Policie ČR i Městské policie Třeboň. Již tradiční ukázky 
výcviku služebního psa a scénky jindřichohradeckého Klubu vojenské historie 
v prvorepublikových uniformách doplnila ukázka maskérky Českého červe-
ného kříže, jejíž umění vytvořit zdání nejrůznějších zranění na kůži účastníků 

bylo dětmi s radostí využíváno. Děti si mohly také prohlédnout i zkusit výstroj 
pořádkové policie, něco z výzbroje té současné i prvorepublikové a také speci-
ální obleky hasičů. Okamžitou oblibu si získalo měření rychlosti běhu radarem 
městské policie i komunikace policejními vysílačkami z let devadesátých. Děti 
si tak mohly zábavným způsobem přiblížit něco z práce svých rodičů a získat 
vztah k povolání příslušníků bezpečnostních sborů obecně. Po vyprázdnění 
soutěžních stanovišť se vyhledávaným stalo také svezení veteránem americ-
kého vojenského Jeepu a dovádění v pěně Sboru dobrovolných hasičů města 
Jindřichův Hradec. Občerstvení připravené pro účastníky odpoledne mohlo 
být letos díky podpoře dr. Karla Volfa z Břilic rozšířeno i třeba o vepřové z opé-
kaného selete. Třeboňské papírnictví Lenka Wegenkittlová a Centropen Dači-
ce a.s. zase pomohly doplnit balíčky se sladkými odměnami o další předměty 
k velké radosti dětí nejen z Klokánku. Celé odpoledne proběhlo ve velice pří-
jemné atmosféře k uspokojení všech zúčastněných a především desítek oběta-
vých osob, které se na přípravě a realizaci dětského dne podílely.  

Hana Millerová

str. 6 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



spoleČenská kronika

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 10. 5. 2013 do 5. 6. 2013 nás opustili:  

Zdeněk NEMEŠKAL, Jindřichův Hradec 17. 1. 1949 10. 5. 2013
Judita JURTINUSOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 3. 1936 12. 5. 2013
Miroslav VRECKO, Nová Bystřice 22. 3. 1990 12. 5. 2013
Lukáš LANDKAMER, Jindřichův Hradec 2. 10. 1982 19. 5. 2013
Miloslav KOZEL, Stráž nad Nežárkou 3. 12. 1951 20. 5. 2013
Josef PETRŮ, Nová Včelnice 4. 4. 1942 22. 5. 2013
Václav POSPÍŠIL, Otín 11. 9. 1948 29. 5. 2013
Jiřina MASOPUSTOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 4. 1925 31. 5. 2013
Miroslav MAZANEC, Otín 15. 12. 1949 2. 6. 2013
František TIPPL, Jindřichův Hradec 25. 11. 1944 2. 6. 2013
Miloslava HAMROVÁ, Lomnice nad Lužnicí 28. 6. 1930 4. 6. 2013
Vlastimil NOVÁK, Jindřichův Hradec 20. 3. 1930 4. 6. 2013
Anna LEXOVÁ, Žíteč 18. 2. 1924 5. 6. 2013

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

Přivítali jsme nové občánky
Vítání občánků patří ve městě již k tradičním slavnostním událostem. Vítá-
ní dětí místostarostou města Bohumilem Komínkem se uskutečnilo v pátek 
7. června 2013. Narozené děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci byly 
pozvány spolu se svými rodiči k tomuto slavnostnímu obřadu.

Přivítány byly tyto děti: Punčochářová Aneta, Viková Tereza, Král Daniel, 
Šmíd Stanislav, Čada Kristián, Černý Ladislav, Donauschachtl Filip, He-
jdová Petra, Bohaboj Martin, Houška Marek, Hromádka Filip, Kamarád 
Patrik, Kříž Milan, Loušová Eliška, Mátl Daniel a Trachta Jindřich.

V pátek 21. června se uskutečnilo v refektáři Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií vítání občánků místostarostou Pavlem Vejvarem. 
Přivítány byly tyto děti:
Malá Anna Marie, Benešová Frederika, Bláha Radek, Hanousek Matěj, 
Slezáková Romana, Hrůzová Nikol, Hřebík Štěpán, Karoľ Filip, Kopecký 
Vojtěch, Kubínová Božena, Mužika Tomáš a Picková Kamila.

Text: Karolína Průšová Foto: Petra Jouzová

Čím je církev a odkud se vzala
Mnoho lidí (také v souvislosti s restitucemi) si staví 
otázku: „Proč církev, k čemu ji potřebujeme?“ Jejich 
postoje by se daly nejčastěji vyjádřit slovy: „K Bohu 
církev nepotřebujeme.“ Je však důležité si uvědomit, 
a to je záměrem tohoto článku, dvě věci. Čím je cír-
kev a kdo ji povolal do existence. 
Církev (řecky se používá slovo ekklesia) znamená 

vyvolení. Ti, kdo byli pokřtěni a věří v Boha, jsou 
Bohem vyvolení a tvoří společenství. Hlavou toho-
to společenství je sám Kristus, Syn Boží. Jestliže te-
dy věříme (a není důvod pochybovat), že Kristus je 
Bůh, který přišel na svět, aby nás spasil, je třeba brát 
vážně i jeho slova o církvi. Byl to totiž On, kdo od sa-
mého počátku svého veřejného vystupování počítal 

s tím, že v tom, co On činil, bude pokračovat jím za-
ložená církev. Vybíral si některé učedníky za apošto-
ly, aby se stali základem jeho církve. To vystihují jeho 
slova Šimonovi, kterému dal jméno Petr: „Ty jsi Petr 
(to je skála); a na té skále zbuduji svou církev a brány 
pekel ji nepřemohou.“ (Bible, Mt 16, 18)

(pokračování na další straně)
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Chladné a deštivé jaro před sto lety přešlo tehdy plynule v chladné a deštivé léto. Nejenže museli Hradečané 
na svátek Petra a Pavla 29. června 1913 topit, ale z důvodu nevhodného počasí zrušili nebo přeložili v prů-
běhu června a července nejednu společenskou událost. Několikrát se tak odkládalo například konání dět-
ského dne, ale také řada výletů a dalších akcí. Červenec býval před sto lety měsícem, kdy rodiče řešili školní 
budoucnost svých dětí, konaly se přijímací zkoušky na místní gymnázium a podávaly přihlášky do dalších 

škol. Posledního července se pravidelně konávaly na den jmenin zakladatele slavnosti Nadace manželů Ignáce a Magdaleny Třebických, při nichž docházelo k podě-
lování školních dítek, mladých živnostníků, nevěst, nemocných a starých lidí. V roce 1913 se slavnost odbývala v sobotu 31. července. Po hudebním budíčku se konaly 
bohoslužby a svatební obřady a na radnici byly vydány obnosy vybraným žadatelům. Od jedné hodiny probíhala slavnostní hostina v hotelu „Na nádraží“. Zahradní 
slavnost musela být toho roku, stejně jako řada jiných, z důvodu deštivého počasí zrušena a společenská zábava tak probíhala stísněněji v místnostech hotelu.

6. července
Dešťoměrná a teploměrná 
zpráva za červen 1913
Květen byl chladný a vlhký a červen byl opět 
chladný a velmi vlhký. Průměrná teplota červ-
nová byla letos jen 14,6°C (loni byla 16°C). 

Proti květnu (průměr 11,6°C) jest průměr vyš-
ší o  3°C. Nejtepleji bylo prvních 5 dní v  mě-
síci, kdy vál vítr východní a  jihovýchodní, tu 
bylo 20°C a dne 2. června byl průměr nejvyš-
ší, totiž 21,7°C, i nejteplejší ráno bylo - 18°C, 
v poledne 27,2°C a večer 20°C. Druhých 6 dní 
byla teplota kolem 15°C při větru jihozápad-
ním a západním, načež klesla teplota na 10°C 

do 16. června a byla 13. června nejnižší teplota 
denní 9,8°C, nejchladnější ráno bylo 15. červ-
na při 5°C. Od 16. do 20. června stoupala tep-
lota do  17°C při větru převahou východním, 
ale při větru západním klesla teplota náhle 
o 6°C a dne 29. června, v neděli na den sv. Pe-
tra a Pavla, kdy bývá horko a bouře, byl prů-
měr jen 10,1°C – tedy chladno, ba zima, takže 
v červnu koncem měsíce musilo se v příbytcích 
topiti. Měsíc červen nezmenšil naději na úro-
du hojnou na polích a lukách, ale ovoce bude 
málo. Jest žádoucno, aby slunce řádně vysvíti-
lo (v červnu jen asi 12 dní svítilo) a celé příro-
dě svými teplými paprsky přispělo. Lidé čekají 
toužebně na slunce pro své zdraví, pro úrodu 
na polích i pro zvěř, neboť ptactvo hlavně trpí 
zimou a nedostatkem potravy. Doufejme, že se 
ohřejeme v červenci na sluníčku. Dkr. 

Noční klid
Krátce po půlnoci dne 28. mm. vracel se jistý 
setník c. k. zeměbrany do hotelu, kterýž nale-
zl uzavřený. Vzdor bušení do vrat nebylo sto 
důstojníku dostati se do hotelu až po delší do-
bě, když již obyvatelé z bezprostředního okolí 
vyrušení ze spánku počali otevírati okna, při-
belhal se rozespalý portýr a  nájemce pokoje 
vpuštěn do hotelu. Ježto podobné rušení noč-
ního klidu častěji se opakuje, nutno portýru 
tohoto hotelu připomenouti plnění své po-
vinnosti. 

18. července
Nová městská dvoutřídní 
obchodní škola v Jindř. Hradci
bude se skládati: a) z  dvouleté obchodní školy 
pro jinochy, b) z  dvouleté obchodní školy pro 

dívky, c) z kupecké pokračovací školy, d) z od-
borných kursů, občasně pořádaných. Na  této 
škole obchodní bude se vyučovati následujícím 
předmětům: Předměty povinné v oddělení muž-
ském i dívčím: čeština, němčina, kupecké počty, 
čes. a  něm. obchodní korespondence, účetnic-
tví, cvičný komptoir, nauka obchodní a  směn-
kářství, obchodní zeměpis, český a  německý 
těsnopis, krasopis. Na  mužském oddělení ještě 
nauka občanská a  nauka pro zboží. Povinných 
hodin jest na oddělení mužském 36, na odděle-
ní dívčím 28 hodin týdne. Příští zápis se odbý-
vá v  neděli dne 13. tm. od  8-12 hodin dopol. 
na městské radnici, 1. poschodí. Přihlášky o při-
jetí na byt a zaopatření žáků a žákyň nové ob-
chodní školy zdejší přijímá p. Rudolf Šetka.

K zápisu žákyň do jednoroč. 
pokračov. kursu při měšť. škole dívčí 
v Jindř. Hradci
Dnes všeobecně poznává se, že třeba dáti dív-
kám prohloubenějšího vzdělání, že nutno při-
praviti je po  odbyté obecné nebo měšťanské 
škole dalším učením a výchovou pro život, je-
ho boje a  povinnosti: pochopuje se, že ženy 
jsou každému národu jeho osudem dobrým 
nebo zlým. Vychovati řádné ženy české zna-
mená zajistiti si výchovu zdárných a zdatných 
generací, zabezpečiti si lepší budoucnost. 

Kousnut vepřem
V minulých dnech byl prasetem kousnut rol-
ník Matěj Stippl z  Neustiftu u  Nové Bystřice. 
Maje v senoseči pilno, nevšímal si rány – a ná-
sledek – dostavila se otrava krve. V nemocnici 
v Jindř. Hradci skonal. Mladý rolník zanechal 
vdovu s pěti dětmi. 

Církev je tedy více než nějaká čistě lidská instituce, 
organizace nebo dokonce spolek, neboť její hlavou 
je sám Kristus. On církvi svěřil hlásání jeho evange-
lia, když jim po svém zmrtvýchvstání přikázal: „Jdě-
te ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby 
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já 
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto vě-
ku.“ (Mt 28, 19 - 20)
Je to tedy samotný Bůh, který si přeje existenci círk-
ve (společenství věřících). A  to i  přesto, že si byl 
moc dobře vědom hříšnosti těch, kterým tento úkol 
svěřuje. Dá se to vyjádřit slovy: „Církev je svatá, ne 
proto, že by její děti byly bezhříšné, ale proto, že své 

děti od hříchu očisťuje a ke svatosti je přivádí.“
Byli to světci, kteří ostatním připomínali, že bez 
církve člověk bloudí v  individualismu a  jeho ví-
ra se stává (má-li vůbec nějakou) pouhým zbož-
ným pocitem. Byla to církev, v jejímž lůně se zro-
dilo Písmo svaté (Bible), je to církev, která svými 
svátostmi uskutečňuje záměr Boží. Církev je pro-
to nazývána lidem Božím, nevěstou Kristovou, 
církev je matkou. Svatý Cyprián to vyjádřil slo-
vy: „Nikdo nemůže mít Boha Otcem, není-li jeho 
matkou církev.“
Někteří si dnes libují ve vysmívání církvi, v jejím ze-
směšňování, radují se z jejích případných chyb. Je 
třeba však připomenout slova Karla Rahnera poté, 

co vyslechl nepřiměřenou kritiku církve: „Církev je 
jako letitá paní se spoustou vrásek. Jenže je to naše 
matka. A na matku ruku nevztáhneš.“ Ještě důraz-
něji to říká Matka Boží Panna Maria ve svých posel-
stvích v Medžugorii: „Děti moje, nemůžete být bez 
pastýřů. Ať každý den jsou ve vašich modlitbách… 
Protože, děti moje, bez jejich vedení a posílení jejich 
požehnáním být nemůžete. “
Můžeme tedy nakonec povědět, že slova, „k Bohu 
církev nepotřebuji“ jsou výrazem velké neznalosti, 
někdy dokonce i nenávisti. Člověk, který si to myslí 
je buď svedený, nebo o Bohu nic neví.

P. Jiří Špiřík
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Prázdniny
jsou vhodnou dobou ku šíření zájmu o čes-
kou menšinu dolnorakouskou. V  době let-
ní rozjíždí se přátelé této menšiny na různá 
místa a vždy se nalezne možnost poučiti ve-
řejnosti o české menšině dolnorakouské, zís-
kati jí nových přátel, rozptýliti nesprávné 
domněnky a pověsti a opatřiti také hmotnou 
pomoc dolnorakouské školské matici spolku 
„Komenský“ ve Vídni.

Volný vstup 
do musea v neděli dne 3. srpna od 9. do půl 
12. hodiny. 

Slavné podělování nadací
jež založili spanilomyslní manželé Hy-
nek a  Majdalena Třebických pořádáno bu-
de ve čtvrtek dne 31. července 1913  s tímto 
pořadem: V  5 hodin ráno slavnostní hudba 
městem. V 9 hodin ráno slavné služby Boží 
v proboštském chrámu Páně a oddavky po-
dělených nevěst. Po  službách božích rozdě-

…abychom nezapomněli             Pamětní deska manželů Třebických
Pamětní deska 
v  Husových sa-
dech na  budově 
vedle bašty je vě-
nována manželům 
Ignáci a  Magdalé-
ně Třebických. Ig-
nác Třebický se na-
rodil 5. července 
1798 v  Jindřichově 
Hradci v  domě č. 
p.  48 v  dnešní uli-
ci Na  Hradbách 

v soukenické rodině. Jeho otec Karel i matka Anna, rozená Beerová, byli 
velmi podnikaví lidé, kteří pod františkánským klášterem založili továrnu 
na jemná sukna. Ignác od mládí provázel matku na obchodních cestách, 
vyučil se soukeníkem a po odbyté zkušené v rakouském Hornu se stal mi-
strem. Od otce dostal dům č. p. 39 v Růžové ulici, v němž zřídil podnik 
na strojní výrobu suken, který sám vedl. Ve 30. letech převzal otcovy tex-
tilní podniky, rozšířil továrnu pod klášterem i závod v Růžové ulici a v říj-
nu 1839 zakoupil tzv. Steffalův mlýn na Nežárce, který přebudoval na dal-
ší textilní továrnu, koncem čtyřicátých let koupil od jindřichohradeckého 
panství valchu na řece Nežárce a připojil ji ke své továrně pod klášterem. 
V roce 1848 velel novoměstské setnině zdejší Národní gardy. V 50. letech 
19. století prodal Ignác na vrcholu rozkvětu své textilní podniky. Zakoupil 

dům ve Vídni, kde přijal měšťan-
ské právo a  působil ve  Slovanské 
besedě, a  velkostatek Nový Dvůr 
na  Pacovsku, kam přesídlil. Po-
stupně svěřoval vedení svých pod-
niků příbuzným, neboť pociťoval 
zhoršení svého zdravotního stavu. 
V roce 1864 se po neúspěšném lé-
čení v Karlových Varech vrátil se 

na statek Nový Dvůr, kde 27. července zemřel. Pohřben byl na jindřicho-
hradeckém hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice. 
Ignác Třebický se 29. února 1824 v Jindřichově Hradci oženil s Magdale-
nou Beyhöflerovou. Manželům se narodili dva synové, oba však zemřeli. 
Magdalena Třebická se narodila 24. srpna 1804 na Špilberku v Brně jako 
dcera vrchního hradebního mistra Františka Beyhöflera a Eleonory, roze-
né Zelenkové. Uvádí se, že právě mládí prožité v ponurém prostředí trest-

nice na  Špilberku, bylo 
jedním z  motivů jejího 
soucitu s  lidmi, který 
později projevila při za-
kládání štědrých nada-
cí. Kromě svého hlubo-
kého sociálního cítění 
byla také na  svou do-
bu ženou velice vzdě-
lanou. Spolu s Ignácem 
založili před jeho smrtí 
nadaci pro školní mlá-
dež, začátečníky, nevěs-
ty, pro starce a  stařeny, 
chudé příslušníky obce 
a  na  podporu chorých 
a  nemocných. Nadace 
obdržela 100  000 zla-
tých a  poprvé přijíma-
la žádosti v  roce 1865. 
Magdalena po  smrti 
manžela věnovala znač-
né obnosy na jindřichohradeckou průmyslovou školu, na zdejší opatrov-
nu a na městský sirotčinec. Nadacím Třebických předsedal nadační výbor, 
v  jehož čele stál vždy jindřichohradecký probošt, jejími členy bývali ta-
ké okresní hejtmani. Nadace přijímala každoročně žádosti, jejichž příjem 
inzerovala v týdeníku Ohlas od Nežárky. Slavnostní podělování se kona-
lo vždy na konci července. Při této události měla být v roce 1937 na rod-
ném domě Ignáce Třebického odhalena pamětní deska, která byla poří-
zena z darů příbuzných a prodeje dvou publikací Rudolfa Šetky, „Nadace 
manželů Ignáce a Magdaleny Třebických“, vydané v roce 1934, a „Po sto-
pách rodu Třebických“ z roku 1936. Deska však nebyla továrnou včas do-
dána a nakonec byla 22. července 1938 „beze vší veřejné okázalosti v den 
patronky šlechetné zakladatelky zasazena a odhalena jako skromný projev 
té nejkrásnější lidské ctnosti, projev úcty a vděčnosti.“ A jindřichohradec-
ký týdeník při této příležitosti ještě dodal: „Nadační komité odevzdávajíc 
tuto pamětní desku veřejnosti spoléhá, že tisícové nadací tou obdařených, 
ať nevěst, začátečníků, školní mládeže, starců i stařen, chudých i chorých 
budou vždy nejvěrnějšími strážci a ochránci této desky před poškozením 
či zneuctěním.“

František Fürbach, Štěpánka Běhalová

Arena hotel Dobeš
V neděli dne 20. července – nebude-li prše-
ti – pořádati se bude dětské divadelní před-
stavení. Hráti se bude: Strašidlo ve  sklepě, 
veselohra o  4 jednáních. Začátek o  5. ho-
dině – Vstupné 20 hal. ve  prospěch školní 
nadílky.

Výlet 
řemesl. – živnostenské besedy odbývá se tuto 
neděli o půl 3. hodině do Rudolfova, kamž za-
jisté přibude hojně příznivců besedy té. 

25. července
K cestovnímu období
nebude snad škoditi upozornění všem těm, 
kteří chystají se na cesty, že není třeba saha-
ti dnes již po drahých průvodcích a mapách 
německých a posílati tak své peníze do cizi-
ny. Máme dnes již bohudík celou řadu čes-
kých průvodců, kteří nejen že vyrovnají se 
průvodcům cizím, ale mnohdy je i  praktic-
kým obsahem daleko předčí. 

lování nadací na městské radnici. Ve 12 hod. 
v  poledne oběd v  restauraci p.  Em. Tuzara. 
Ve 4 hod. odpoledne slavnostní zábava v re-
stauraci p.  Vlad. Ecka. O  10 hod. večerní 
ukončení zábavy. 

Koupě panství
Majitel velkostatku Jindřichov u Klatov a Li-
tengrünu u  Cbebu p.  Karel Novák koupil 
od manželů Václava a Marie Součkových, to-
várníků a velkostatkářů, panství Stráž, ležící 
mezi Třeboní a Jindř. Hradcem s mnoha prů-
myslovými závody a mohutnými ložisky ka-
olinu a rašeliny za cenu 1,6000 000 K.

Ohlasy od Nežárky a další regionální tituly včetně 
například starých průvodců po Jindřichově Hradci 
a zmíněného průvodce Bělohlavova můžete studo-
vat v knihovně jindřichohradeckého muzea, která 
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
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Jindřichohradečtí ochotníci vyprodali 
sál Činoherního klubu v Praze
Divadelní společnost 
Jablonský ukončila 
úspěšnou sérii deseti 
představení hry „Ško-
la základ života“ v ne-
děli 26. května 2013 
derniérou před zce-
la vyprodaným sálem 
pražského Činoherní-
ho klubu, kterou Jind-
řichohradečáci zahrá-
li v  rámci Přehlídky 
amatérských divadel-
ních souborů. Vzhledem k nadšeným reakcím diváků byl již soubor předběžně 
pozván i na přehlídku v roce 2014. 

Sabina Langerová
Foto: Petr Gruša 

Jihočeské folklorní soubory se sejdou 
v Jindřichově Hradci
20. července 2013 zveme na příjemné 
odpoledne s  lidovou muzikou. Již po-
šesté pořádá Krojová družina z  Jaro-
šova nad Nežárkou spolu s  Muzeem 
Jindřichohradecka Folklorní festival ji-
hočeských souborů. V 13.00 hodin za-
čneme tancem České besedy před KD 
Střelnice a  odtud vyjde i  krojovaný 
průvod, který nás zavede do Muzea Jindřichohradecka u kostela sv. Jana Křtitele. 
Od 14.00 hodin následují vystoupení jednotlivých souborů. Účast přislíbily: folklor-
ní soubor Podjavořičan, folklorní soubor Stražišťan, národopisný soubor Doudle-
ban, cimbálová muzika Vincúch a s pořadem o K. Weisovi vystoupí i Krojová dru-
žina z Jarošova nad Nežárkou.
V případě nepříznivého počasí se koná festival na Zimním stadionu Jana Marka. 
Večer pokračujeme s cimbálovou muzikou Vincúch v restauraci Gentleman v Jaro-
šovské ulici. Všichni jste srdečně zváni.
Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.

Marie Šlechtová 

nu předány zmiňované speciální knížky spisovatele 
Radka Malého „Všelijaké řečičky pro kluky a hol-
čičky“ s ilustracemi Alžběty Skálové. Akci doprovo-
dili prvňáčci pásmem básniček a písniček, které si 
pro tento den připravili pod vedením svých učitelek 
Hany Pragerové a Zdeňky Mlčákové.  Akci navští-
vila také vedoucí odboru kanceláře starosty paní Ja-
na Říhová.  Děti byly v průběhu slavnosti pasovány 
rytířem na čtenáře a obdržely od knihovnic dětské-
ho oddělení a ředitele knihovny diplomy, pamětní 
„placky“ a čtenářské poukazy opravňující k  roční 
registraci v knihovně zdarma.
Vyzkoušejte si v knihovně novou 
ELEKTRONICKOU DATABÁZI! 
ZDARMA do konce července v knihovně (studov-
na) nová databáze "A-to-Z World" (Portál infor-
mační agentury World Trade Press). Naleznete zde 
kulturní a hospodářská fakta o zemích světa, mapy, 
ilustrace a fotografie.

Jindřichohradecká knihovna se znovu zapojila 
do celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“, který je zaměřen na rozvoj čtenářské 
gramotnosti dětí prvních tříd. Je organizován Sva-
zem knihovníků a informačních pracovníků SKIP 

ve spolupráci veřejných knihoven a škol. V  letoš-
ním roce se zapojilo 298 knihoven a téměř tisíc škol 
z celé republiky. Prvňáčci, kteří projektem úspěšně 

Městská knihovna Jindřichův Hradec informuje  
prošli, dostanou za odměnu zdarma knížku, která 
byla napsána speciálně pro ně a pro tuto příležitost 
a minimálně 3 roky ji nelze zakoupit v běžné knih-
kupecké síti. Na vydání knížky velkou měrou při-
spěly také starší děti svou účastí v projektu „Čtení 
pomáhá“, díky nimž organizátoři dostali podporu 
ve výši 100 000 Kč.
Městská knihovna se do projektu zapojila již potřetí, 
dětské oddělení přihlásilo pro školní rok 2012/2013 
prvňáčky ze tříd 1.A a 1.B z 5. ZŠ. Projektu se zú-
častnilo 54 dětí, které v průběhu roku navštěvova-
ly dětské oddělení na pobočce Vajgar, kde pro ně 
knihovnice připravila zajímavé besedy, seznámení 
s knihovnou, společná čtení a hry. Děti měly také 
možnost setkat se s autorem dětských knížek Janem 
Opatřilem.  
13. 6. se v Městské knihovně konala slavnostní akce 
při příležitosti úspěšného ukončení projektu spolu 
s pasováním dětí na čtenáře. Dětem byly za odmě-

Centrální 
pracoviště

Dospělé 
odd. Dětské odd. Internet-

čítárna
Hudební 

odd.
Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Úterý 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00
Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9.00 - 18.00 zavřeno 9.00 - 18.00 zavřeno
Pátek 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00

Pobočka 
Vajgar Dospělé oddělení Dětské oddělení

Pondělí 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00 zavřeno
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00 zavřeno

Upozornění!
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA V KNIHOVNĚ - červenec, srpen 2013

Tomáš Dosbaba

Vítání léta na Bobelovce
Bobelovka je lokalitou v jindřichohradecké místní části Otín a organizací, 
jež tam oživuje dění, je občanské sdružení Bobeláček. Právě ono bylo po-
řadatelem již tradiční každoroční akce, která se nazývá „Vítání léta“. Letoš-
ní program se nesl zcela v duchu kladného vztahu k myslivosti a přírodě.
Přivítat léto už bylo potřeba, protože v tomto roce se mu jaksi přijít nechtě-
lo. Na Bobelovce si ovšem k jeho vzývání právě nejvhodnější počasí pořa-

datelé nevybrali, jelikož bylo chladno, teplota sotva dosáhla kladné dvojci-
ferné hodnoty. Naštěstí nepršelo, takže účast dětí, rodičů, prarodičů byla 
veliká. A právě o to šlo.
Při akci, na jejímž uspořádání se podporou podílely Lesy České republiky, 
Energetické centrum Otín a Město Jindřichův Hradec, vládly úsměv a po-
hoda. Připravena byla naučná a  dovednostní stezka o  osmi stanovištích. 
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ChCete náS?
Zlatuška, kříženka jezevčíka a možná king charles španěla, 
fenka, cca 8 - 10 let
Zlatuška má nádory na mléčné žlá-
ze. Největší nádor ji byl odopero-
ván, ale ostatní jsou tak rozsáhlé, 
že není možné je všechny vyjmout. 
Proto další operace již asi podstupo-
vat nebude, pokud ji nádory nebu-
dou omezovat v pohybu atd. Pravděpodobně jsou již zasaženy 
i vnitřní orgány. Zlatuška je opravdový životní společník, je na-
prosto nenáročná, miloučká, mazlivá, s ostatními pejsky bezpro-
blémová, perfektně snáší i kočičky a malé děti. V bytě čistotná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bert, kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Bert je velmi milý a sympatický mla-
dý pes střední velikosti (do 15 kg). 
S ostatními pejsky vychází dobře, je 
mazlivý, plný elánu. Vhodný k dom-
ku se zahrádkou a k dalšímu pejsko-
vi. Rád se mazlí, vhodný i k dětem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Bubla, kříženec, pes, 8 - 9 let, kastrovaný
Bubla je velmi milý, velmi mazlivý, 
kontakní a klidný pejsek. Je zcela ne-
náročný, čistotný, na  vodítku chodí 
pěkně, s ostatníma pejskama napros-
to nekonfliktní. Nerad ale zůstává 
sám, štěká a snaží se dostat z uzavře-
ného prostoru, to se však časem urči-
tě zlepší. Vhodný do domku se zahrádkou ke starším lidem.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 

Dan, dlouhosrstý jezevčík, pes, cca 4 roky, kastrace v plánu
Dan je milý, nekonfliktní, stále veselý pejsek. 
Navzdory svému osudu vypadá šťastně. Rád 
jezdí autem a taky se mazlí. Bez problému se 
nechal vykoupat, učesat, ošetřit. Má krásnou 
dlouhou srst. Zatím je dost hubený, ale to se 
časem poddá, protože mu chutná. Hodí se 
k ostatním zvířátkům a k lidem, kteří hleda-
jí milého, veselého mazlíka. Dan krásně po-
slouchá, a vydrží i sám doma. Jen na čistot-
nosti musíme zapracovat. Dlouho byl sám 
a jen venku.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor) 

Otík, kříženec labradora, pes, 6 let, kastrovaný
Otík je krásný velký pes středního 
věku. Bohužel se mu nikdy nedosta-
la řádná výchova. S ostatními pejsky 
vychází dobře. Není v hodný k drů-
beži. Nedoporučujeme ani k dětěm. 
Bude výborný hlídač. Vhodný pou-
ze pro zkušeného chovatele.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný
Roby je již starší pejsek. S ostatními 
pejsky vychází skvěle, víceméně si 
jich nevšímá. Vhodný na ven, je to 
velký pohodář a  miluje společnost. 
Je kompletně očkovaný, odčervený, 
čipovaný. Bohužel už skoro neslyší 
a i jeho chůze se velmi zhoršila. Ule-
vuje si již na jednu nožku a těžce se zvedá. Hledá domov, kde by 
mohl v klidu dožít, mohl si šmatlat po zahrádce a měli ho tam rádi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

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

Klára Zdeňková

Malované cihly budou opět pomáhat
„AKCE CIHLA 2013 – přijďte si namalovat cihlu“ na stáncích proběhne v Jihočeském kraji již pode-
sáté. Stánky budu stát v Českých Budějovicích (ul. Kanovnická), u státních zámků v Hluboké nad 
Vltavou (před hotelem Štekl) a v Jindřichově Hradci (naproti restauraci Bílá paní). 
U každého stánku budou dobrovolníci a brigádníci, kteří s prodejem a malováním cihel mají zkuše-
nost a rádi Vám odpovědí na dotazy i o práci občanského sdružení Proutek. Pokud si za 100 Kč za-
koupíte na stánku cihličku, poskytnou vám barvy, štětce a prostor, abyste si ji mohli vesele pomalovat 
tím, co Vás v tu chvíli napadne. Můžete si ji odnést domů jako připomínku na svoji podporu a tře-
ba i na příjemný zážitek. Také máte možnost přidat ji na barevnou cihlovou zeď, která i díky Vám, 
u stánku poroste.  Tyto zdi symbolizují Vaši pomoc při vytváření domova a pracovního místa pro 
člověka s mentálním postižením.  Výtěžek letošního ročníku Akce cihla využijeme na rekonstrukci 
nevyhovujícího komína na statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Komín nám slouží k vytápění chrá-
něné dílny, kde pracuje 22 lidí s mentálním postižením a chráněného bydlení pro 5 lidí.  Těšíme se 
na Vaši podporu a veselé cihličky v těchto termínech, a to každý den od 10.00 – 17.00 hodin: 
České Budějovice 17. – 22. 6. 2013, Hluboká nad Vltavou 1. 7. – 14. 7. 2013, 
Jindřichův Hradec 2. 7. - 14. 7. 2013 

Kamila Tomšíková

Práci s loveckými psy předvedl Miroslav Čermák, poutavým vyprávěním zaujal sokolník 
Jan Brož, přičemž vrcholem byla letová ukázka jeho opeřených svěřenců.
Oslava „Dne myslivosti a přírody“ byla spojena s „Dnem dětí“ a „Kácením máje“. Tři ak-
ce v jedné Bobeláček zvládl na jedničku s hvězdičkou. Úžasnou scénkou s názvem „Dů-
chodci na zájezdě“ v podá- ní bobelovských recesistů 
vyvrcholil odpolední pro- gram, jenž se poté protáhl 
až do  pozdních večerních hodin. „Myslím, že se nám 
Vítání podařilo. Ohlas ná- vštěvníků byl vesměs klad-
ný, vyjádřili se v  tom smy- slu, že by i  příští rok chtě-
li uspořádat akci v  podob- ném duchu. Děkuji všem, 
kdo se letos na  přípravě a pořadatelství podíleli, bez 
nich by uskutečnit nešla,“ zářila jako vždy úsměvem 
předsedkyně Bobeláčku Věra Neidrová. V létě zdejší občanské sdružení rozhodně zahá-
let nebude, v plánu má pořádání akcí různorodého charakteru. Například turnaje v malé 
kopané, nohejbalu, pétanque dvojic, cykloturistickou vyjížďku „Tour de Bobelovka 2013“ 
a mnohé další.

Roman Pišný

Dobrovolní hasiči nezahálejí
Je známo, že dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce se nevěnují pouze 
aktivitám, jež jsou pro hasiče typické, ale můžete je vidět i na všemož-
ných akcích pro veřejnost. První akcí letos na jaře, kde jsme byli spolu-
pořadatelem akce, bylo Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2013 v parku Pod 
gymnáziem. Děti strávily odpoledne i podvečer plněním nejrůznějších 
soutěží, za které si samozřejmě vysloužily menší odměny. Celé odpoled-
ne uteklo jako voda a proto došlo k tradičnímu upálení čarodějnice. Prá-
vě proto zde byl pan starosta Ing. Stanislav Mrvka, který nám slavnostně 
zapálil vatru. 
Den se dnem se sešel a nás čekala další akce. Tentokrát se čtyři členo-
vé Jednotky SDH zúčastnili humanitárního cvičení Českého červeného 

kříže a Sborů dobrovolných hasičů. Zde si naši členové nacvičili nouzové ubytování v terénu, vy-
zkoušeli si evidenci v evakuačním centru, protrénovali týmovou spolupráci, orientaci v terénu, 
komunikaci a velení přes vysílačky. Všichni si vyzkoušeli, jak dokáží spolupracovat ve skupině 
a jistě si odnesli spoustu rad, které se při náhlých situacích budou hodit. Po krátké pauze nás ale 
čekala další akce. Tentokrát se jednalo o otevření cyklistické sezóny, jarní jindřichohradecký pe-
dál aneb Přes kopec na Hradec, který se konal 18. 5. 2013 na jindřichohradeckém letišti. Zde jsme 
zajistili jak technickou pomoc, tak dětmi velmi oblíbenou aktivitu - stříkaní na terče. Z této ak-
ce jsme si odnesli velmi dobrý pocit, protože se zde letos objevil rekordní počet účastníků - 727 
nadšenců, kteří si vybrali jednu ze tří tras. Poslední květnovou sobotu jsme se zúčastnili Dne po-
licie na Břeskáči, kde jsme veřejnosti ukázali naše vybavení, a jako novinku jsme předvedli ukáz-
ku tzv. hasební pěny. Tuto novinku si děti ihned oblíbily a po ukázce se skoro všechny proměnily 
ve sněhuláky. 
Druhý den, tj. 26. 5. 2013, se členové a členky SDH vydali na tématický výlet do hlavního měs-
ta Prahy s názvem ,,Historie a současnost pražských hasičů“. Hned ráno jsme navštívili muzeum 
Policie ČR, kde právě probíhala výstava k výročí 160 let pražských hasičů. Zde jsme si prohlédli 
několik expozic věnovaných nejenom policistům, ale z větší části hlavně hasičům. Např. fingova-
ný požár bytu nám zprostředkoval bližší představu toho, jak to doopravdy na místě požáru vypa-
dá. Po prohlídce celého muzea jsme pokračovali na exkurzi k hasičům na Letišti Václava Havla. 
Zde jsme nejdříve museli projít bezpečnostní kontrolou, jako kdybychom někam odlétali, pomo-
cí letištního autobusu jsme dojeli k našim kolegům hasičům. Zde nám jeden z hasičů přednášel 
o jejich technice. Nejvíce nás však zaujala přednáška a posléze i ukázka zásahového auta Panter. 
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HVěZDáRNA F. NušLA A ASTROKLub 
PřI DDM V J. HRADcI

ÚKAZy NA ObLOZe V ČeRVeNcI 2013:
Merkur bude možné vyhledat koncem měsíce ráno nízko nad východem, Venuši večer nízko 
nad severozápadním obzorem. Mars se začne objevovat ve druhé polovině měsíce ráno nízko 
nad severovýchodním obzorem, Jupiter koncem měsíce najdeme také ráno nízko nad výcho-
dem. Saturn uvidíme v první polovině noci, uran lze pozorovat ve druhé polovině noci, a Nep-
tun kromě večera po většinu noci. 
Pozorování Měsíce je velmi působivé, nejlépe kolem první čtvrti. Tehdy je Měsíc Sluncem 
osvětlován ze strany, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají stíny do okolní 
krajiny. obraz je tak prostorový a velice působivý. Měsíc projde 8. července novem, 16. července 
první čtvrtí, 22. července nastane úplněk, 29. července poslední čtvrť. i Slunce je zajímavé, za jas-
ného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější 
- sluneční skvrny. Letní obloha, ostatně jako kdykoli jindy během roku, je velmi poutavá, nabízí 
k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů, 
zvláště za dobrých pozorovacích podmínek např. pohled směrem do středu naší galaxie (směr 
– souhvězdí Střelce).

další zajímavosti červencové oblohy roku 2013: 
7. července ve 2.00 hodin je Měsíc v odzemí (406 480 km);  21. června ve 21.00 hodin 

je Měsíc v přízemí (358 409 km).
Dne 5. července v 16.00 hodin je Země nejdále od Slunce – 152, 1 milionu km.

22. července v 9.00 hodin je Mars v konjunkci s Jupiterem (Mars 0,79° severně), v násle-
dujících dnech seskupení Jupiteru, Marsu a Merkuru ráno nad východním obzorem. 

28. července vrcholí meteorický roj Jižní delta - Akvaridy; předpokládaná četnost je 
cca 25 meteorů za hodinu. 

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červenci 2013:
odpoledne (pouze za jasného počasí): 

úterý a pátek: 15.00 - 18.00 hodin
večer: 

úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.

Vstupné: (není - li uvedeno jinak) dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 22.00 hodin a ja-
ko náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem.
Členové ČaS mají po předložení přísl. platného členského průkazu vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tříden-
ním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 606 633 439,725 763 207
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků

Zveme vás na zajímavou výstavu do Nové Bystřice
Až do  14. července 2013 potrvá v  prostorách 
Městské knihovny a  Turistického informační-
ho střediska v  Nové Bystřici výstava dobových 
a současných fotografií objektů lehkého opevně-
ní, nazvaná „Opevnění Novobystřicka z let 1936 
– 1938 v zrcadle času“. Akci uspořádalo Muze-
um čs. opevnění Klášter ve spolupráci s Městem 
Nová Bystřice u příležitosti letošního 75. výročí 
mobilizace čs. armády a mnichovského diktátu. 
Na výstavě mohou lidé spatřit dobové fotogra-
fie objektů lehkého opevnění, vybudovaných 
na  Jindřichohradecku před 2. světovou vál-
kou. Jen v  prostoru mezi Staňkovským rybní-
kem u Nového Vojířova a Starým Městem pod 
Landštejnem jich bylo od léta 1936 do podzimu 
1938 vybetonováno celkem 159. Výstava se si-
ce nachází v Nové Bystřici – symbolicky v po-
hraničním pásmu – ale má značnou spojitost 
s Jindřichovým Hradcem. Na podzim 1938 bylo 
totiž zdejší opevnění obsazeno příslušníky pěší-
ho pluku 29 z jindřichohradecké posádky a mě-
lo pomoci zadržet předpokládaný útok němec-
ké armády ve směru na J. Hradec. Do opevnění 
vojáci přicházeli v průběhu září 1938 s nadše-
ním a s odhodláním bránit republiku. Za něko-
lik týdnů poté, počátkem října, ho však museli 
vyklidit a na základě mnichovského diktátu jej 
bez boje předat i s celým pohraničím Německu. 
Po  záboru pohraničí pochopitelně opevnění 
neuniklo pozornosti německých vojáků, kte-
ří ho zkoumali a  pořídili množství fotografií. 
Paradoxně jen díky tomu můžeme dnes ob-
divovat tyto pevnůstky na  celé řadě dobových 
snímků v  tom stavu, v  jakém jej zanechali při 
svém odchodu příslušníci čs. armády. Tyto uni-
kátní fotografie nám ukazují to, co už dnes ne-
spatříme: zákopy, překážky, maskování a hlavně 
okolní krajinu, která se – jak výstava ukazuje – 
za oněch 75 let mnohdy radikálně změnila. Ne 
náhodou byl proto dán výstavě název „Opev-
nění Novobystřicka v  zrcadle času“. Cílem by-

lo zachytit proměny objektů opevnění a  zdejší 
krajiny během desetiletí a srovnat jejich podo-
bu z podzimu 1938 se současností, takže často 
vznikly zajímavé kontrasty.

Výstava je zdarma přístupná a zájemci ji mohou 
navštívit v  provozní době Turistického infor-
mačního střediska Nová Bystřice.

Miloslav Sviták

Jeden z objektů lehkého opevnění, stojící na útočném 
směru Nová Bystřice - Jindřichův Hradec.

(Sbírka Miloslava Svitáka)

Dále jsme pokračovali na prohlídku polygonu a operačního střediska. Náš velitel si 
dokonce prohlédl i protiplynovou službu. Pak už nás čekala poslední zastávka, a to 
na hasičské stanici v Krči. Ihned poté, co jsme dorazili, odjeli místní hasiči k výjezdu. 
Na místě se nás ale ujal jejich kolega, který nás mezitím seznámil s technikou, kterou 
hasiči v Krči vynikají, a to především vybavením potápěčů. Nejvíce nás asi zaujala 
potápěčská buňka, která slouží nejen proti potápěčské nemoci, ale i při otravě ply-
nem, např. oxidem uhelnatým. Po příjezdu zbylých hasičů nám jeden z nich před-
stavil chloubu jejich stanice, a to zařízení Cobra, které se používá při hašení požárů 
v uzavřených či těžko přístupných místech. Voda v zařízení má tlak 300 barů, tak-
že jí většina překážek podlehne. Pak už jsme, ač neradi, museli zamířit k domovu. 
29. května jsme měli náročný den. Ráno šli členové jednotky opět darovat krev 
na transfuzní oddělení. Po darovaní krve nás odpoledne čekal Den dětí na síd-
lišti Vajgar, kde jsme dětem připravili překážkovou dráhu se stříkáním na terč. 

Za splnění této dráhy si děti vysloužily malé odměny. Ve čtvrtek 30. 5. jsme byli 
na Dětském dni, který pořádalo město Jindřichův Hradec pro žáky prvního stup-
ně základních škol. Na našem stanovišti si procvičili kolektivní práci a společný-
mi silami vyplnili hasičskou doplňovačku a hasičskou osmisměrku. Dále měly 
děti možnost si prohlédnout zásahová auta našich kolegů z HZS. První neděli 
v červnu se naši členové zúčastnili Dětského dne se Standou Hložkem na zimním 
stadionu, kde zajistili technickou pomoc. 
V pondělí 3. 6. 2013 byli členové naší Jednotky povoláni starostou města J. Hra-
dec Ing. Stanislavem Mrvkou, aby monitorovali hladinu řeky Nežárky v katastru 
města a poté v Dolním Skrýchově především odstraňovali naplaveniny. Naše jed-
notka má na svém kontě od začátku roku pět ostrých zásahů a rovněž odborná 
školení a výcviky. 

Laura Heřmánková
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Vzpomínky Františka Pravdy
Knižní edice "JH", kterou vydává nakladateství EPI-
KA, představila po pověsti o Bílé paní druhou knihu.
Titul Vzpomínky Františka Pravdy (Vojtěcha Hlin-
ky) na studie gymnasijní v Jindřichově Hradci roku 
1830 – 1836 vydala původně Jednota literární a vy-
tiskl A. Landfras & syn, Jindřichův Hradec jako pří-
ležitostný tisk k sedmdesátinám autora v roce 1887. 
Text je jazykově pro dnešního čtenáře již zastaralý, 
a proto je pro potřeby této edice opět upraven, aby 
se tak dobový dokument přiblížil co největšímu po-

čtu dnešních čtenářů. Autentické vzpomínky z dob studií velmi dobře mapují 

počátek národního obrození, a není ani dnes bez za-
jímavosti, jak celé to národní uvědomování probíha-
lo v Jindřichově Hradci. Někteří starousedlíci možná 
najdou ve vzpomínkách i své předky.
V  edici JH výhledově vyjde kniha Sousoší Nane-
bevzetí Panny Marie a  Průvodce městem. Knihy je 
možné zakoupit například v obchodě nakladatelství 
EPIKA v Panské ulici nebo v  Informačním středis-
ku, v Galerii inspirace nebo v Bylinářství na náměs-
tí Míru.

Jan Medek

kulturní servis
Folková růže potěší vyznavače folk & country již podvacáté
Jindřichohradecký svátek folku se jmenuje Folková růže a lze o něm bez nadsáz-
ky říci, že se vypracoval do podoby akce celostátního významu.  V letošním roce 
se dožívá významného jubilea, svých dvaceti let.  Je ovšem pravdou, že ještě před 
rokem 1993 proběhlo v našem městě několik velmi úspěšných pokusů přitáh-
nout k nám hvězdy folkového nebe. Své by o tom mohli vyprávět například čes-
kobudějovičtí Nezmaři, skupina Sem tam, Pavel Lohonka-Žalman, Minessangři, 
Pavel Rimský a jiní.
Za 20 let prošel tento prestižní festival mnoha změnami a peripetiemi. Jeho sou-
časná podoba je třídenní, doplněná již tradičně o závěrečný nedělní koncert v Ži-
rovnici. Hlavním pořadatelem je hudební skupina Jen tak tak, která při organi-
zaci významně spolupracuje s internetovým časopisem Folk, Městem Jindřichův 
Hradec, jindřichohradeckým Státním hradem a  zámkem, Muzeem fotografie 
a moderních obrazových médií. Festival podporuje celá řada sponzorů a partne-
rů, z nichž mimořádný význam přikládáme podpoře ze strany Jihočeského kraje.
A jakou nabídku bychom chtěli divákům předložit?
Hudební program začíná ve čtvrtek 11. července ve 20.00 hodin na hlavním zá-
meckém nádvoří koncertem, na němž postupně zahrají skupina Jarret, písničkář 
Arnošt Frauenberg a nakonec Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva a hostem 
Tony Trischkou, světově proslulým americkým bluegrassovým banjistou. Ne-
spavcům nabídneme ještě po skončení této hudební lahůdky „nočníček“ v kapli 
sv. Maří Magdaleny. Program obstarají písničkáři Monty a Arnošt Frauenberg.
Páteční program festivalu začíná ve  14.00 hodin na  druhém nádvoří Státní-
ho hradu a zámku. Slyšet tam můžeme domácí X-tet, Bonsai č.3, Bodlo, Hlu-

boké nedorozumění, Hořký kafe a Tomáše Berku s Corpusem delicti. Večerní 
pokračování pak budou mít od 20.00 hodin na svědomí skupiny Zhasni, Jabl-
koň a Žamboši doplněné písničkářem Montym. A samozřejmě nočníček: Va-
něk a trio.
Posledním dnem hudebního maratonu je sobota. Tento den si diváci i hudebníci 
budou muset přivstat, aby mohli v 10.30 hodin vyslechnout v Muzeu fotografie 
finalisty Konkurzu písničkářů a dvojic. Ve 14.00 hodin vystoupí na pódium malé 
scény na druhém nádvoří skupina Lážo plážo, po ní pak postupně Sova-Slamák, 
Sekvoj, Jiří Smrž s Dobrovodem, Pavel Tabásek, Šantré. A večer ve 20.00 hodin 
na hlavním nádvoří? Začnou Stráníci, které vystřídá vítěz finále Konkurzu pís-
ničkářů, pokračovat budou Jen Tak tak, Devítka a Nezmaři.
Doplňující nedělní koncert na  nádvoří žirovnického zámku bude příležitostí 
k recitálu skupin Devítka a tria Jen tak tak. Akci pořádá Město a Zámek Žirovni-
ce. Začíná se v 19.30 hodin.
Za přirozenou součást hudebního festivalu lze kromě tradičních příležitostných 
pouličních vystoupení hudebníků považovat i výstavu fotografií Miloše Truhlá-
ře. Můžeme ji zhlédnout po celou dobu trvání Folkové růže v podloubí vedle zá-
meckého rondelu.
Vstupenky v předprodeji zajišťuje Ticketstream (levnější) nebo možné zakoupit 
je přímo na místě. Bližší informace lze najít na stránkách www.folkovaruze.cz,  
www.casopisfolk.cz. nebo pod příslušným názvem na facebooku.

Pavel Jarčevský

Ani letos nebude město nad Vajgarem ochuzeno o činohru na zámku
Jindřichohradecká činohra navazuje na slavnou tradici Jindřichohradecké 
opery, která byla uváděna v letech 1950 - 1965 na III. nádvoří Jindřicho-
hradeckého zámku a o které se dá říct, že patřila k vrcholům kulturní his-
torie Jindřichova Hradce. 
V letošním roce se setkají členové Divadelní společnosti Jablonský a Di-
vadla J. K. Tyla v Plzni na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci již popatnácté, tentokrát s hrou Oldřicha Daňka Dva na koni, je-
den na oslu dne 5. a 6. července 2013 od 21.30 hodin.
Oldřich Daněk (1927 - 2000) byl český dramatik, spisovatel, režisér a scé-
nárista. Asi nejznámější jeho prací je scénář k filmu Byl jednou jeden dům, 
který napsal společně s Janem Otčenáškem. Divadelní hru Dva na koni, 
jeden na oslu napsal v roce 1971 a uváděla ji mnohá česká divadla a v ro-
ce 1986 byla zfilmována. Odehrává se ve 14. století v Čechách za pano-
vání krále Václava IV. Jejími hrdiny jsou tři žoldnéři, kteří bojují vždy 
na  nesprávné straně a  vždycky jsou nakonec biti, přesto jsou ale mo-
rálními vítězi všech konfliktů a šarvátek. Na dvou koních a  jednom os-
lu se tři dobromyslní žoldnéři (Zajíc, Hřbet a Svatý) dostávají do Čech. 
Zastavují u  hospody a  seznamují se se zdejšími obyvateli. Zajíc začí-
ná pletky s krásnou hostinskou Perchtou, strhne se rvačka kvůli falešné 
hře v kostky. Dozvídají se, že kraj už léta sužují lupiči "Křížová banda". 
K hospodě přijíždí raněný Mátoha z Prámu a chce najmout žoldnéře, aby 
mu přivedli dceru, kterou mu unesl Chval z Drslavi. Ti se vetřou jako bo-
ží poutníci do jeho družiny, zajmou ho a odvezou na Prám. Zde ale po-
chopí, že opět stojí na špatné straně. Mátohova dcera totiž Chvala miluje. 

Její otec chce v  Modré 
rokli přepadnout arab-
ské kupce a položit ve-
dle nich probodnutého 
pána z Drslavi. Tím by 
veškeré podezření pad-
lo na něho a Drslav by 
byla královským voj-
skem smetena. Žoldné-
ři svoji chybu napravu-
jí a Chvala osvobodí. Ten se ale neváhá spojit s Mátohou, žoldnéře svázat 
a  předhodit královskému vojsku jako zajaté lupiče. Všichni se od  nich 
odvracejí, i když vědí, že jsou nevinní. Na pomoc přichází pouze Bezka, 
která vyslechne vychloubačné řeči Staříka o vraždě jejího otce. On vyryl 
do mrtvého těla křížek a od té doby se lupiči označovali pojmenováním 
"Křížová banda". Bezka pomůže žoldnéřům k útěku, sama usedá na osla 
a odchází s nimi do širého světa. 
V režii Josefa Nechutného hrají: Miloslav Krejsa j.h., Adam Tomek, An-
tonín Kaška, Jiří Langer, Pavel Körner, Ladislava Ratajová, Hana Proxová, 
Andrea Černá j.h., Pavel Prudil, Michal Palaugari, Adéla Ratajová, Karel 
Oupor
Předprodej vstupenek v  pokladně DK Střelnice a  Informačním centru 
města Jindřichův Hradec od 21. 6. 2013.

Antonín Kaška
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Dům gobelínů nabídne Týden textilního umění
V rámci TÝDNE TEXTILNÍHO UMĚNÍ v Domě gobelínů nabízíme široké 
veřejnosti možnost dozvědět se více praktických zkušeností a nových poznatků 
z oboru restaurování textilu. Pod záštitou Domu gobelínů se uskuteční v neděli 
30. června 2013 tři přednášky v přednáškovém sále Muzea fotografie a Moder-
ních obrazových médií.
O svých zkušenostech bude hovořit restaurátorka ateliéru Ministerstva zahra-
ničních věcí Kateřina Minksová, ak. malířka Lotka Pirklová shrne poznatky 
z restaurování 8 praporců Valdštejna z Frýdlantu, se zkušenostmi získanými 
při restaurování Vyšívaných kazulí vystoupí ak. malířka a restaurátorka Lud-
mila Kaprasová. Přednášky jsou určeny odborným pracovníkům muzeí, depo-
zitářů a archivů, restaurátorům a konzervátorům, studentům odborných škol, 
ale i zájemcům z řad veřejnosti. Přihlásit se je možné telefonicky nebo mailem.
TÝDEN S TEXTILNÍM UMĚNÍM pokračuje dvěma dvoudenními worksho-
py předtkalcovských techniks  textilní výtvarnicí, restaurátorkou a držitelkou 
mnoha českých i zahraničních prestižních ocenění ak. mal. Ludmilou Kapraso-
vou. Bližší informace k akcím a workshopům najdete na www.dumgobelinu.cz.
 3. – 4. 7. 2013 Workshop Krosienky – síťování.Tato technika je nejstarší 
předtkalcovská technika vycházející z pletiv. Nikdy nevymizela, byla jen ně-
kdy více či méně moderní. Můžeme se s ní setkat ve dvou formách: pletení 
na rámu a šitá. Existuje také různé označení této techniky – francouzské ple-

tení, egyptské pletení, nebo slovensky krosienka. Na jaké výrobky můžeme 
tuto techniku používat? Praxe nám nabízí velké využití. Pro svou pružnost je 
od nepaměti využívána na čepice a čepce. Lze vytvořit šálu, rukavice, svetry, 
domácí boty nebo punčochy. Dobře jdou zhotovit i celé šaty. Oblíbené jsou 
polštáře, tašky, pásky apod.
6. – 7. 7. 2013 Workshop Tkaní na karetkách a destičkách.První technika 
slouží ke tkaní pásů. Nejstarším známým dokladem tkaní na karetkáchje tzv. 
Ramsesův pás, dlouhý 5 m a pocházející pravděpodobně ze 12. stol. př. n. l. 
Rekonstrukce dokázaly, že na jeho výrobu bylo použito 300 karetek. V lido-
vých vrstvách se tato technika objevuje až do 19. stol. a to téměř po celém svě-
tě. Pásy byly nedílnou součástí mnoha krojů. Pracovní nástroj v této technice 
je, jak napovídá sám název, karetka. 
Tkaní na destičkách je jednoduchá textilní technika, které se po celém svě-
tě používalo k výrobě tkanic a tkalounů a pásů. Stala se také ve své vyšší for-
mě stávkem ke tkaní plátnové vazby nebo ripsu. Stejné techniky se užívalo 
v prýmkařství, při výrobě tkaných krajek a tkanic z různých materiálů. Zá-
kladní nástroj je dřevěná destička s otvory kulatými a podélnými, které se 
mezi sebou střídají. Princip práce spočívá ve zvedání osnovních nití nahoru 
a dolu a zatkávání útku do prošlupu jako při práci na stavu.

TÝDEN S TEXTILNÍM UMĚNÍM – program
 29. 6. 2013 - 14.00 hod. - vernisáž výstavy s názvem TEXTIL 2013 - 1. část
   kostel sv. Jana Křtitele, křížová chodba
 15.30 hod.  - výstava TEXTIL 2013 – Eva Galová – 2. část
   Dům gobelínů
 17.00 hod.   - koncert s názvem „Cimbál, jak ho neznáte“
   kaple sv. Máří Magdaleny
 30. 6. 2013 - 10.00 hod. - přednášky
   přednáškový sál Muzea fotografie a MOM 
   1) ateliér Ministerstva zahraničních věcí - Kateřina Minksová
   2) 8 praporců Valdštejna z Frýdlantu - ak. malířka Lotka Pirklová
   3) vyšívané kazule- ak. malířka Ludmila Kaprasová
 15.00 hod. - prohlídka Muzea Fotografie a MOM
3. – 4. 7. 2013 9.00 hod. - 17.00 hod.  - workshop předtkalcovských technik
   krosienky– síťování
6. – 7. 7. 2013 9.00 hod. - 17.00 hod.  - workshop předtkalcovských technik
   tkaní na karetkách a destičkách

Výstava TEXTIL 2013 potrvá do 11. srpna 2013.
Všechny zájemce o textilní umění zveme co nejsrdečněji k návštěvě kterékoliv akce z tohoto týdenního programu.

Rita Škodová

Afričtí tanečníci se vydají na své jedenácté evropské turné
Europe Tour 2013 (ČR 7. – 27. 7. 2013)

Devítičlenná africká skupina studentů umělec-
ké školy v Bulawayo v Zimbabwe (IYASA – In-
kululeko Yabatsha School of Arts, ZIMBABWE, 
AFRICA) přijíždí po obrovském úspěchu v mi-
nulých letech na své v pořadí už jedenácté tur-
né do Evropy. 
Přiváží opět představení plná písní, tanců, 
rytmů a  scén inspirovaných africkou lidovou 
kulturou, která vás uchvátí svým spádem, pro-
vedením a svou bezprostředností.
Představení Africa alive spojuje svět tradiční af-
rické lidové hudební a  taneční kultury se sou-
časným životem na africké vesnici, ale i ve vět-
ších městech. O  zcela novou choreografii se 
postaral umělecký vedoucí souboru, pan Inno-
cent Dube.
Studenti a  učitelé soukromé umělecké školy 
ze zimbabwského Bulawaya, která byla zalo-

žena v roce 1998 jako taneční a divadelní ško-
la a má v současnosti 60 učitelů a žáků, nalez-
li v minulých letech v  Jindřichově Hradci svůj 

druhý domov. Pobyt na jihu Čech považují vždy 
za  nejkrásnější část turné po  Evropě a  těší se 

na  setkání s  mnoha přáteli, obdivovateli a  fa-
noušky, které si u  nás při minulých vystoupe-
ních získali. Letos zamíří také do  východních 
a  severních Čech, rozezní mnohé sály kultur-
ních domů, nádvoří hradů a  zámků, zavítají 
na festivaly Přeštěnice 2013 a dačickou Kostku 
i do turistických center a kempů. 
Jedno z  nejzajímavějších vystoupení z  celého 
turné v ČR proběhne na „domácí scéně“, jind-
řichohradeckém náměstí Míru v  pondělí 8. 7. 
večer. Už odpoledne však můžete proniknout 
do  fascinujících rytmů afrických bubnů a ma-
gického kouzla tradičních tanců při workshopu 
určeném především dětem, ale i  stále mladým 
dospělým.
Svou návštěvou některého z  pořadů skupiny 
IYASA podpoříte rozvoj umělecké školy v Bula-
wayu a umožníte vzdělání v tomto oboru něko-
lika africkým dětem.

(pokračování na další straně)
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inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 5. 7. 2013 - Rock for people 
Festivalpark Hradec Králové 

CHEB
12. 7. 2013 - Slavnostní odhalení Štaufského sloupu u chebské císař-
ské falce 

KUTNÁ HORA
červen - září- Kutnohorské léto
Festival netradičních prohlídek i jiných zábavných vystoupení probíhají-
cích v Kutné Hoře a okolí po celé prázdniny.

LITOMYŠL
Smetanova výtvarná Litomyšl
9. ročník festivalu, který má letos dva významné vrcholy - výstavu Max 
Švabinský (1873-1962) v domě U Rytířů a Václav Boštík: Hledání ztrace-
ného ráje (1913 - 2005) na Zámeckém návrší.

POLIČKA
12. - 13. 7. 2013 – Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v  jedinečném prostředí poličského 
parku u hradeb. Zahraniční i česká hudba, bohatý doprovodný program – 
dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ
26. 7. – 11. 8. 2013 Prázdniny v Telči a Léto s párou
zámek, náměstí Zachariáše z Hradce

TŘEBOŇ
20. 7. 2013 - Historické slavnosti Jakuba Krčína
Návrat do doby Rožmberků na Třeboňsku. Hudba, divadlo, trhy, program 
na náměstí a v zámeckém parku.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

IYASA Tour 2013 – Africa alive
Ne 7. 7. 2013 20.00 Žirovnice - zámek
Po  8. 7. 2013 15.00 Jindřichův Hradec – náměstí – workshop pro děti
  19.00 Jindřichův Hradec – náměstí 
Út 9. 7. 2013 18.00 České Budějovice – náměstí Přemysla Otakara II.
  20.00  České Budějovice - nádvoří radnice
St 10. 7. 2013 20.00 Borovany – zámecké nádvoří
Čt  11. 7. 2013 Telč – zámecká zahrada
Pá 12. 7. 2013 19.30  Pacov - kinosál
So 13. 7. 2013 14.00 Roštejn – nádvoří hradu
So 13. 7. 2013 18.00 Přeštěnice u Milevska - festival   
Ne 14. 7. 2013 10.00 Horní Dubenky  - Parrésia 2013 - festival

Ne 14. 7. 2013 16.00 Vlasenice/Lhota – workshop pro děti
Ne 14. 7. 2013 20.00 Vlasenice/Lhota – společenský dům
Po 15. 7. 2013 17.00 Penzion Chytrov u Studené
Út 16. 7. 2013 18.00 Zvůle – chatová osada pod hrází
St 17. 7. 2013 18.00 Humpolec – zahrada muzea
Čt 18. 7. 2013 15.00 Landštejn – nádvoří hradu
  20.00  Dačíce – zámecké nádvoří, festival 
  „Za dačickou kostku cukru“
Pá 19. 7. 2013 - So 27. 7. 2013 východní a severní Čechy

Milda Vokáč

Internetová soutěž už zná své vítěze
Město Jindřichův Hradec děkuje všem , kteří se zapojili do soutěže u příležitosti výročí „720 let města“. Soutěž probíhala na webových stránkách 
města www.jh.cz v termínu od 16. května do 16. června 2013. Gratulujeme 3 výhercům: Lukáši Petrákovi, Lucii Mazancové, Mirce Pazourové.
Výhry určené vylosovaným účastníkům budou připraveny k vyzvednutí v Informačním středisku města Jindřichův Hradec od 1. 7. 2013, ul. 
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec (případně po dohodě bude výhra zaslána poštou).

Zuzana Bedrnová
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Léto s Marilyn – filmová přehlídka 
v kině Střelnice

NěKDO TO RáD HORKÉ
Komedie/uSA/Aerofilms/2D
Slavná kombinace 
hudební komedie, 
parodie na gangster-
ské filmy a  blázni-
vé crazy komedie, 
se odehrává v  roce 
1929 a  jejími hrdi-
ny jsou Joe a Jerry, 
dva muzikanti, kte-
ří se na útěku před 
bandou gangsterů 
převléknou za ženy 
a „ukryjí“ se v dív-
čím orchestru Sladké Zuzi odjíždějícím na tur-
né na Floridu…
Hrají: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lem-
mon, George Raft a další
Režie: Billy Wilder
Hrajeme 10. 7. 2013 v 17.30 a 20.00

PáNI MAJÍ RADšI bLONDÝNKy
Komedie/Muzikál/uSA/ Aerofilms/2D
Marilyn Mon-
roe vytvořila v  ne-
stárnoucí komedii 
Howarda Hawkse 
prototyp okouzlu-
jící sexuální bohy-
ně s plavou hřívou, 
která si omotává 
srdce všech okol-
ních mužů. Ro-
le rozkošné naiv-
ní blondýnky Lorelei jí byla šita přímo na míru 
a film měl obrovský úspěch. Marilyn si jím vy-
sloužila přezdívku „dumb blonde“ – hloupá 
blondýnka, která ji v podobě dalších filmů pro-
vázela téměř celý život.
Hrají: Marilyn Monroe, Jane Russel, Charles 
Coburn, Ed Fury a další
Režie: Howard Hawks
Hrajeme 17. 7. 2013 v 17.30 a 20.00

SLAMěNÝ VDOVec
Romantická komedie/uSA/Aerofilms/blueray
… Marilyn sto-
jí v  bílých pliso-
vaných šatech 
vzdouvajících se 
nad větrákem. Jed-
na z  nejslavněj-
ších scén světové-
ho filmu… Když 
americké man-
želky opustí v  létě 
s  dětmi rozpálený 
Manhattan, jejich obětaví pracující manželé se 
věnují „kladení pastí, lovu a honu“, jinak řeče-
no, zajišťují rodinu a  „trpí“ ve  městě. Své utr-
pení a samotu si zlehčují občasným zakázaným 
doutníčkem, nezdravým jídlem, sklenkou whis-
ky a  ti nejodvážnější dokonce proměňují chti-

vé pohledy na ženské křivky mladých krasavic 
ve skutek.
Hrají: Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Key-
es, Oskar Homolka a další
Režie: Billy Wilder
Hrajeme 24. 7. 2013 v 17.30 a 20.00

ReVIVAL
Komedie/ČR/bontonfilm/2D
Revival je nová ko-
medie Alice Nellis 
nabitá hudbou 
a humorem, kome-
die pro muže, pro 
ženy a  vůbec pro 
všechny.
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za  nejas-
ných okolností se ale v  roce 1972 rozpadli 
a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem 
rockera ve  výslužbě vyrovnal po  svém. Každý 
z nich má teď za sebou svůj život a svůj vlastní 
příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely 
Smoke jsou různé – peníze, touha po ztracené 
slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě 
jednou pořádně odvázat. Jejich světy se potká-
vají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství 
a  života na pódiu i  za ním. Nejen členy kape-
ly, i všechny okolo ovšem čeká spousta zábavy 
a často velmi překvapivých a komických situa-
cí. A také se konečně podaří rozluštit jedno vel-
ké tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla.
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel 
Heřmánek, Vojtěch Dyk a další
Režie: Alice Nellis 
Hrajeme 12. - 14. 7. 2013 v 17.30 a 20.00

bLING RING: Jako VIPky
Krimi/uSA/bontonfilm/2D
Celebrity – jsou 
slavné, jsou sexy, 
ve  svých dokona-
lých outfitech vy-
padají naprosto 
božsky. Teenager-
ky Rebecca, Nic-
ki, Chloe a  Sam jsou kamarádky z  lepších ro-
din a Hollywoodské hvězdy milují. Vesměs mají 
vše na co si vzpomenou, mají ale i velkou touhu 
se pobavit. A bez zábran. Když k nim do ško-
ly nastoupí Marc, jehož tatínek pracuje u filmu, 
začne teprve ta parádní jízda. Společně vyrážejí 
na noční tahy do bytů celebrit a to rozhodně ne 
pouze na exkurzi! V kradených autech si odvá-
žejí hory značkových kousků, ve kterých ohro-
mují na párty. Jak dlouho si ale budou bezsta-
rostně užívat, než spadne klec?
Oscarová režisérka Sofia Coppola se nechala 
inspirovat skutečným příběhem, kdy skupinka 
teenagerů, sama sebe označujích se jako Bling 
Ring, vykrádala byty Hollywoodských hvězd…
Hrají: Emma Watson, Katie Chang, Israel Brou-
ssard, Claire Julien a další
Hrajeme 27. - 28. 7. 2013 v 17.30 a 20.00

Zdroj: www.aerofilms.cz    www.bontonfilm.cz 

4. - 5. 7. 17.00, 20.00
Muž Z OceLI
USa/akční/3d

6. - 7. 7. 17.30
uNIVeRZITA PRO PřÍšeRKy
USa/animovaný/3d

6. - 7. 7. 20.00
IRON MAN 3
USa/akční/3d

10. 7. 17.30, 20.00
NěKDO TO RáD HORKÉ (LÉTO 
S MARILyN)
USa/komedie/2d

11. 7. 17.00, 20.00
PěNA DNÍ
Francie/drama/fantasy/2d

12. - 14.7. 17.30, 20.00
ReVIVAL
Čr/komedie/2d

17. 7. 17.30, 20.00
PáNI MAJÍ RADšI bLONDÝNKy (LÉ-
TO S MARILyN)
USa/komedie/muzikál/2d
 
18. - 19. 7. 16.30, 20.00
OSAMěLÝ JeZDec
USa/akční/dobrodružný/2d

20. - 21. 7. 17.30
Já, PADOucH 2
USa/animovaný/3d

20. - 21. 7. 20.00
PAcIFIc RIM-ÚTOK NA ZeMI
USa/akční/sci-fi/3d

24. 7. 17.30, 20.00
SLAMěNÝ VDOVec (LÉTO S MARILyN)
USa/komedie/blueray

25. 7. 17.00, 20.00
STážISTI
USa/komedie/2d

26. 7. 17.30, 20.00
R.I.P.D.-uRNA: ÚTVAR ROZHODNě 
NežIVÝcH AGeNTů
USa/akční komedie/3d

27. - 28.7. 17.30, 20.00
bLING RING: JAKO VIPKy
USa/krimi/2d

30. 7. 11.30, 14.00, 16.30, 19.00
ČTyřLÍSTeK Ve SLužbácH KRáLe 
(ToP týden-filmové úterý) Čr/animovaný/2d

PředSTaVení Pro děTi Se od ČerVna 
do SrPna nekonaJí

KINo
STřeLnice
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1.  - 31. července, 10.00 - 16.00 hod.
PRáZDNINOVá DÍLNA
Výtvarná dílna romany hulíkové v děbolíně

2. - 14. července, 10.00 - 17.00 hod.
AKce cIHLA 2013
Malování benefičních cihel pro Proutek
naproti restauraci Bílá paní

4. července, 21.00 hod.
VeČeRNÍ TOuLKy báJNÝM HRADceM
netradiční kostýmované toulky méně známou his-
torií J. hradce. další prohlídky 6., 9., 12., 13., 19. 7.
Muzeum fotografie - začátek programu

4. července, 20.00 hod. 
SVáTeČNÍ KONceRT
Účinkuje: TrUMPeT TUne
kostel sv. Jana křtitele

5. července, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: LUckieS
náměstí Míru

5. července, 19.00 hod.
KyTAROVÝ KONceRT S RecITAcÍ
nádvoří Muzea fotografie a MoM,
v případě nepříznivého počasí v kapli sv. M. Magdaleny

5. a 6. července, 21.30 hod.
Oldřich Daněk "DVA NA KONI, JeDeN NA OSLu"
divadelní hra v podání Jindřichohradecké činohry
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

7. července, 19.00 hod.
MeZINáRODNÍ KLARINeTOVÝ FeSTIVAL - 
ZáVěReČNÝ KONceRT
kaple sv. M. Magdaleny

8. července, 19.00 hod.
AFRIcA ALIVe - IyASA ZIMbAbWe
Představení plné písní a tanců inspirovaných africkou 
lidovou kulturou. 15.00 hodin workshop pro děti
náměstí Míru

11. - 13. července 
FOLKOVá Růže
20. ročník folkového festivalu
ShZ, kaple sv. M. Magdaleny, Muzeum fotografie 
a MoM

12. července, 21.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá PROHLÍDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe
kostel sv. Jana křtitele

12. července
FARMářSKÉ TRHy
husovy sady

13. - 16. července
FILMOVÉ LÉTO KINeMATOGRAFu bRATřÍ ČADÍKů
Fotocafé, kostelní 20/i

14. července, 16.00 hod.
VeRNISáž VÝSTAVy - KAReL cHAbA: GRAFIKA
Galerie inspirace

19. července 2013, 10.00 hod. 
SLAVNOSTNÍ NáSTuP 11. JeDNOTKy PRT LOGAR 
PŔI PřÍLežITOSTI NáVRATu Z AFGHáNISTáNu 
náměstí Míru

19. července, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: cLaYMore
náměstí Míru

19. - 20. července, 21.00, 22.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADu A ZáMKu 
JINDřIcHůV HRADec S bÍLOu PANÍ
nutná rezervace vstupenek na www.akaska.cz
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

20. července, 13.00 hod.
VI. ROČNÍK FOLKLORNÍHO FeSTIVALu 
JIHOČeSKÝcH NáRODOPISNÝcH SOubORů 
Průvod
Muzeum Jindřichohradecka

20. července, 20.00 - 24.00 hod.
beNáTSKá NOc
Benátské hravé odpoledne pro děti v 17.00 hod.
Městská plovárna

21. července, 17.00 hod.
VeRNISáž VÝSTAVy eVy A PAVLA FILIPOVÝcH
Fotocafé, kostelní 20/i

26. července, 19.00 hod.
JAZZOVáNÍ V JeZZuITSKÉ KOLeJI
nádvoří Muzea fotografie a MoM,
v případě nepříznivého počasí v kapli 
sv. M. Magdaleny

26. července, 21.00 hod.
TOP TÝDeN - Koncert "THe bAcKWARDS"
22.00 hodin videomapping
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

26. července, 21.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá PROHLÍDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe
kostel sv. Jana křtitele

27. července, 10.00 - 22.00 hod.
TOP TÝDeN - "DeN MěSTA JINDřIcHůV 
HRADec 2013"
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří, náměstí Míru

27. července, 21.00 hod.
15. JAZZOVá NOc
Lásenice, hostinec U Jeřábků

28. července, 15.00 hod.
TOP TÝDeN - PROMeNáDNÍ KONceRT
Účinkuje: řečická kapela
husovy sady

29. července, 21.00 hod.
NOČNÍ KONceRT PřI SVÍČKácH
Účinkuje: Petr Přibyl - viola, Jaroslav Pelikán - flétna, 
Jan Sládeček - violoncello, hana 
hrachovinová - harfa
kostel sv. Jana křtitele

30. července, 16.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá PROHLÍDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe
kostel sv. Jana křtitele

31. července, 19.00 hod.
TOP TÝDeN - Vítězslav Marčík 
"DON QuIJOTe Z DOuDLeb"
divadelní představení
Muzeum fotografie - atrium ve dvoře

Probíhající výstavy:   

ANTONÍN MáLeK - K PěTASeDMDeSáTINáM
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 21. 7. 2013

VÝSTAVA ObRAZů VOJTěcHA HORáLKA
Státní hrad a zámek 
Výstava potrvá do 29. 9. 2013

LeTeM HRAČKářSKÝM SVěTeM
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

NA SKLONKu MONARcHIe 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

OD ATLANTIKu K PAcIFIKu
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 8. 2013

KROJOVANá DRužINA Z JAROšOVA NAD 
NežáRKOu DřÍVe A DNeS 
Městská knihovna - Výstava potrvá do 31. 8. 2013

JINDřIcHůV HRADec SLAVÍ 720 LeT - 
JOSeF bÖHM, OLGA šeNOLDOVá 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 8. 2013

TeXTIL 2013 
Muzeum Jindřichohradecka. 
Výstava potrvá do 11. 8. 2013

Kulturní kalendář – ČERVENEC 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

Letní koncerty pokračují
Město Jindřichův Hradec v červenci pokračuje další sérií letních koncertů na náměstí Míru a  to 
v pátek 5. 7. 2013 v době od 19.00 hodin do 21.00 hodin koncertem kapely LUCKIES. 
V pátek 19. 7. 2013 v době od 19.00 hodin do 21.00 hodin navštíví Jindřichův Hradec na letním kon-
certě kapela CLAYMORE, která vznikla na začátku roku 2011. Současná tvorba se nese v duchu ga-
elic-rocku inspirovaného skotskou a irskou hudbou, okořeněného o specifický zvuk skotských dud. 

Ivana Bačáková
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sport

Nočním zámkem v Jindřichově Hradci bude i letos o prázdninách bloudit Bílá paní
Jaký příběh nabídneme v rámci letošního, již 19. roč-
níku oblíbených Nočních prohlídek hradem a  zám-
kem v Jindřichově Hradci s Bílou paní, zatím nechá-
me zahaleno rouškou tajemství, ale zaručeně to bude 
příběh zcela nový a můžeme prozradit, že kromě Bílé 
paní návštěvníci uvidí i  mistra magie a  několik no-
vých strašidel.
Autorem hudby je Petr Přibyl a Petr Bajer, autorem tex-
tu nočních prohlídek Čeněk Třeček. Autory hovořící 
zámecké kašny jsou Petr Přibyl a Luděk Jirásko. Pro-
hlídka zavede návštěvníky do Černé kuchyně, do kap-
le Svatého ducha, do zahrad a do zámeckého Rondelu.

Jindřichohradecký zámek hostí výstavu prací mladého výtvarníka Vojtěcha Horálka
Státní hrad a  zámek 
v  Jindřichově Hrad-
ci ve  spolupráci s praž-
skou Galerií Gema 
představuje novou tvor-
bu Vojtěcha Horál-
ka. Od 22. června 2013 
je na  zámku k  vidě-
ní výstava prací tohoto 
mladého talentované-
ho výtvarníka, o  němž 
v budoucnu ještě mno-
ho uslyšíme. Ve  svých 

malbách tematizuje různé specifické subkultu-
ry, které mají pro nás příchuť romantiky, dálek 
a dobrodružství a které žijí svým uzavřeným ži-
votem. V  mnoha jeho světelných boxech je ztě-
lesněna všudypřítomná esence orientální kultury 
na našich ulicích. Jeho výjevy postihují stav této 
cizokrajné minority, která složitě odolává vlivu 
zdejší postindustriální společnosti. Obrazy půso-
bí jako syntéza vizuálních situací, které člověk zná 
ze svého okolí. Asijská bistra, restaurace, obcho-
dy a obchodníci či obsluha orientálního vzhledu 
v nich. Všední, obvyklý svět, který z důvodu še-
trnosti denně využíváme. Běžnost, s jakou se s tě-

mito ostrůvky asijské kultury setkáváme, kontras-
tuje s  jejich uzavřeností a naší neinformovaností 
o jejich charakteru a fungování. Díla Vojtěcha Ho-
rálka zachycují podivnou existenci tohoto paralel-
ního světa. Maluje pokleslý orientální vzhled pod-
niků, který uprostřed Čech a  vlivem globalizace 
ztrácí na  výjimečnosti. Zároveň si všímá jiného 
kulturního fenoménu, a to průniku „outdoorové“ 
kultury do městského prostředí. Luxusní sportov-
ní oblečení do hor, které lidé ovšem nosí ve městě, 
podobni vlkům, kozlům a jiné srstnaté zvěři. Vý-
stava potrvá do 29. září 2013.

Linda Sedláková

Magická viola Petra Přibyla rozezní léto v Jindřichově Hradci již podeváté

Novinky v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií
V létě lze v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., navštívit 
dvě expozice – „Moc médií / část Fotografický portrét“ ze spolupráce s NTM 
v Praze a „33 osobností dějin české fotografie“ –, vícero výstav, fotografic-
ké kurzy pro děti a mládež, prohlédnout si zbrusu novou kinetickou kašnu 
na nádvoří či se projít po právě zbudované zahradě přilehlé k severní straně 
muzejního areálu v blízkosti 15. poledníku. Dokončená je již i stavební obno-
va prostor prvního nadzemního podlaží, kde byly odkryty ornamentální ná-
stěnné malby, jež budou brzy restaurovány.             
Ve spojitosti s nosnou výstavou sezony „Alexandr Paul – legenda české foto-
grafie“, seznamující s osobností a dílem významného českého fotografa, pro-
slulého snímky barokní a gotické architektury, automobilových závodů s Eliš-
kou Junkovou, českých korunovačních klenotů či Osvobozeného divadla, 

promítá muzeum v červenci každou středu od 15.00 do 16.30 hodin ve svých 
prostorách film Voskovce a Wericha „Peníze nebo život“. Vstupenky na pro-
mítání v ceně 10 Kč zakoupí zájemci v muzejní pokladně denně kromě pon-
dělí a ve svátky od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 hodin. V téže době jsou 
přístupné aktuální výstavy a expozice, návštěvníci si mohou mimoto objednat 
komentovanou prohlídku. Naplánovány jsou rovněž besedy s architektem.          
Jako novinku pořádá letos muzeum i kytarový koncert s recitací, jenž proběh-
ne 5. července od 19.00 hodin v „rajském dvoře“ bývalé jezuitské koleje, kde 
se 26. července od 19.00 hodin uskuteční též tradiční „Jazzování v jezzuitské 
koleji“. Obě koncertní vystoupení v případě nepříznivého počasí v den konání 
odehrají hudebníci v blízké kapli sv. Maří Magdaleny.        

Eva Florová 

Oblíbený hudební minifestival „Magická viola Petra Přibyla“ vstupuje již 
do 9. ročníku. Letní koncerty, na nichž se tradičně stírají hranice mezi kla-
sickou hudbou a hudbou jazzovou či rockovou, se letos uskuteční v kostele 
Jana Křtitele a v kapli Maří Magdaleny.
Pořadatelé z Jihočeské hudební společnosti již tradičně sáhli po osvědčené 
klasice a návštěvníci se mohou opět těšit na „Noční koncert při svíčkách“. 
Společně s P. Přibylem vystoupí členové Orchestru Národního divadla v Pra-
ze – Jaroslav Pelikán (flétna), Jan Sládeček (violoncello) a Hana Hrachovi-
nová (harfa). Hostem večera bude Aneta Mazancová-Kocmanová (housle).
Pondělí 29. 7. 2013 ve 21.00 hodin v kostele Jana Křtitele
Na druhém koncertu vystoupí společně s P. Přibylem vynikající klavírista Mar-

tin Fila se svou ženou Lenkou Filovou (hoboj).
Koncert má název „Hudební skvosty“. Zazní skladby nejoblíbenějších skladate-
lů – Vivaldi, Mozart, Dvořák, Ježek …
Pondělí 12. 8. 2013 ve 20.00 hodin v kapli Maří Magdaleny
Skutečnou hudební lahůdkou bude sólový koncert Józefa Skrzeka, klávesisty 
a frontmana legendární polské rockové skupiny SBB. (viz www.skrzek.com)
Pondělí 26. 8. 2013 ve 20.00 hodin v kostele Jana Křtitele
Předprodej vstupenek na všechny koncerty bude probíhat na  recepci hotelu 
Vajgar od 15. 7. denně od 8.00 do 22.00 hodin. Rezervace vstupenek je možná 
na telefonních číslech 607 853 976, nebo 384 361 271.

Petr Přibyl 

Premiéra nových nočních prohlídek se uskuteční 19. 7. 2013 ve 21.00 hodin.

Další prohlídky budou 
20. července 2013, 2., 3., 9., 10., 16., 17., 30. a 31. srpna 2013 vždy 
v 21.00 a 22.00 hodin (od 9. srpna 2013 v 19.50 a v 21.00 hodin)

Vstupenky je nutné rezervovat dopředu, po  loňských zkušenostech 
na  21.00 hodin minimálně se čtrnáctidenním předstihem, a  to buď 
od 15. června 2013 na www.akaska.cz nebo od 10. července 2013 i na te-
lefonu 603 248 491.

Antonín Kaška

ČERVENCOVÝM SPORTEM LETEM SVĚTEM
Malá kopaná
Podeváté se bude konat velmi oblíbený turnaj s  názvem „Michálek 
Cup 2013“. Jeho dějištěm se stane Sportcentrum Bobelovka v  Otíně 
u  Jindřichova Hradce v pátek 5. července od 9 hodin, přičemž vyvr-
cholení celodenních bojů je naplánováno na přibližně 18 hodin. „Zno-
vu budou v  týmech k  vidění známé osobnosti místního i  světového 

sportu. Chybět nebudou reprezentační hokejisté z nejlepších lig plane-
ty, interligové házenkářky, basketbalisté, třetiligové fotbalistky. Všich-
ni příznivci kvalitního sportu a zábavy si přijdou na své. A vězte, že 
závěrečným hvizdem program dne nekončí,“ ujišťuje jedna z organizá-
torek Věra Neidrová (bobelovkajh@seznam.cz, 606 608 585).

(pokračování na další straně)
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Neobměkčím své srdce,
které proti mně souboj rozpoutá,
vlastním samaritánstvím
zahnána až do kouta.

Snad někdy zase podléšky
v příkrovech sněhu pokvetou
a zvonek tiché soucitnosti
objevím v šeru s kometou.

Nohejbal
Sportovní klub Union Jindřichohradecka pořádá v sobotu 20. červen-
ce nohejbalový turnaj dvojic pro hráče veškeré výkonnosti. Soutěž se 
uskuteční v KardašověŘečici a blízké obci Cikar od 8.30 hodin, kdy je 
na pořadu prezentace a losování. Přihlášky do III. ročníku klání, které 
nese název „R + M Cup 2013“ a má charitativní podtext, přijímá hlavní 
organizátor Jan Strada (Jenastrada@seznam.cz, 721 952 881).

Triatlon
Čtrnáctým ročníkem bude pokračovat tradice závodu „Plavecký Že-
lezný muž 2013“. Opětovně se bude konat v Plavsku a okolí, přičemž 
na účastníky budou čekat distance: 500 metrů plavání + 28 km jízdy 
na  kole + 7 km běhu. Začíná se startem na  pláži Strážské pískovny, 
poté následuje cyklistická část na  trase Stráž – Mláka – Novosedly – 
Jemčina – Hatín – Buk – Políkno – Plavsko (depo) a na závěr běh přes 
Hatín do Roseče, kde je cíl. Akce, jejíž oblíbenost rok od roku narůstá, 
se bude konat v sobotu 20. července od 9.00 hodin. Sraz závodníků je 
v Plavsku v 8.30 hodin na křižovatce směrem na Stráž nad Nežárkou 
u zrcadla. Shromaždiště triatletů před startem je na parkovišti u stráž-
ské pískárny. Startovné: 100 Kč. Kontakt na  organizátory: Jiří Budín 
(jirkabudin@seznam.cz, zm@plavskonet.cz) a  Václav Peroutka (udo-
peroutka@seznam.cz).

Volejbal
Otevřené mistrovství České republiky ve  volejbalových smíšených 
deblech budou hostit antukové kurty na Tyršově stadiónu v Jindřicho-
vě Hradci v  pátek 5. července od  9.00 hodin. Národní šampionát se 
týká veteránské kategorie, kdy jsou mixy tvořeny z dua, v němž muž 
musí být starší 40 a žena 35 let. Zároveň s MČR ovšem bude probíhat 
tradiční turnaj mixů „Letní volejbalový Jindřicháč 2013“, který je ote-
vřen pro všechny kategorie. Přihlášky do oblíbeného klání, které da-
tem pořádání již neodmyslitelně patří ke Dni slovanských věrozvěstů, 
přijímá na místě nebo předem hlavní organizátor z SK OK J. Hradec 
Otakar Kinšt (skokjh@quick.cz, kinstota@seznam.cz, 606 934 098).

Házená
„Den s  házenou pro Kapku naděje“ – už z  tohoto názvu akce je patr-
né, že půjde o charitu. Nadační fond Kapka naděje působí v ČR již tři-
náctý rok. Je zaměřen na pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou 
krvetvorby, nádorovými onemocněními a pro děti, jejichž onemocnění 
vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Pomoci této organizaci s naplňová-
ním jejích cílů se rozhodly házenkářky TJ Házená J. Hradec, a to zajíma-
vým způsobem. V  sobotu 13. července od  13.00 hodin budou pořádat 

nejprve zábavné odpoled-
ne pro mládež, kdy na dě-
ti čeká v  útrobách haly 
a  všude kolem ní plnění 
úkolů na  patnácti stano-
vištích. Na každém z nich 
se potkají s některou z há-
zenkářek jindřichohra-
deckého týmu. Vše je též 
podřízeno přízni svatého 
Petra, pakliže by totiž bylo špatné počasí, tak se všechny soutěžní úkoly 
budou plnit uvnitř haly. „Podotýkám, že vstupné na celou akci je dob-
rovolné. Výtěžek věnujeme Kapce naděje,“ vzkazuje kapitánka ženské-
ho interligového týmu Jitka Matoušková. Po skončení dětských her pak 
přijde vyvrcholení akce v podobě exhibičního utkání, které začne v 18 
hodin. Nastoupí v něm proti sobě výběr hráček česko-slovenské WHIL 
interligy a TJ Házená J. Hradec. Výběr osobností z trenérského postu po-
vede Vojtěch Srba, kouč Lovosic, čtvrtého týmu české extraligy mužů. 
K dispozici bude mít například někdejší hráčky J. Hradce Lucii Kantůr-
kovou a Ivetu Matouškovou. Jindřichohradecké družstvo půjde do boje 
pod vedením trenéra Karla Petržaly. I na atraktivní mač je vstupné volné. 
Program „Dětského dne s házenou pro Kapku naděje“: zábava pro děti 
a veřejnost – 13.00 až 17.30; představení nových partnerů klubu – 17.50; 
první poločas utkání osobností české házené – 18.00; představení projek-
tu pro nadační fond Kapka Naděje – 18.30; přestávková slosovací soutěž 
– 18.40; druhý poločas utkání osobností české házené – 18.45; autogra-
miáda, exhibiční soutěže – 19.20; oficiální ukončení „Dětského dne s há-
zenou pro Kapku naděje“ – 20.00.

Roman Pišný
Foto: M. Vicany
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pozvánky na srpen
Městské akce: Ostatní akce:
• 9. 8. 

LeTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu
• 13. 8. 

KONceRT ZWeTTL TRIO – KAPLe SV. M. MAGDALeNy
• 16. 8. 

LeTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu
• 23. 8. 

LeTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu
• 24. 8. 

OPeReTA NA STáTNÍM HRADu A ZáMKu
• 31. 8. 

MěSTO DěTeM ANeb KARNeVALOVÝ PARK 

Foto: Archiv města Jindřichův HradecAquapark v Jindřichově Hradci

TOP TÝDEN 2013 (26. 7. - 4. 8. 2013):
• 1. 8. 

NOUZOVKY, ANEB KDYŽ JSME MĚLI HLUBOKO 
DO KAPSY – VERNISÁŽ VÝSTAVY

• 2. 8. 2013
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA 
SV. JANA KŘTITELE 

• 3. 8. 
LÉTO U VODY – AQUAPARK J. HRADEC

• 3. 8. 
LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU

• 4. 8. 
PROMENÁDNÍ KONCERTY – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

• 4. 8. 
PORCINKULE - POUŤ

• 3. – 4. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM 
V JINDřIcHOVě HRADcI S bÍLOu PANÍ 

• 9. – 10. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM 
V JINDřIcHOVě HRADcI S bÍLOu PANÍ 

• 12. 8. 
MAGIcKá VIOLA PeTRA PřIbyLA IX. 

• 15. 8. 2013 
MěSTu A VeNKOVu -  VeRNISáž VÝSTAVy

• 16. – 17. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM 
V JINDřIcHOVě HRADcI S bÍLOu PANÍ 

• 24. 8. 
XX. SeTKáNÍ VáLeČNÝcH A POVáLeČNÝcH LeTců

• 26. 8. 
MAGIcKá VIOLA PeTRA PřIbyLA IX.

• 30. – 31. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM 
V JINDřIcHOVě HRADcI S bÍLOu PANÍ


