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Na jindřichohradeckém zámku 
se letos rozezní opereta Netopýr
Opera Jindřichův Hradec slaví desáté narozeni-
ny. Letos se Agentura CROCE a město Jindřichův 
Hradec rozhodly představit 24. srpna v 19.00 ho-
din klasickou operetu Netopýr. Po deseti letech, 
kdy na nádvoří jindřichohradeckého zámku zně-
ly nejslavnější české i světové opery, se mohou le-
tos návštěvníci těšit právě na vídeňskou operetu 
Johanna Strausse. 
Od  roku 2004, kdy Agentura CROCE obnovila 
tradici operních večerů na  jindřichohradeckém 
zámeckém nádvoří, se stala opera na  konci léta 
milou tradicí a  vyhledávanou kulturní událos-
tí jižních Čech. A nejen to, dnes už se milovníci 
hudby sjíždějí i z celých Čech a nedalekého Dol-
ního Rakouska. 
Letos se tedy návštěvníci mohou těšit na  vý-
še uvedenou operetu Netopýr. Tento skvost pa-
tří k prestižním hudebním kouskům, který uvá-
dí přední operní domy od Vídeňské státní opery, 
královské opery v  Londýně, po  pařížskou Ope-
ru Bastille. Je to vždy hudební bonbonek. Diváci 
si užívají známé melodie a baví se. A co víc, ba-
ví se i  zpěváci na  jevišti, Netopýra prostě milují 
všichni. 
Věhlasné dílo Johanna Strausse mladšího uved-
lo v  premiéře Divadlo na  Vídeňce v  roce 1874 
a  vídeňské obecenstvo si ji zamilovalo. Říká se, 
že Johann Strauss, král 
valčíků, napsal Neto-
pýra za  42 nocí. Je-li 
to pravda či ne, se už 
dnes nedozvíme. Nic-
méně úspěch slaví Ne-
topýr dodnes po  celém 
světě. Některé nejzná-
mější melodie si divá-
ci jistě v  duchu zanotu-
jí společně s  hlavními 
protagonisty – krásnou 

Rosalindou, prostořekou Adélou, bonvivánem 
Eisensteinem a vychytralým dr. Falkem. Všichni 
se nakonec sejdou na  slavném plese Prince Or-
lowského, jehož večírky s vodkou a kaviárem pa-
třily k  vrcholům plesové sezóny Vídně. A  proč 
Netopýr? Dr. Falke a Gabriel Eisenstein jsou pro-
slulí milovníci žen, bujarých večírků a  maškar-
ních plesů. Na jednom takovém večírku dr. Falke 
omámen vínem a  ženami usne v  masce Netopý-
ra. Ráno musí jít potupně celým městem ve svém 
kostýmu kvůli Eisensteinovi, který ho nechá bez 
pomoci. Od  té doby vymýšlí dr.  Falke pomstu. 
A  to odstartuje nekonečný sled komických udá-
lostí, převleků a záměn.
Pořádající agentura CROCE přizvala tentokrát 
ke spolupráci orchestr, sbor a balet divadla F. X. 
Šaldy v Liberci. V hlavních rolích se představí só-
listé Národního divadla v  Praze a  divadla F. X. 
Šaldy, za  dirigentským pultem bude pan Franti-
šek Babický, dlouholetý dirigent Národního diva-
dla. Režie se ujal Martin Otava, který již pracoval 
na  několika operních inscenacích jindřichohra-
decké opery. 
Diváci se mohou těšit na krásné melodie, výprav-
né kostýmy a  zábavu. Stejně tak jako předchozí 
ročníky Opery Jindřichův Hradec, i  letos spolu-
pořádá tuto kulturní událost město Jindřichův 

Hradec, Jihočeský kraj 
a  Státní hrad a  zámek 
Jindřichův Hradec. 
Přejeme všem v hledišti 
i na jevišti dobrou zába-
vu a  těšíme se na  vidě-
nou v  sobotu 24. srpna 
na III. nádvoří Státního 
hradu a  zámku Jindři-
chův Hradec. 

Agentura Croce

HRUŠEŇ Z DOLNÍ RADOUNĚ
JE VE FINÁLE SOUTĚŽE
„STROM ROKU“

Podpořte svým hlasem jediného 
jihočeského zástupce v této soutěži.

Více na straně 5

MĚSTO DĚTEM ANEB 
KARNEVALOVÝ PARK

Také v letošním roce proběhne v městském 
parku veselé rozloučení s prázdninami. 

Více na straně 12

LETNÍ KONCERTY 
V CENTRU MĚSTA

V srpnu vrcholí série letních koncertů na 
náměstí Míru.

Více na straně 12
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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 zasílej-
te vždy nejpozději do 15. dne 
aktuálního měsíce na e-mail: 
kozlova@jh.cz, popř. na adre-
su Informační středisko Měs-
to Jindřichův Hradec, Pan-
ská 136/I, Jindřichův Hradec 
377  01. Jméno vítěze bude 
zveřejněno v  dalším vydání 
JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého 
čísla: pohled z ulice Pod Hra-
dem do Nežárecké ulice
Výhercem se stává a  knihu 
s  názvem Jindřichův Hradec 
– Město nad Vajgarem získá-
vá Antonín Žampach ze Sla-
vonic. Blahopřejeme.

Redakční rada 
JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

krásně jsme si užili první polovinu prázdnin a ta druhá 
polovina, jistě ještě krásnější, nás teprve čeká.  19. čer-
vence se po několika letech uskutečnil slavnostní nástup 
vojáků na  náměstí Míru. Naši hradečtí vojáci se vrátili 
po šesti měsících z Afghánistánu, kde zakončili mírovou 
misi 11. PRT Logar. Veřejné poděkování bylo tím nejmen-
ším, co jsme pro ně mohli uspořádat. 

Prožili jsme krásné oslavy 720 let města, v rámci nichž 
byla také pokřtěna zbrusu nová kniha s  názvem „Jin-
dřichův Hradec – pod střechami domů“ a já bych chtěl 
touto cestou poděkovat všem, kdo se na  přípravě této 
knihy, slavností a  všech akcí v  Top týdnu podíleli a  ta-
ké vám, účastníkům, kteří jste svou přítomností přispěli 
k nádherné atmosféře těchto dní. V srpnu nás ještě čeká 
Straussova opereta Netopýr a v ten samý den 24. srpna 
oslavíme s Klubem historie letectví dvacáté výročí setkání 
válečných a poválečných letců. Během celého měsíce bu-
dou pokračovat jak středeční, tak páteční letní koncerty 
na náměstí a s prázdninami se rozloučíme již tradičně 31. 
srpna, kdy bude město patřit dětem, na které bude čekat 
karnevalový park. V běhu jsou také plánované investiční 
akce, do konce měsíce bude hotová rekonstrukce komu-
nikace a veřejného vodovodu v ulici Stará cesta v úseku 
mezi ulicemi Sládkova a Schwaigrova a komunikace mezi 

Horním Žďárem a Dolní Pěnou. 

 K  těmto a dalším stavbám 
se váží nutné uzavírky a já 

vám přeji, abyste je brali 
s úsměvem. 

Stanislav Mrvka
starosta města

96. výročí bitvy u Zborova
V  pátek 27. června jsme si v  Jakubských 
sadech v  Jindřichově Hradci při krátkém 
pietním aktu připomněli 96. výročí bitvy 

u Zborova. Akci pořádal 44. lehký motori-
zovaný prapor v Jindřichově Hradci a Čes-
koslovenská obec legionářská Jednota bra-
tra Stanislava Berana Jindřichův Hradec. 
Vzpomínkového aktu se za  město Jindři-
chův Hradec zúčastnil starosta města Sta-
nislav Mrvka, který položil květinu k  pa-
mátníku a ujal se krátkého slova.

Kruhový objezd u Kuniferu 
je již otevřený
Křižovatkou u  Kuniferu můžete projíždět 
bezpečně. Nově vybudovaný kruhový objezd 

byl otevřený 27. června a  jeho zajímavos-
tí jsou pružné balisety (bílé směrové sloup-
ky), které jsou na  této stavbě první v  České 
republice. 

Muzeum fotografie 
má nový park
Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií má nové odpočinkové místo, 
je jím park, který byl vytvořen z  parkovi-
ště u  poledníku. Klidová zóna tak harmo-
nicky dokresluje celý nově rekonstruova-
ný muzejní komplex. V pátek 27. června se 
v  prostorách rajského dvora Muzea foto-
grafie a moderních obrazových médií u no-
vé kinetické fontány od akademického so-
chaře Františka Svátka uskutečnilo setkání 
u příležitosti slavnostního otevření projek-
tu Centrum fotografie a  moderních mé-

dií, v  rámci kterého bylo zrekonstruováno 
1.  nadzemní podlaží západního křídla ob-
jektu jezuitské koleje a úprava dvora na se-
ver od objektu, kde byl vybudován park se 
zelení. Stavební úpravy byly součástí pro-
jektu Centrum fotografie a  moderních 
médií spolufinancovaného ze synergické 
výzvy ROP Jihozápad, navazující na  do-
končený projekt IOP. 

Dobrovolní hasiči soutěžili 
o pohár starosty města
Sbor dobrovolných hasičů města Jindři-
chův Hradec v  sobotu uspořádal soutěž 
v  požárním útoku O  pohár starosty měs-
ta Jindřichův hradec v  Dolním Skrýcho-
vě. Soutěž zahájil starosta města Stanislav 
Mrvka společně s velitelem Lubomírem Be-
ranem. Soutěžilo devatenáct mužstev a  je-
den tým žen. Zvítězilo družstvo z Horního 

Meziříčka, které obdrželo i  krásnou cenu 
starosty města. Horní Meziříčko v této sou-
těži vyhrálo již potřetí, tudíž jim putovní 
pohár již zůstane. Druhé místo vybojovaly 
Horní Němčice a třetí místo Zahrádky. Jin-
dřichův Hradec skončil na pěkném šestém 
místě. Po oficiální soutěži se soutěžilo ne-
oficiálně a to ve štafetě pití různých druhů 
nápojů a jezení klobásy. 

Novinkou letošního léta 
je úschovna jízdních kol 
Služby města Jindřichův Hradec provozují 
nově od 1. července úschovnu jízdních kol 

ve  staré radnici na  náměstí Míru v  Jindři-
chově Hradci. Provozní doba: pondělí až 
sobota: 8.00 – 19.00 hodin, neděle: 8.00 – 
14.00 hodin. Kolo si zde mohou návštěvníci 
uschovat nejdéle jeden den za 30 Kč. Ztráta 
úschovného lístku přijde na 100 Kč. 

Jak si jindřichohradecké děti 
představují rozvoj města
V  letošním roce město Jindřichův Hradec 
zpracovává rozsáhlý dokument „Strate-
gický plán rozvoje města na  roky 2014 – 
2020“. Žáci mateřských a  základních škol 
k  tomuto tématu namalovali, jak si před-
stavují rozvoj města. Výstava těchto pra-
cí je nyní k vidění v prostorách KD Střel-
nice a přístupná bude vždy v době konání 
akcí. Celkem se sešlo 238 výkresů různých 
formátů (i  trojrozměrných), zpracovaných 
různými technikami. Práce byly rozděle-
ny do dvou skupin a to na práce žáků ma-
teřských škol (vystaveny budou v  červen-
ci) a práce žáků základních škol (vystaveny 
budou v srpnu). 

Karolína Průšová
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Město Jindřichův Hradec děkuje ukázněným občanům za třídění elektroodpadu
Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých 
elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček 
a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už 
nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme 
i významných úspor materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na vý-
robu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená 
elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícové-
ho města. A  díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do  ovzduší 
290 000 000 tun CO₂, takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětné-
ho odběru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností 
skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, 
po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce. 
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního 
systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj fi-
nanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, 
z něj bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 Kč. Při splnění daných kritérií může 
obec získat z Motivačního programu až 100 000 Kč za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepší-
mu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, 
a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů.

Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň 
jednu vlastní všechny domácnosti. 
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se 
za posledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní 
obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. 
Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domác-
nostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky 
a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohle-
du na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám 
elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit. 
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože 
jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více spotře-
bitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory po-
řizovací ceně nakonec úsporu.    
Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě dlou-
ho poté, co se při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše recyklační-
ho příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci 
na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEK-
TROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato likvidace 
skutečně ekologická.

František Bulíček
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ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Zapojte se do soutěže Památka roku 2013 
Máte oblíbenou památku? Přihlaste ji do soutě-
že Památka roku 2013. Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezsko připravilo společně s Ná-
rodním památkovým ústavem a Ústavem územní-
ho rozvoje novou soutěž - o cenu za nejlepší pro-
jekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, 
budovy nebo souboru staveb - Památka roku 2013.
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci ob-
novy nemovité kulturní památky, budovy nebo 
souboru staveb, které mají významné památko-
vé, architektonické nebo urbanistické hodnoty 
a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. 
Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, kláš-
ter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, 
obytná stavba, charakteristická část zástavby, vo-

jenský nebo zemědělský brownfield, veřejný pro-
stor, park...
Cena sestává z trvalé pamětní desky s nápisem Pa-
mátka roku 2013 k umístění u vítězného objektu, 
z finanční odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.
Soutěž je dvoukolová. V prvním kole rozhodne 
o vítězném objektu v kraji a postupu do druhé-

Podpořte jediného jihočeského finalistu Stromu roku - hrušeň v Dolní Radouni
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nadace Partnerství pořádá letos již dvanáctý 
ročník celostátní ankety Strom roku. Do  této 
ankety byla odborem životního prostředí  MěÚ 
Jindřichův Hradec nominována hrušeň v Dol-
ní Radouni. 
Tato hrušeň je vyhlášena jako památný strom 
a roste u statku čp. 20 v Dolní Radouni. Její stáří 

je odhadováno na 200 let. Hrušeň je svým ob-
vodem kmene 410 cm druhou nejmohutnější 
v jihočeském kraji. Hrušeň je plně vitální, kve-
te a plodí, k zajištění stability a bezpečnosti je 
v koruně instalována víceúrovňová bezpečnost-
ní vazba. Hrušeň je zcela unikátní svým stářím 
a mohutností, ale i z hlediska zachování původ-
ních druhů dřevin. Naprosto nepřehlédnutel-
nou se hrušeň stává v době kvetení. 
Dolnoradouňská hrušeň byla vybrána odbor-
nou porotou do  finále ankety, ve  kterém o  ví-
tězi rozhodne charitativní hlasování prostřed-
nictvím DMS nebo zpoplatňěných hlasovacích 
arších. Na  webu ankety www.stromroku.cz si 
můžete prohlédnout fotky všech finálových 
stromů, přečíst jejich příběhy a  sledovat  prů-
běh  hlasování. Pokud se tedy rozhodnete hru-
šeň podpořit podpisem nebo dárcovskou SMS, 

zároveň finančně podpoříte péči o  tento jedi-
nečný strom a přispějete na zhotovení infotabu-
le o hrušni.
Zasláním dárcovské SMS ve  tvaru DMS 
STROM11 na  číslo 87  777, získá strom 1 hlas 
a 27 Kč (cena SMS je 30 Kč, strom obdrží 27 Kč) 
Druhou možností je sbírat hlasy na zpoplatně-
né hlasovací archy (ke stažení na webu ankety), 
cena jednoho archu je 60 Kč a  vejde se na  něj 
20 podpisů (strom obdrží 20 hlasů). Hlasování 
trvá až do 10. října.
Vítězný strom kromě titulu Strom roku ob-
drží poukaz na  arboristické ošetření od  firmy 
Prostrom Bohemia a  bude reprezentovat Čes-
kou republiku v mezinárodní anketě Evropský 
strom roku. 

Petra Šelepová
Foto: Lenka Grosmannová

ho kola krajská sekce Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska (Sdružení) s účastí zá-
stupce Národního památkového ústavu (NPÚ). 
Ve druhém kole rozhoduje o vítězném objektu 
v soutěži celostátní komise složená ze zástupců 
Sdružení, NPÚ a Ústavu územního rozvoje.

Mezi dvě hlavní podmínky soutěže patří:
(1) Realizace obnovy objektu musí být dokon-
čena v hodnoceném roce.
(2) Žadatelem je vlastník nebo pověřený zá-
stupce vlastníků.

Více informací najdete na: www.jh.cz

Karolína Průšová

městská policie
Výpis z událostí
6. 7. 2013 v odpoledních hodinách vyjeli stráž-
níci do Kauflandu, kde 54letý muž ukradl lá-
hev vodky za  379 Kč. Dle vyjádření svědka 
zlodějíček vzal z regálu láhev, chvíli s ní v ru-
ce bezradně chodil po obchodě a pak jí tepr-
ve šoupnul do batohu. U pokladny jí pochopi-
telně nevyndal a nezaplatil. Placení ale neutekl, 
protože strážníci mu za přestupek proti majet-
ku vyměřili blokovou pokutu v maximální výši.

8. 7. 2013 v cca 21 hodin řešili strážníci zlodě-
je tentokrát v Albertu, kde 41letý bezdomovec 
ukradl 300 g uherák v  ceně 107 Kč. Jednoduše 
si strčil „šišku“ pod triko na břiše a doufal, že si 
nikdo ničeho nevšimne. Mýlil se a omyl ho při-
šel v blokovém řízení na 1000 Kč.

12. 7. 2013 ve  23.15 hodin byl na  linku 156 
oznámen konflikt dvou hostů v  restauraci 
Na Piketě. V době příjezdu hlídky se již potyč-
ka přesunula před restauraci, kde oba aktéři le-
želi na  zemi a  snažili se jeden druhého škrtit 
a  bít pěstí do  obličeje. Strážníci oba „kohou-
ty“ od sebe oddělili a při zjišťování totožnosti 
vyšlo najevo, že rvačka probíhala mezi souro-
zenci (25 a 22 let). Konflikt vyprovokoval starší 
z bratrů, který také zpočátku strážníkům odmí-
tl prokázat totožnost, a protože se neustále sna-
žil bratra atakovat, skončil s pouty na rukou. 

14. 7. 2013 v 04.15 hodin při kontrole Nábřeží 
Ladislava Stehny zaujaly strážníky vypleněné 
betonové květníky a květiny poházené na  sil-
nici. Ve Václavské ulici spatřili trojici lidí, z níž 
jeden se snažil rozebrat plastový kryt „kande-
lábru“. Po zjištění totožnosti se dotyčný přiznal 
i k likvidaci květin. Nyní ho čeká úhrada způ-
sobené škody a následně i pokuta za přestupek 
proti majetku.

15. 7. 2013 v  Pražské ulici si dva řidiči vyří-
dili údajný dopravní přestupek (předjetí způ-
sobem zvaným „myška“) zpočátku bez policie, 
ale zato, jak se lidově říká „ručně-stručně“.  No 
a o  tom, kdo byl v právu a kdo ne, rozhodne 
příslušný správní orgán. 

Rudolf Gabriel
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policie Čr
Ukázka výcviku policejního psa udělala radost dětem

Policejní psovodi se svými čtyřnohými 
pomocníky a  tiskovou mluvčí navštívi-
li   21.   června 2013 Základní, mateřskou 
a  praktickou školu, odloučené pracoviště 
„Pod zámkem“ v Jindřichově Hradci. Ukáz-
ky práce čtyřnohých ochránců zákona 
zhlédli žáci společně s  učitelkami. Všichni 
byli z policejních psů doslova nadšeni. Děti 
se dozvěděly od vedoucího kynologické sku-
piny Ladislava Košlera, jak služební pes pro-
chází výcvikem již od štěňátka a jaké doved-
nosti musí zvládnout, aby mohl být zařazen 
do  kategorie „pátrací pes“. Tisková mluvčí 
děti poučila o  tom, jak nesmí být důvěřivé 

k cizím psům ani k cizím lidem. V závěru ukázek si děti mohly také psa Moeta, pod dohledem jeho psovoda Petra Lukačoviče, pohladit a vyzkoušet si vý-
stroj policejních psovodů. Ukázka vzbudila u žáků velký ohlas, a proto policisté dětem přislíbili, že v následujícím školním roce opět toto pracoviště navštíví. 

Prevence:  
Letní prázdniny -  děti jsou samy doma
Mnozí rodiče bohužel nemají finance na zaplacení letních táborů pro děti a zajištění programu na celých devět týdnů. V případě, že děti zůstanou někte-
ré dny samy doma, bez dozoru dospělých, měly by být poučeny o základních pravidlech, jak se chovat v různém prostředí a různých situacích. Měly by 
znát i možnosti, jak trávit svůj volný čas bezpečně. Nemusí totiž zůstat samy jen doma, ale budou samy venku, na koupališti, na silnici, na hřišti apod.
Děti by měly znát různé způsoby a možnosti,  jak dát rodičům o sobě zprávu, o tom, že jsou v pořádku, kde a s kým jsou a kdy se vrátí domů, jak a kdy 
použít  telefon, mobilní telefon nebo internet. Děti by měly být připraveny a znát základní varianty volání o pomoc, např. Tohle není můj tatínek, po-
mozte mi…apod.
Doporučujeme, aby rodiče vedli své děti od ranného věku k základním pravidlům ochrany života, zdraví a majetku. Platí zásada, že čím je mladší dí-
tě, tím je ohroženější. Pokud by zůstalo dítě samo doma, mělo by znát  pravidla jak se chovat. Rodiče by měli být ti nejbližší, kterým dítě důvěřuje, mě-
li by znát své dítě a tudíž také vědět, co mohou od svého „drobečka“ očekávat. V tom smyslu pak zaměřit svá ponaučení a to ve smyslu ochrany života, 
zdraví a majetku a vhodného využití prázdnin. Rodiče by měli mít základní informace,  jak předejít únosu či útěku dětí, měli by vědět  jak se zachovat, 
když se dítě ztratí.

Mezi základní doporučení patří bezpečné chování:
doma:
• zaměstnejte dítě bezpečnou činností jako je kreslení, čtení,   pra-

cí  na počítači, sledování  pohodových  televizních  programů, zadej-
te dětem přiměřenou domácí práci  - určitě není na škodu. 

• naučte dítě telefonovat (mělo by vědět, že se nesmí bavit s cizími lid-
mi po telefonu, ani když stojí neznámý člověk za dveřmi bytu) 

• pravidla opatrnosti platí o to víc na ulici a to i v případech, že cizí člo-
věk požaduje cokoli a za případnou odměnu 

• děti by si neměly vodit cizí děti nebo cizí kamarády do bytu bez vě-
domí a svolení rodičů 

• klíče od bytu by si měly děti schovat a nosit skrytě, měly by mít u se-
be malé finanční částky 

na koupališti:
• samotné děti k volně přístupné vodě nepatří (neznalost vodní hladi-

ny se nevyplatila mnohému dospělému, natož dětem) 
• děti by měly jít na koupaliště nebo k vodě jen s vědomím a svole-

ním rodičů a pokud již dostanou svolení, měly by koupaliště navští-
vit nejméně ve dvou 

ve volné přírodě:
• je nutné, aby  dítě znalo možná nebezpečí, která mu hrozí 
• mělo by vědět, že nesmí přistupovat k cizím autům nebo dokonce 

stopovat 
• dítě by mělo vědět, že pády z výšek, ze stromů mají mnohdy celoži-

votní následky 
• v případě, že nemá dítě prostorovou orientaci, nemělo by se vydá-

vat do volné přírody samo (i zde platí rada - nemluvit a nevěřit ci-
zím lidem) 

na silnici může být dítě cyklistou i chodcem:
• dítě by mělo znát základní pravidla silničního provozu (znát alespoň 

základní dopravní značky, vědět jak má být vybaveno jízdní kolo, po-
vinnosti cyklistů apod.) 

• dítě jako chodec je handicapovaný už tím, že nemá výšku dospělého 
a má velmi omezený zorný úhel (když nic nevidí na silnici, nezname-
ná to, že se neblíží žádné vozidlo)   

• děti by se měly naučit základům bezpečného přecházení silnice (při 
přecházení silnice se nejen rozhlédnout, ale i  naslouchat zvukům, 
rozlišit je, chvíli počkat a pak teprve přejít vozovku) 

• děti by měly vědět, že absolutní přednost na přechodech nemá ani 
dospělý chodec 

na závěr:
• Rodiče a  děti by se měli domluvit, že budou platit určitá pravidla 

kontroly  (např. že dítě sdělí, kam, s kým, kdy a na jak dlouho od-
chází z domu, jak bude kontaktovat a informovat rodiče o tom, kde 
a s kým tráví svůj volný čas) 

• Dítě by nemělo zůstávat dlouho samo, mělo by být vždy v kontaktu 
s ostatními lidmi 

• V  případě, že je dítě pozorováno neznámým člověkem delší do-
bu, mělo by utéct na  rušné místo, mezi kamarády, všude tam, kde 
by mohli být náhodní svědci, případně možný telefonický kontakt 
na rodiče 

V případě zjištěné  ztráty nezletilých dětí je nutné  ihned  volat Policii ČR, 
u starších dětí  záleží na konkrétní situaci. Pokud rodiče ví o tom, že jsou 
jejich děti nespolehlivé a často chodí domů pozdě, pak je na místě, aby 
s oznámením na policii počkali delší dobu, aby nejdříve prohledali okolí 
domova, zavolali kamarádům svého dítěte apod. 

Hana Millerová
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spoleČenská kronika

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 11. 6. 2013 do 10. 7. 2013 nás opustili: 

Václav FRYC, Kunžak 6. 1. 1948 11. 6. 2013
Miloslav KODYM, Sedlo 24. 12. 1966 13. 6. 2013
Božena ŠTULPOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 12. 1922 13. 6. 2013
František PŘIBYL, Jindřichův Hradec 30. 5. 1925 14. 6. 2013
Zdenka POKORNÁ, Nová Včelnice 3. 9. 1944 15. 6. 2013
Anna URBANIECOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 7. 1935 19. 6. 2013
Jarmila RŮŽIČKOVÁ, Jindřiš 10. 1. 1922 20. 6. 2013
Otilie POKORNÁ, Jindřichův Hradec 12. 8. 1927 21. 6. 2013
Božena HRONOVÁ, Nová Bystřice 26. 7. 1938 22. 6. 2013
Miroslava ŠENOLTOVÁ, Jindř. Hradec 23. 6. 1956 22. 6. 2013
Karel LORENC, Třeboň 7. 9. 1938 23. 6. 2013
Jarmila KOUBOVÁ, Kardašova Řečice 18. 12. 1930 25. 6. 2013
Milena KOLÁŘOVÁ, Jindř. Hradec 25. 10. 1940 26. 6. 2013
Ladislav ZÁVODSKÝ, Rodvínov 1. 1. 1942 28. 6. 2013
Jaroslav VACHNÍK, Staré Město pod Land. 31. 3. 1954 1. 7. 2013
Vladislav VAŇÁSEK, Lomy 2. 1. 1927 3. 7. 2013
Ludmila ZOULOVÁ, Jindř. Hradec 13. 12. 1941 4. 7. 2013
Karel VALENTA, Jindř. Hradec 28. 12. 1931 6. 7. 2013
Julie HRDLIČKOVÁ, Kostelní Radouň 5. 6. 1931 10. 7. 2013
Marie LOUŠOVÁ, Otín 3. 12. 1930 10. 7. 2013
Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.

 Hana Palusková

Dárci krve převzali stříbrné a bronzové plakety
Stříbrné a bronzové plakety profesora Jana Janského za bezpříspěvkové dárcovství krve převzalo ve čtvrtek 27. června 2013 v kapli sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově Hradci 43 občanů z Jindřichohradecka. O krásný doprovodný program se postaraly děti ze třetí mateřské školy u Billy, pod vedením pa-
ní učitelky Koubové.

Stříbrné plakety za 20 odběrů obdrželi: Kolář Pavel, Míka Jiří, Hák Mar-
tin, Staníková Tereza, Budač Petr, Takáč Jiří, Slavík Vladimír, Fučík Mar-
tin, Lekešová Ivana, Zeman Josef, Uher Stanislav, Šlechtová Hana.

Bronzové plakety za  10 odběrů obdrželi: Vlková Martina, Nováková 
Marta, Hejda Jaroslav, Koukol Petr, Drhlík Miroslav, Holec Miloš, Vese-
lý Milan, Krčmář René, Pazderka Vladimír, Mašek Tomáš, Heřmánková 

Lenka, Hamerníková Petra, Korbel Jan, Šetelíková Bohuslava, Šamanová 
Irena, Staňková Tereza, Dohnal Tomáš, Hlasová Gabriela, Havlů Eva, Hr-
bek Jan, Buřičová Jana, Poslušná Jaroslava, Ďurčo Radek, Skoupová Dag-
mar, Novák Petr, Novotný Vladimír, Dvořáková Michaela, Miklík Lukáš, 
Řežábek Jan, Stehlík Jaroslav, Štejdýřová Věra.

Karolína Průšová

Stříbrní dárci Bronzoví dárci

Co Pán Ježíš svěřil církvi?
Církev ustanovil sám Kristus, klademe si proto dnes otázku, k  čemu ji 
potřebuje, nebo spíše, co jí svěřuje? Každé ze čtyř evangelií, která byla 
napsána očitými svědky událostí Kristova života a  jeho zmrtvýchvstání, 
obsahuje ve svém závěru důležitá slova k apoštolům. V souhrnu tak vy-
jadřují úkol, který Kristus svěřuje církvi. Bude proto nejjednodušší si ta-
to slova připomenout a uvědomit si, co je úkolem církve, a také co jejím 
úkolem není. 
V prvním evangeliu podle Matouše čteme Ježíšův příkaz: „Je mi dána veš-
kerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učední-

ky, křtěte je 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 sko-
nání tohoto věku." (Bible, Evangelium podle Matouše 28, 18 - 20). 
Svůj požadavek „získávat další učedníky a  křtít je ve  jménu Nejsvětější 
Trojice“ navíc motivuje dvěma důvody: a) plnou vládou na nebi i na zemi; 
b) svou neustálou přítomností při hlásání evangelia.
Podobně vyjadřuje tento požadavek evangelista Marek: „Jděte do  celého 
světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude 
spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.  (pokračování na str. 8)
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

S letními měsíci přicházívá do sdělovacích prostředků  tzv. „okurková sezóna“. 
Studené léto roku 1913 však bylo nabité významnými politickými událostmi i pestrým společenským dě-
ním ve městě. Ohlas se tehdy zabýval rozpuštěním Sněmu Království českého, které pobouřilo všechny Če-
chy a reakce nastala i v regionech. V Jindřichově Hradci to bylo prostřednictvím místní organizace Národní 
strany svobodomyslné. Řada zpráv v Ohlase souvisela s aktuální národnostní otázkou a s konkrétními pro-

blémy  českých menšin v pohraničí a na území dnešního Rakouska. Dostatek místa ale zbyl i na řadu místních zpráv. Trvale špatné počasí se však podepsalo stejně jako 
v předchozích měsících roku 1913 na konání řady společenských akcí. Vytrvalé deště tehdy dokonce rozvodnily řeku Nežárku, která způsobila mnoho škod. 

1. srpna 1913
Přehled důležitých politických 
událostí od 24. do 30. července 1913
26. července: Zemský sněm český rozpuštěn. 
Císařským patentem pověřena další správou 
království českého úřednická komise správní. 
Výkonné výbory stran Národní svobodomysl-
né, Agrární a Pokrokové protestují proti tomuto 
protizákonnému postupu. 
29. července: Schůze předsednictva svazu býv. 
něm. zemsk. poslanců prohlašuje, že dosazení 
úřednické komise správní je úspěchem Němců. 
30. července: V Bukurešti zahájena mírová kon-
ference států balkánských. Uzavřeno mezi válčí-
cími pětidenní příměří. 

Mimořádná plenární schůze
místní organisace Národní strany svobodomy-
slné konána byla dne 28. července v  místnos-
tech besedních za  velmi hojné účasti členstva. 
Místopředseda dr.  Karel Šedivý zahájil schůzi 
sdělením, že tato mimořádná schůze má za účel 
ve chvíli neobyčejně vážné protestovat proti ne-
zákonnému porušení autonomie zemské do-
sazením správní komise byrokratické na  mís-
tě zemského výboru král. Českého a  ohraditi 
se proti tomuto nepřátelskému kroku vídeňské 
vlády. 

Musica sacra
U  příležitosti poutní slavnosti „Porciunkulí“ 
dne 2. srpna tr. provede chrámový sbor kláštera 
františkánského při slavné mši svaté o 11. hod. 
dopol.  skladby Ed. Treglera, V. Říhovského 
a J. V. Vacka. 

Společnost přátel přírody 
pořádá v  neděli 10. srpna první přednášku 

svou lidovou: O houbách jedlých a jedovatých, 
kterou promluví p.  Fr. Neuwirth na  Střelni-
ci o  8.  hod. večerní. Přednáška provázena bu-
de skoro 200 světelnými obrazy, vesměs hub 
na Jindřichohradecku rostoucích. 

Výstraha
V posledních letech množí se případy, že rakou-
ští státní příslušníci, kteří se chtí věnovati po-
volání obchodního námořnictva, davše se svés-
ti lákavými nabídkami sprostředkovatelů míst 
usedlých v  Hamburku a  Artoně použijí zpro-
středkování těchže za účelem dosažení míst pla-

včíků na  německých či jiných plachetních lo-
dích. Při tom jest hlavním cílem těchto obchodů 
prodati zaměstnání hledajícím mladým mužům 
za  nepoměrně vysokou cenu námořnickou vý-
bavu malé hodnoty, sestávající ze špatných ša-
tů, obuvi a prádla, jež často již po první cestě se 
stanou neupotřebitelnými, poskytnouti dále až 
do získání místa špatný byt a stravu a opatřiti pak 
nevýhodné místo na malé plachetní lodi anebo 
na  parníku. Propaganda těchto obchodů děje 
se v  Rakousku hlavně mnohoslibnými inserty 
v denních a místních listech a v zábavných časo-
pisech. K dotazům obdrží interessenti dryáčnic-

ké prospekty, jež líčí povolání námořníka v nejrů-
žovějších barvách a činí vstup do téhož závislým 
pouze od zakoupení výbavy, začež podle ceny též 
(300 až 500 marek) rozlišují různé třídy. 

Kupují české duše
za 8 K měsíčně. Strašnou obžalobou násilí, kte-
ré páše německá Vídeň na  spoluobčanech ne-
německých, je udělování chudinských podpor. 
Sta, ba tisíce je případů, že obec učiní nepatr-
nou podporu 8 K měsíčně závislou na tom, bu-
dou-li děti vychovány v  německé škole. V  bí-
dě i  ta nepatrná podpora 8 K na dítě je vítána 
a hlad stává se pomocníkem snáze udržeti ně-
mecký ráz města Vídně. 

8. srpna 1913
Zdražení piva nastalo dnem 
6. srpna
Toho dne vstoupilo v platnost nařízení o zem-
ské dávce 4 K z hektolitru piva – zdražilo se tedy 
pivo o 4 haléře na litru. V hostinských místnos-
tech se prodává od toho dne počínaje půl litru 
piva za 18 haléřů. Pivo černé bude státi 24 ha-
léře, plzeňské 28 hal. Pití piva nyní už bude po-
malu luxusem. 

15. srpna 1913
Konec léta
věští již vlastovky, slétajíce se do houfů, což zna-
mená, že chystají se brzy odletěti. My na  léto 
stále ještě čekáme, ale – dle všeho letos už se ne-
dočkáme. 

Zlomil si nohu
Karel Čížek, zedník ze Soběslavi, spadl se žebří-
ku, zlomil si pravou nohu a byl dodán do zdejší 
všeob. veř. nemocnice k léčení.

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhá-
nět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li 
něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví 
je.“ (Evangelium podle Marka 16, 15). V tomto evangeliu máme doplnění 
o obrovské moci, která toto hlásání bude doprovázet. Není se čemu divit, 
pokud je toto hlásání a přijetí (víra) či naopak odmítnutí, rozhodující pro 
věčnou spásu nebo zavržení, je jen logické, že je doprovázeno Božími zna-
meními. Nejsou to už jen samotní apoštolové, církev, ale sám Bůh, který 
vnitřně tuto misii doprovází.
Evangelium podle Lukáše přináší další rys tohoto hlásání: „Tak je psáno: 
Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěs-
tovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. 
Vy jste toho svědky.“ (Evangelium podle Lukáše 24, 46-48) Je to nejen svě-
dectví o Kristově smrti a zmrtvýchvstání, ale také svědectví o usmíření 

člověka s Bohem, o odpuštění hříchů.
Bůh vybavuje církev mocí nejen hlásat evangelium, ale také člověka 
na cestě k Bohu doprovázet skrze svátosti: „Pokoj vám. Jako mne poslal 
Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Du-
cha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neod-
pustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Evangelium podle Jana 20, 21-23) Slova: 
„přijměte Ducha svatého“, jsou pro nás nesmírně důležitá, neboť si musí-
me uvědomit, že je to nakonec samotná moc Boží, která tuto spásu skrze 
církev uskutečňuje.
Na základě Ježíšových slov si tedy každý z nás může udělat představu, co 
není úkolem církve, a naopak, v čem je nezastupitelná. Církev je nástro-
jem spásy, místem působení Boží moci, odpuštění hříchů a usmíření s Bo-
hem. 

P. Jiří Špiřík
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několik dní trvající déšť, který za následek měl, 
že voda v řece Nežárce, jak z jara bývá, vystou-
pila a dosti velkých škod způsobila. 

29. srpna 1913
Grand Orient Biograf
na Střelnici zahájil v tomto týdnu řadu prvotříd-
ních představení, jež opravdu došla velké obliby, 
an díla skvostná, umělecká a poučná předvedena 
byla, jakýmiž honositi se mohou jen velká města. 

…abychom nezapomněli     
Pamětní deska Buriana Celerina Bramhauzského z Rozštejna

Počátkem března 1938 nechal 
spolek Přátelé starého Jindři-
chova Hradce označit dům č. 
135/I v Panské ulici, který tehdy 
patřil firmě Baťa, deskou s  ná-
sledujícím textem:
„Tento dům v l. 1598 – 1625 pa-
tříval jednomu z  vůdců zdejší-

ho povstání v době předbělohorské, dobrodružnému Burianu Bramhauz-
skému z Rozštejna. V l. 1833 – 36 bydlel v něm jako student spisovatel 
František Pravda.“
Text na  informační tabuli připomíná zároveň dvě osobnosti. Spisovateli 
Františku Pravdovi bude v našem seriálu věnována pozornost v prosin-
ci, kdy si připomeneme výročí jeho úmrtí. Naše srpnové zastavení se bu-
de týkat osobnosti významného a zároveň rozporuplného jindřichohra-
deckého měšťana Buriana Celerina Bramhauzského z Rozštejna, zvaného 
ve městě též Burda.
Právě v úterý 30. srpna 1625 byl Bramhauzský mezi druhou a  třetí ho-
dinou odpolední, tedy za  bílého dne, zavražděn na  městském rynku 
mezi budovou masných krámů a  hostincem U  tří korun (pozdější ho-

tel Central). Vraždy se dopustil Jan 
Chrysostom Dráchovský, dřívější jindři-
chohradecký písař, v té době rychtář v Pel-
hřimově. Čin byl vyvrcholením letitých spo-
rů Braumhauzského a  Dráchovského. 
O události tehdy informovala detailně 
městská rada v dopise do Pelhřimova. 
V dodnes dochovaném dokumentu se 
dozvídáme podrobnosti činu: „... Taji-
ti před Vaší Vzácnou poctivostí nemůže-
me, kterak Jan Chrysostom Dráchovský, 
JMCké Města Pelhřimova pan rychtář, 
přijedouce sem včerejšího dne po  ja-
kýchkoliv příčinách, dnešního dne mezi 
14. a 15. na celém orloji hrozného skut-
ku se dočinil a jednoho souseda jménem 
Buriana Bramhauzského Celerina se-
šlého, ... zůstávajíce bez všeckné příči-
ny nejprv k  němu z  bandytky vystřelíc 

(ačkoli ochra-
nou boží se 
ho chybil), 
však po  tom 
ihned nemajíc 
na  tom dosti, 
štyktem, který 
při sobě nose, 
jej v okamžení 
třema ranama 
s pomocí syna svého Václava, který jej nebožtíka také dvakrát kordem ťal, 
jsou nenáležitě v ohradě města a na rynku zamordovali, kterýž dříve než 
v hodině jesti umřel. Pro kterýžto hrozný a zde nikdá neslýchaný skutek týž 
spolu i se synem svým jdou do arestu až do další resolucí JMti Pána hraběte“. 
A  proč se vlastně celá věc sběhla? Jindřichohradecký zámecký archi-
vář František Teplý napsal, že Burian Celerin Bramhauzský z  Rozštej-
na byl vzdělaný a  bystrý muž znalý práv, který by se při klidné povaze 
stal ozdobou Hradce stejně jako Jan Stráněnský v nedalekých Počátkách. 
Bramhauzský byl zprvu písařem pivovaru v Kardašově Řečici, poté půso-
bil jako sekretář ve službách Jáchyma z Hradce a Petra Voka z Rožmberka. 
V Jindřichově Hradci získal v roce 1610 místo městského písaře. Protože si 
vždy hleděl především svého prospěchu a také díky jeho výbušné povaze 
a nadřazenému chování jmenovali po čtyřech letech na radnici nového pí-
saře – Jana Chrysostoma Dráchovského. V roce 1618 se Bramhauzský po-
stavil do čela protikatolické opozice a po defenestraci se ujal vlády ve městě 
a nechal Dráchovského uvěznit. Od té doby se stupňovala jejich vzájemná 
averze. Po porážce českých stavů na Bílé Hoře Slavata odpustil všem Hra-
deckým a také Bramhauzský vyvázl bez větší újmy a ztráty majetku. 
Burian Celerin Bramhauzský se stal především díky své tragické smr-
ti známou postavou dějin města a také starých jindřichohradeckých po-
věstí. Vystupoval například v pověsti Starý Knour. Jeho osud zaujal také 
Ludvíka Domečku, který poskytl materiály o Bramhauzském Ladislavu 
Stroupežnickému a později též Aloisi Jiráskovi. Ani u jednoho literáta ne-
vzbudil žádoucí pozornost a později zjistil, že novelu o Burianovi publi-
koval v časopise Obrazy života pod názvem Povstání v Jindř. Hradci již 
v roce 1875 Eduard Herold.

Štěpánka Běhalová, František Fürbach

K vojenským císařským manévrům
Minulý týden bylo začato v  Chotovinách se 
stavbou telefonní cenrály, ku kteréž budou při-
pojeny okolní obce. Rovněž bylo začato s úpra-
vou silnic. 

22. srpna 1913
Exkurze 
uher. zemského lesnického spolku a rakouského 
říšského les. spolku na panství Jeho Excellence 
hraběte Eugena z Černínů konána tyto dny. Je-
ho Excellence hrabě Eugen z Černínů po svém 
odjezdu z J. Hradce, přibyl opět na zámek zdej-
ší, by hosté na  panství svém přivítal. Vůdcem 
výpravy po  hvozdech zdejšího velkostatku byl 
na  slovo vzatý odborník, lesmistr a  inspektor 
J. Ex. hrab. Černína pan Wald. Maresch. 

Počasí
které letošního roku žádným způsobem neo-
svědčilo se co letní, zdá se, že už letos se nezlep-
ší a můžeme jen, aniž bychom se ohřáli, očeká-
vati stále chladnější počasí. Není téměř dne, by 
nepršelo a  začátkem tohoto týdne dostavil se 

Srážka dvou cyklistů
udála se dne 22. tm. po 6. hod. večerní na silnici 
vídeňské za zeměbraneckými kasárnami v oka-
mžiku, kdy se cyklista p. K. vyhýbal cyklistovi de-
sátníku 75. pluku. Jelikož oba cyklisté se vyhýbali 
na tutéž stranu, srazila se kola a oba jezdci spadli 
obličeji na silnici a dosti značně se poranili, ze-
jména p. K., jehož kolo bylo též pochroumáno. 

Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly může-
te studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v budově minoritského kláštera vedle kos-
tela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Dobová rytina jindřichohradecké 
radnice

Publikace F. Teplého o Bramhauzském s věnováním autora
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Jižní Čechy se rozloučily s akcí Cihla 2013 
Desátý ročník jihočeské části celostátní sbírkové akce na podporu lidí s mentálním postižením začal 17. 6. 2013 v Českých Budějovicích. Neděle 14. 
7. 2013 pak byla posledním dnem, kdy si návštěvníci zámků v Hluboké nad Vltavou a v Jindřichově Hradci mohli namalovat svou benefiční cihlu. 
Na všech stáncích se postupně za 33 dní vybralo 54 309 Kč. Výtěžek umožní rekonstrukci komína na statku v Plasné u Kardašovy Řečice, kde je sídlo 
chráněné dílny pro 22 lidí a chráněné bydlení pro 5 lidí s mentálním postižením. 
„Prodali jsme celkem 329 cihel za 100 Kč, 261 cihliček za 50 Kč a 4 109 Kč jsme získali na darech,“ sdělila nám ředitelka občanského sdružení Proutek paní 
Kamila Tomšíková. „Velmi si vážíme podpory všech, ale letos také dobrovolníků z řad zaměstnanců firem Česká spořitelna Jindřichův Hradec a Tecnocap 
Střížovice. Pomohlo nám tak 14 manažerů, které zaměstnavatelé uvolnili na celkem 7 dní práce na stánku.“ 
Kdo si nestihl koupit cihličku na stáncích, může tak udělat na některé z 20 - ti poboček České spořitelny v Jižních Čechách, kde bude akce trvat až do konce 
září 2013. Děkujeme za tuto podporu panu Ing. Oldřichu Vojtěchovi z České spořitelny v Jindřichově Hradci. 
Velké poděkování patří také generálnímu sponzorovi kampaně Stavební spořitelně České spořitelny, hlavnímu mediálnímu partnerovi České televizi 
a všem sponzorům, kteří se na přípravě této akce finančně podíleli. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří na stáncích přispívali, malovali a stavěli zdi 
z pestrých cihel. Symbolické zdi nových domovů lidí s mentálním postižením. 

O Proutku 
Občanské sdružení Proutek založené v roce 2000 podporuje integraci lidí s mentálním postižením 
do běžné společnosti. Od roku 2004 provozuje na statku v Plasné u Kardašovy Řečice chráněné by-
dlení pro lidi s mentálním postižením s kapacitou 5 míst. 
V létě roku 2006 zde zahájila činnost chráněná dílna, která nabízí pracovní místa klientům nejen 
z chráněného bydlení, ale i lidem s mentálním postižením, kteří přichází z rodin. 
Od roku 2008 provozuje sdružení chráněné bydlení v Jindřichově Hradci pro dalších 6 klientů v pa-
nelákových bytech. V roce 2010 bylo rozšířeno chráněné bydlení v J. Hradci o dalších 6 míst. Posled-
ní nové bydlení vzniklo v Kardašově Řečici pro 3 lidi s mentálním postižením v roce 2012.

Helena Krahulíková

Netopýři kolem nás
Hamerský potok o. s. vás zve na neobvyklou výstavu fotografií netopý-
rů do galerie Inspirace. Výstava „Netopýři kolem nás“ potrvá od pon-
dělí 19. srpna do čtvrtka 12. září 2013. Autorem fotografií je zoolog 
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D. (člen ČESON), který poutavým způso-
bem zachytil na fotografiích život netopýrů našich, tak i  některých 
exotických druhů. Na výstavě se dozvíte i několik zajímavostí z neto-
pýřího života. 
Jako doprovodná akce výstavy proběhne v pátek 23. srpna „Meziná-
rodní noc pro netopýry“. Začátek je opět v galerii Inspirace na náměstí 
Míru od 19.30 hodin. Průvodcem večera bude právě RNDr. Antonín 
Reiter, PhD., který nás provede výstavou svých fotografií a rád zodpo-
ví naše dotazy. Pokud nám bude počasí alespoň trochu přát, vyrazíme 
po setmění do terénu, kde budeme svědky odchytu netopýrů do sítí 
a jejich sledování pomoci tzv. bat detektoru. Účastníci si budou mo-
ci prohlédnout v každém případě zblízka hendikepovaného netopýra. 
Celá akce se může konat díky finančnímu daru Lesů České repub-
liky a zároveň byla podpořena z GP Jihočeského kraje pro rok 2013 
a z rozpočtu města Jindřichův Hradec. Tímto všem za jejich finanč-
ní podporu děkujeme. 

Jana Dvořáková

Nebuď ovčanem! (podruhé)
Nikam nechoďte, občanské vzdělávání přijde za vámi! Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Ak-
tuálním trendem je úspora času za cestování a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte ces-
tovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli.

Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a může-
me říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-learning si můžeme 
představit jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronic-
ké podobě, které si účastník prochází formou samostudia. Materiály 
mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivní-
mi prvky (těmi mohou být např. různá videa, zvukové soubory, testy 
či úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať 
už jste právě doma, v práci či na dovolené. Výuku můžete také přeru-
šit a neomezeně se k ní vracet.
Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak on-line kurzy, ně-

kdy nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým 
lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený čas na svém počítači 
do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho 
prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato for-
ma výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lek-
torem a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli počí-
tače s internetem. Lektor tedy „přijde se svým školením až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na občan-
ské vzdělávání, který s  ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občan-
skou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se účinně za-
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ChCete NáS?
Nick, kříženec, pes, 2-3 roky
Nick je pejsek střední velikosti (cca 30-40 kg), 
je hodný, učenlivý, snášenlivý s  jinými psy, 
vhodný k dětěm. Zvyklý v kotci.
Kontakt pro zájemce - 720 428 993 
(Jindřichův Hradec)

Bunny, fenka, kříženka středního kníra-
če, 11 měsíců 
Bunny je učenlivá mladá psí slečna, ve-
lice šikovná, jen potřebuje přísnějšího 
majitele, který jí nebude trpět její poku-
sy, co smí a nesmí, jelikož do této doby 
mohla vše, někdy to chce trpělivost, aby 
pochopila, že takhle se to nedělá. Bunny nedělá problém společnost ko-
ček, jen na feny reaguje dominantně. Po dobu nepřítomnosti lidí vydrží 
bez problému sama v bytě. Nyní se Bunny učí základním povelům a vel-
mi se snaží hlavně, když vidí odměnu (piškotek).
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady) 
 

Cira, kříženka staforda či pitbulteriera, cca 1 rok, kastrovaná
Cira je mladá klidná pohodová fenka. 
S ostatními pejsky vychází dobře, na vo-
dítku chodí pěkně. Je bezproblémová, 
velmi kontaktní, bude vhodná do  bytu 
i do domku se zahrádkou, avšak se spa-
ním uvnitř. Při zavření do kotce má ten-
denci utíkat, potřebuje kontakt s lidmi. Je 
vhodná i k dalšímu pejskovi i k dětem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Harry, kříženec labradora či něm. ovčáka, pes, 8 let, kastrovaný 
Osmiletému Harrymu zemřel majitel 
a  dědicové se o  něj nemohli postarat. 
Harry je hodný a  mazlivý pes, na  vo-
dítku trochu divoký. To je nejspíš způ-
sobeno tím, že na vycházky nikdy moc 
nechodil a tak jej vše moc zajímá. Svůj 
dosavadní život prožil je zavřený v kotci 
nebo přivázaný na provaze o délce cca 3m. Rád by prožil svůj důchod 
u člověka, který mu ukáže krásu volného pohybu a procházek. Na před-
ní nožce má neléčenou, starou ránu. Jinak je zdravý, ve skvělé kondici.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Stříťa, fena, kříženka, cca 2 roky, kastrace v plánu 
Stříťa pochází ze smečky psů, která se 
rozmnožila na  jednom pozemku. Hy-
gienu již zvládá perfektně, na  vodítku 
chodí pěkně. Prozatím se však stále stra-
ní fyzickému kontaktu, nechá se chytit, 
přijde pro piškotek, vrtí ocáskem, ale 
pohlazení nevyhledává. Je zcela nená-
ročná, vhodná k dalšímu pejskovi. Potřebuje trpělivý a vlídný přístup.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný
Roby je již starší pejsek. S ostatními pej-
sky vychází skvěle, víceméně si jich ne-
všímá. Vhodný na ven, je to velký po-
hodář a miluje společnost. Je kompletně 
očkovaný, odčervený, čipovaný. Bohužel 
už skoro neslyší a i jeho chůze se velmi 
zhoršila. Ulevuje si již na  jednu nožku 
a těžce se zvedá. Hledá domov, kde by mohl v klidu dožít, mohl si šma-
tlat 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

HVěZDáRNA F. NušLA A ASTROKLub 
PřI DDM V J. HRADcI

ÚKAZy NA ObLOZe V SRPNu 2013:
Merkur bude možné vyhledat počátkem měsíce ráno nízko nad severovýchodem, 
Venuši večer nízko nad západním obzorem.  Mars se začne objevovat ráno nízko nad 
východním obzorem, Jupiter najdeme na ranní obloze. Saturn uvidíme večer na jiho-
západním nebi, uran lze pozorovat kromě večera po většinu noci, a Neptun po celou 
noc. 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 6. srp-
na novem, 14. srpna první čtvrtí, 21. srpna nastane úplněk, 28. srpna poslední čtvrť.  
i Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa tep-
lejší - 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 po-
zorovacích podmínek např. pohled směrem do středu naší galaxie (směr – souhvěz-
dí Střelce).

další zajímavosti srpnové oblohy roku 2013: 
3. 8. v 10.00 hodin je Měsíc v odzemí (405 807 km);  19. 8. ve 2.00 hodiny je 

Měsíc v přízemí (362 280 km), 
12. 8. ve 20.00 hodin - maximum meteorického roje Perseid (očekává se cca  

70meteorů/hod.) 
3. 8. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 4,8° jižně; sesku-
pení Měsíce, Jupiteru, Marsu a Merkuru pozorovatelné 3. až 5. 8. ráno nad 

východním obzorem)
31. 8. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,3° jižně; Měsíc 

prochází okolo Jupiteru a Marsu 31. 8. a počátkem září ráno na východě)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v srpnu 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 jako 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 
třídenním 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

pojit do občanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství 
a participace občanů na veřejném dění, Odpovědný přístupu k životnímu prostře-
dí, Odpovědný přístupu k  financím, Multikulturalismus a  prevence extremismu 
a Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a  srozumitelnou formou s  důrazem 
na  praktické pojetí a  využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet moderní výukové 
metody v praxi a přiučit se občanským dovednostem, navštivte projektové stránky 
www.nebudovcan.cz, kde najdete termíny i detailní informace.
Celý název projektu: „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotliv-
ců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Pro-
jekt je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Jana Kamínková
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kulturní servis
TOP Týden v Domě gobelínů

Dům gobelínů, o. p.  s. nabízí ná-
vštěvníkům v  rámci TOP Týdne 
tyto aktivity. V  sobotu a  v  neděli 
3. – 4. srpna 2013 zde proběhnou 
dvě dílny pro děti i dospělé. Nosi-
tel tradice – modrotisková dílna 
Danzinger  z  Olešnice na  Moravě, 
poslední původní dílna v ČR bude 
předvádět jeden z nejstarších způ-

sobů potiskování lněného a  bavlněného plátna, které se při zpracování 
barví typickou tmavě modrou barvou - indigem. V dílničce si bude mož-
no vyzkoušet tisk na textil. Zároveň zde budou Danzingerovi nabízet ši-
roký sortiment svých modrotiskových výrobků. Veřejnost má jedinečnou 
možnost proniknout do tajů tohoto starého řemesla. Druhou dílnou bude 
pro milovníky sladkostí připravena perníčková dílna Hany Proxové. Děti 
si ozdobí perníčky podle vlastní fantazie, zájemci si mohou vybrat z široké 
nabídky tentokráte stylových modrotiskových perníčků. V tomto termínu  
3. – 4. srpna 2013 v Domě gobelínů probíhají také 2 workshopy: Předení 
na kolovrátku a plstění a Tkaní tapiserií na rámu. Zájemci se ještě mohou 
přihlásit mailem nebo telefonicky.
Příznivce textilního umění bychom rádi upozornili na právě probíhající 
rozsáhlou výstavu tapiserií TEXTIL 2013, jejíž 1. část je mimořádně citli-
vě nainstalována v kostele sv. Jana Křtitele a v křížové chodbě minoritské-
ho kláštera v Muzeu Jindřichohradecka. Druhá část je ke zhlédnutí v Do-
mě gobelínů, s platnou vstupenkou z muzea je vstup na výstavu zdarma. 

sobota a neděle 3. – 4. srpna 2013 TOP Týden v Domě gobelínů
otevřeno: 10.00 – 17.00 hodin
• ukázka ojedinělé techniky modrotisku – modrotisková dílna Danzin-

ger z Olešnice na Moravě (nositel tradice), prodej výrobků, dílna pro děti
• perníčková dílna paní Hany Proxové – výroba a prodej perníčků, dílna pro děti
• workshop – Předení na kolovrátku a plstění, lektor ing. Ivana Hanušová
• workshop – Tkaní tapisérií na rámu, lektor Mileva Müllerová
Těšíme se na Vaši návštěvu, pro každého 10. návštěvníka je 3. – 4. 8. 2013 
v Domě gobelínů připravena malá pozornost.

Rita Škodová

Letní koncerty pokračují i v měsíci srpnu 
Město Jindřichův Hradec v  srpnu nabízí poslední sérii letních koncertů na  náměstí Míru v  době od  19.00 hodin do  21.00 hodin a  to v  pátek 
2. 8. 2013 koncert kapely S-Band, hned v sobotu 3. 8. 2013 bude koncert Mirka Kemela s kapelou, který zpívá své autorské písně a doprovází se 
na akordeon. Většinou vystupuje za doprovodu kapely, kterou kromě něj tvoří ještě Vlastimil Konopiský (kytara, housle), Tomáš Görtler (akordeon, 
klávesy, jinak též člen souboru Bran). Jejich muzika balancuje na pomezí více žánrů od balad přes šanson a blues až po chytlavé hospodské písničky. 
Vždy jde především o osobní zpověď autora, který do textů vtěluje své vnímání života a světa v mnoha zjevných i pouze tušených aspektech. Písničky 
jsou založené na básnických textech a jednoduché melodii. Dalo by se říci, že Mirek Kemel vychází z podobných kořenů jako například Vašek Kou-
bek, Jaromír Nohavica, Radůza, Krausberry, Vladimír Mišík nebo Traband. V pátek 9. 8. 2013 se představí dobře známá harmonikářka Piňakoláda, 
další pátek 16. 8. 2013 se jindřichohradeckému publiku představí kapela Clarinet society neboli klarinetová společnost - teplické hudební seskupení 
hrající převážně swingovou hudbu ve vlastních aranžích. V příjemném akustickém provedení interpretuje skladby swingových velikánů jako Glenna 
Millera, Duke Ellingtona nebo George Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka, Alfonse Jindry a mnoha dalších. Sérii letních koncertů uzavře 
skupina Lovci mamutů v pátek 23. 8. 2013.

Ivana Bačáková

Město dětem aneb karnevalový park
Jako každý rok, tak i  letos město Jindřichův 
Hradec připravuje pro děti všech věkových 
skupin veselé rozloučení s prázdninami, tento-
krát s názvem „Město dětem aneb karnevalový 
park“. Konat se bude v sobotu 31. srpna 2013. 
Na organizaci této akce se spolu s městem Jind-
řichův Hradec opět podílejí dětské, zájmové či 
sportovní organizace a různá občanská sdruže-
ní, které v Jindřichově Hradci působí a pracu-

jí s dětmi. Ty připravují pro děti různé soutě-
že, disciplíny, hry, sportovní aktivity a ukázky 
své činnosti.
V  letošním roce se děti i  jejich rodiče budou 
moci zúčastnit kejklířských vystoupení, obdi-
vovat obživlé sochy, zadovádět si s  tančícími 
chůdaři při jihoamerických rytmech, zúčastnit 
se lovu obřího pavouka a desetinohého draka. 
Celodenní program bude zahájen již v ranních 
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hodinách dětským rybářským zá-
vodem na řece Nežárce, která pro-
téká městským parkem. Po  ukon-
čení rybaření, které je určeno 
dětem do 15 let, začne vlastní pro-
gram, a to v 13.00 hodin slavnost-
ním zahájením. Pak již budou děti 
soutěžit, malovat, zpívat, zhlédnou 
různá představení a pohádky, a to 

nejen v  parku, ale ta-
ké v  kině Střelnice, 
kde se celé odpoledne 
bude promítat pásmo 
filmů „Za  kamarády 
z  televize“. Filmové 
pásmo bude složené 
z  těch nejznámějších 

Večerníčků: Rákosníček, Křemílek a  Vochomůrka, Víla Amálka, 
O  makové panence a  motýlu Emanuelovi a  O  Rumcajsovi (kapacita 
na představení je 198 míst).

Yvetta Papežová

Městská knihovna zve na výstavy
Josef Böhm, Olga Šenoldová: JINDŘICHŮV HRADEC SLAVÍ 720 LET
červenec 2013 – srpen 2013, centrální pracoviště MěK J. Hradec, pobočka Vajgar 

U příležitosti významného jubilea našeho 
města připravila knihovna ve  spoluprá-
ci s  Josefem Böhmem výstavu fotografií 
s  doprovodným textem Olgy Šenoldo-
vé. Jindřichův Hradec a  jeho obyvatelé 
se nám zde představí v mnoha podobách. 
Ústředním motivem je kulturní a  spole-
čenské vyžití města. Snímky zachycují 
například oblíbenou akci s názvem „Přes 
kopec na  Hradec aneb Jindřichohradec-
ký pedál“, atletické závody pro širokou 
veřejnost „Atletický Jindřicháč“, letecký 

den „Bez Hranic“, setkání válečných letců RAF. Pro příznivce sborové hudby jsou vysta-
veny fotografie pěveckých sborů „Zanoty“ a „Smetana“ a nechybí ani fotografie ze křtu 
knihy Sabiny Langerové „Žahúři v Jindřichově Hradci“ nebo dominanta města „Státní 
hrad a zámek J. Hradec“.

ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ ANEB NAHLÉDNUTÍ DO ZMIZELÉHO SVĚTA 
POCTIVÝCH ŘEMESEL 
červenec 2013 – srpen 2013, centrální pracoviště MěK J. Hradec; září 2013 – pobočka Vajgar
Projekt knihoven jindřichohradeckého regionu na podporu vzdělávání dětí a mládeže
Městská knihovna v Jindřichově Hradci se spolu s dalšími dvanácti knihovnami regio-
nu Jindřichohradecka zapojila na jaře letošního roku do projektu „Řemesla našich před-
ků aneb nahlédnutí do světa poctivých řemesel“. Cílem  je snaha přiblížit dětem někte-
rá z řemesel našich předků, nahlédnout do někdejšího života sklářů, košíkářů, dřevařů, 
včelařů, knoflíkářů a dalších. Projekt se pokouší zodpovědět dětem otázky typu „jak se 
pekl chléb“, „jak se pracovalo na tkalcovském stavu“, „jak se vařilo pivo a jiné.“ 
Na projektu spolupracovaly knihovny z Českých Velenic, Chlumu u Třeboně, Jarošo-
va nad Nežárkou, Jindřichova Hradce, Kardašovy Řečice, Lomnice nad Lužnicí, Nové 
Bystřice, Nové Včelnice, Slavonic, Strmilova, Studené, Suchdola nad Lužnicí a Třeboně.
V Jindřichově Hradci se jednalo konkrétně o žáky 4., 5. a 6. tříd 4. ZŠ a jako řemeslo 
bylo zvoleno tkalcovství a tvorba gobelínů. Pod vedením svých učitelek Mgr. Věry Ci-
bulkové, Mgr. Evy Strachotové a Mgr. Heleny Hrubcové a ve spolupráci s knihovnice-
mi dětského oddělení děti získaly základní informace o daném řemesle, jeho historii 
a významu. Dětem bylo také umožněno seznámit se s tkalcovstvím dokonce i v pra-
xi. Za ochotného přispění ředitelky Domu gobelínů Mgr. Rity Škodové děti podnik-
ly na konci dubna exkurzi do Domu gobelínů. Zde si prohlédly exponáty, dozvěděly se mnoho zajímavého a také si samy zkusily práci 
na tkalcovském stavu, která je zaujala natolik, že se jim nechtělo vůbec odejít (městská knihovna touto cestou ještě jednou děkuje paní 
Škodové a pracovníkům Domu gobelínů za ochotu a spolupráci).
Děti své zážitky a představy o řemesle poté na hodinách výtvarné výchovy přenesly na papír a z vytvořených kreseb uspořádala měst-
ská knihovna výstavu. Tuto výstavu výtvarných prací dětí mohou návštěvníci zhlédnout v průběhu letních prázdnin v městské knihovně 
(2. patro vedle poslechového sálu). Poté bude od září výstava přesunuta na pobočku knihovny na sídlišti Vajgar (vestibul). 
Celý projekt bude ukončen na podzim v rámci Týdne knihoven v jednotlivých zúčastněných knihovnách regionu vydáním nástěnného ka-
lendáře, který bude obsahovat nejvydařenější výtvarné práce dětí věnované jednotlivým řemeslům. Kalendář bude vystaven také na dět-
ském oddělení knihovny v J. Hradci. 

Simona Pavlišová

Foto: Josef Böhm
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JASMÍNINy SLZy
Romantické drama/uSA/bioscop/2D

Hlavní hrdinkou 
příběhu je žena 
jménem Jasmine, 
jež je nucena na-
jít útočiště u ses-
try Ginger poté, 
co jí manželství 
s  finančníkem zkrachovalo. Jasmine tráví 
většinu času tím, že svou sestru kritizuje, 
včetně jejích dvou vztahů-s přítelem Chi-
lim a s bývalým manželem.
„Jasmine padá volným pádem a  musí 
opustit vše, co znala i očekávala. Vstupuje 
do  naprostého neznáma. Cestuje od  jed-
noho pobřeží k  druhému, z  jedné sociál-
ní vrstvy do jiné a i do jiné sociální třídy“, 
uvedl režisér Allen o svém snímku.
Jasmine je zkrátka žena, která se ocitla úpl-
ně na dně a táhne s sebou všechny kolem 
ní. Myslí si, že je lepší než ostatní, včetně 
vlastní sestry, ale i  tak ji chrání a domní-
vá se, že žádný z mužů v jejím okolí jí není 
hoden. Jistá naděje svítá tehdy, když potká 
politického diplomata.

Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally 
Hawkins, Michael Emerson a další
Režie: Woody Allen
Hrajeme 8. 8. 2013 v 17.30 a 20.00

šMOuLOVÉ 2   
Animovaný/uSA/Falcon/3D

V  očekávaném 
pokračování akč-
ní rodinné ko-
medie Šmoulové, 
která se stala ka-
sovním trhákem, 
vytvoří zlý ča-
roděj Gargamel 
skupinu zlomy-
slných tvorů po-
dobných Šmou-
lům, kterým říká Neplechové, aby s jejich 
pomocí získal všemocnou, magickou 
šmoulí esenci. Jeho tajné kouzlo se však 
neobejde bez pomocí Šmoulinky, a  tak se 
Gargamel rozhodne ji unést a věznit v Pa-
říži. Naštěstí dřív, než Gargamel dokončí 
svůj plán, se do  lidského světa vrátí taťka 
Šmoula i ostatní Šmoulové, aby zachráni-
li svou milovanou kamarádku. Na pomoc 
jim přijdou i  staří známí Patrik a  Grace 
Winslowovi.

Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, 
Hank Azaria, Brendan Gleeson a další
Režie: Raja Gosnell
Hrajeme 15. - 18. 8. 2013 v 17.30 

1.- 2. 8. 17.00, 20.00
WOLVeRINe
USa/akční/3d

3. - 4. 8. 17.30, 20.00
ReVIVAL
Čr/komedie/2d

8. 8. 17.30, 20.00
JASMÍNINy SLZy
USa/romantické drama/2d

9. 8. 17.30, 20.00
ReD 2
USa/akční komedie/2d

10. - 11. 8. 17.00, 20.00
POT A KReV
USa/akční krimi/2d

15. - 18. 8. 17.30
šMOuLOVÉ 2
USa/animovaný/3d

15. - 16. 8. 20.00
DRSňAČKy
USa/komedie/2d

17. - 18. 8. 20.00
OČISTA
USa/thriller/2d

22. 8. 17.30, 20.00
LIbeRAce
USa/drama/2d

23. 8. 17.00, 20.00
RycHLe A ZběSILe  6
USa/akční/2d

24. - 25. 8. 17.00
PeRcy JAcKSON: 
MOře NeSTVůR
USa/dobrodružný/3d

24. - 25. 8. 20.00
WHITe HOuSe DOWN
USa/akční/2d

29. 8. - 1. 9. 17.30
LeTADLA
USa/animovaný/3d

29. 8. - 1. 9. 20.00
LÍbáNKy
Čr/intimní drama/2d

31. 8. 13.00, 14.30, 16.00
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe IV. 
(Město dětem)
Čr/animovaný/2d

PředSTaVení Pro děTi Se od ČerVna 
do SrPna nekonaJí

KINo
STřeLnice

srpen 2013 www.jh.cz

Vybrané srpnové premiéry v kině Střelnice
LeTADLA   
Animovaný/uSA/Falcon/3D

Z oblačných výšin 
světa filmu Auta 
přilétají Letadla, 
chystaný animo-
vaný komediálně - 
dobrodružný sní-
mek nabitý akcí, 
ve kterém se nám 
představuje Prá-
šek, práškovací 
letoun s  velkým 
srdcem a  rych-
lými křídly, jenž sní o  tom, že se zúčast-
ní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem 
světa. V  cestě mu stojí jen několik poně-
kud větších problémů. Prášek není tak do-
cela stavěný pro závody a  kromě toho má 
tak trochu strach z výšek. Navzdory fóbiím 
se Práškovi za podpory svého učitele z ná-
mořního letectva, Skippera, podaří s odře-
nou vrtulí kvalifikovat do hlavního závodu.

Český dabing
Režie: Klay Hall 
Hrajeme 29. 8. - 1. 9. 2013 v 17.30 

LÍbáNKy
Intimní drama/ČR/Falcon/2D

Líbánky se ode-
hrávají v  čase 
dvou dnů svateb-
ní oslavy. Nevěs-
ta a  ženich -Tere-
za a  Radim tvoří 
půvabný pár, na-
vzdory tomu, 
že oba již prošli 
manželskou zku-
šeností a  odnesli 
si z  ní své šrámy. 
Tereza zklamané srdce, Radim dospívají-
cího syna. A zdá se, že svatební oslavy, kte-
ré probíhají v prosluněném dni v  rodinném 
kruhu v  sídle nevěstiných rodičů obklope-
ném romantickou krajinou, budou skutečně 
nejkrásnějším začátkem společného života. 
Ovšem…, kdyby se na  svatební hostině ná-
hle neobjevil nezvaný host. Jan Benda si br-
zy získává náklonnost přítomných. Maminky 
i tetičky mu podstrojují, muži mu bodře na-
lévají. Kdo to však vůbec je? A odkud se vzal? 
Je to jen neškodný vetřelec, který se obvykle 
vmísí do davu s cílem zadarmo se najíst? Ne-
bo se vynořil z minulosti někoho ze svateb-
čanů? A koho? 
Hrají: Anna Geislerová, Stanislav Majer, Jiří 
Černý, Kristýna Fuitová a další
Hrajeme 29. 8. - 1. 9. 2013 ve 20.00

Zdroj: www.falcon.cz www.bioscop.cz 
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1. - 31. srpna, 10.00 - 16.00 hod.
PRáZDNINOVá DÍLNA
Výtvarná dílna romany hulíkové děbolín

1. srpna, 15.00 hod.
NOuZOVKy ANeb, KDyŽ JSMe MěLI 
HLubOKO DO KAPSy
otevření výstavy. 
Výstava potrvá do 6. 10. 2013
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

2. - 3. srpna, 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

2. srpna, 21.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá PROHLÍDKA 
KOSTeLA SV. JANA KřTITeLe
Počet návštěvníků skupiny omezen na 25 osob.
kostel sv. Jana křtitele

2. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: S-Band, náměstí Míru

3. srpna, 14.00 hod.
LÉTO u VODy
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé
aquapark J. hradec

3. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: Mirek kemel a kapela
náměstí Míru

3. - 4. srpna
MODROTISKOVá DÍLNA DANZINGeR Z 
OLešNIce NA MORAVě, PeRNÍČKOVá 
DÍLNA PRO DěTI
dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s.

4. srpna
PROMeNáDNÍ KONceRT
Účinkuje: 10.00 hod. klaret - Strážský výběr,  
13.00 hod. Ukrutanka
Masarykovo náměstí

7., 14., 21., 28. 8., 17.00 – 20.00 hod. 
Středeční hudební večery 
náměstí Míru

9. - 10. srpna, 19.50, 21.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADu A ZáMKu 
JINDřIcHůV HRADec S bÍLOu PANÍ
nutná rezervace vstupenek 
na www.akaska.cz.
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

9. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: Piňakoláda, náměstí Míru

12. srpna, 20.00 hod.
HuDebNÍ SKVOSTy
Účinkují: Petr Přibil - viola, Martin Fila - klavír, 
Lenka Filová - hoboj
kaple sv. M. Magdaleny

13. srpna, 19.00 hod.
KONceRT
Účinkují: Gabriele kramer Webinger - klavír, 
varhany rakousko, Joachim adolf - baryton ra-
kousko, Václav Čurda - lesní roh Česká republika
kaple sv. M. Magdaleny

13. sprna, 19.00 hod.
PROMěNy KLASIcKÉ KyTARy
kytarový recitál Petra Paulů
rondel ShZ J. hradec

15. srpna, 16.00 hod.
NAbLÍZKu Je ČLOVěK
Vernisáž výstavy k životnímu jubileu fotografa 
antonína Špáty
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

16. - 17. srpna, 19.50, 21.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADu A ZáMKu 
JINDřIcHůV HRADec S bÍLOu PANÍ
nutná rezervace vstupenek 
na www.akaska.cz.
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

16. srpna 
FARMářSKÉ TRHy
husovy sady

16. srpna, 17.00 hod. 
VySTAVeNÍ cADILLAcu 
Vystavení cadillacu a komentovaná prohlíd-
ka k výstavě alexandr Paul - legenda české 
fotografie 
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií, o.p.s.

16. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: klarinet society
náměstí Míru

17. srpna, 19.00 hod. 
JAZZOVÝ KONceRT 
Účinkuje: old Steamboat
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií, o.p.s.

18. srpna
MOTOŽeLeZNIČKy
iii. ročník 

19. srpna - 12. září
NeTOPÝřI KOLeM NáS
Výstava fotografií, která bude doprovázet 
evropskou noc pro netopýry.
Langrův dům

23. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
Účinkuje: Lovci mamutů
náměstí Míru

23. srpna, 19.30 hod. 
KOMeNTOVANá PROHLÍDKA VÝSTAVy 
NeTOPÝřI KOLeM NáS 
Langrův dům

23. srpna, 21.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá PROHLÍDKA 
KOSTeLA SV. JANA KřTITeLe
Počet návštěníku skupiny omezen na 25 osob.
kostel sv. Jana křtitele

24. srpna, 10.00 hod.
XX. SeTKáNÍ VáLeČNÝcH A POVáLeČNÝcH 
LeTců V JINDřIcHOVě HRADcI
Program: 10.00 hod. - Přivítání hostů - kostel 
sv. J. křtitele, 12.00 hod. - Pietní akt u Památ-
níku letců na nábřeží L. Stehny

24. srpna, 19.00 hod.
Johann Strauss „NeTOPÝR“
opereta na Státním hradu a zámku. V hlav-

ních rolích sólisté národního divadla a diva-
dla F. X. Šaldy. orchestr, sbor a balet divadla F. 
X. Šaldy. režie: Martin otava. dirigent: Franti-
šek Babický.
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

26. srpna, 20.00 hod.
JÓZeF SKRZeK IN cONceRT
Účinkuje: Józef Skrzek - klávesista a frontman 
legendární polské rockové skupiny SBB
kostel sv. Jana křtitele

30. - 31. srpna, 19.50, 21.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADu A ZáMKu 
JINDřIcHůV HRADec S bÍLOu PANÍ
nutná rezervace vstupenek 
na www.akaska.cz.
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

31. srpna, 13.00 hod.
MěSTO DěTeM ANeb KARNeVALOVÝ PARK
Veselé rozloučení s prázdninami pro všechny 
děti a jejich rodiče.
Městský park

Probíhající výstavy:

KAReL cHAbA: GRAFIKA
Langrův dům 
Výstava potrvá do 15. 8. 2013

TeXTIL 2013 
Muzeum Jindřichohradecka a dům gobelínů 
Výstava potrvá do 15. 9. 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

řeMeSLA NAšIcH PřeDKů ANeb 
NAHLÉDNuTÍ DO ZMIZeLÉHO SVěTA 
POcTIVÝcH řeMeSeL 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 8. 2013

řeMeSLA PRO PAřÍŽ
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

ANTONÍN MáLeK
K PěTASeDMDeSáTINáM
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava prodloužena do 4. 8 2013

Kulturní kalendář – SRPEN 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.
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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
31. 8. 2013 11. Mezinárodní nábřeží paromilů 
XI. ročník ojedinělého setkání milovníků páry, lodí, lodních modelů, za-
hradních a modelových železnic, sběratelů a konstruktérů parních strojů, 
mechanizmů a historických vozidel na Smetanově a Eliščině nábřeží a ná-
městí 5. května. 

CHEB
23. - 24. 8. 2013 Valdštejnské slavnosti 
8. ročník historických slavností je vyvrcholením Krajinné výstavy.

KUTNÁ HORA
8. - 11. 8. 2013 Tyjátrfest
Letní multikulturní festival, přehlídka autorských divadel malých forem. 
Divadlo, hudební přehlídka, příjemná atmosféra.

LITOMYŠL
15. ročník Toulovcových prázdninových pátků 
Každý pátek o prázdninách je připravena na Toulovcově náměstí pohádka 
nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA
16. - 18. 8. 2013 Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské 
náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo (věžní hudba, Hradišťan, 
Xindl X…).

TELČ
15. 8. - 17. 8. 2013 Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateři-
ny z Valdštejna 
Staročeský den, Pohádkový den, Renesanční den, náměstí Zachariáše 
z Hradce.

TŘEBOŇ
10. 8. 2013 Myslivecká Třeboň
Trubači, vábiči zvěře, psovodi, sokolníci, soutěže s mysliveckou temati-
kou, myslivecké menu apod. - Masarykovo nám. a lázeňský park.

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

Zuzana Bedrnová

Na nádvoří jezuitské koleje zaparkuje 16. srpna Cadillac  
Nádvoří Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií, o. p. s. v Jindřichově Hradci zdobí 
od konce června kinetická kašna. V srpnu k ní 
přibude, ač pouze na  tři dny, Cadillac z  roku 
1925. Svého času s ním ujel fotograf Alexandr 
Paul na 5 000 km po Čechách a Slovensku při 
pořizování snímků na  světovou výstavu Expo 

1958 v  Bruselu. Tvorba autora je momentálně 
v muzeu k vidění jako dominanta sezony. 
Zahájení krátkodobého parkování historické-
ho automobilu v rajském dvoře proběhne v po-
době komorní vernisáže 16. srpna 2013 v 17.00 
hodin. Uskuteční se i  komentovaná prohlídka 
letošní hlavní výstavy pod vedením fotografa 

Prokopa Paula. Vstup na akci je volný. Zájemci, 
kteří nestihnou vernisáž, mají šanci zhlédnout 
vzácný automobil do  18. srpna, zmíněnou vý-
stavu „Alexandr Paul – legenda české fotogra-
fie“ spolu s ostatním výstavním programem až 
do konce listopadu tohoto roku.

Eva Florová

Vychutnejte si proměny klasické kytary
Institut klasické kytary si Vás dovo-
luje pozvat na kytarový recitál z cyk-
lu „Proměny klasické kytary“, který se 
uskuteční v úterý 13. 8. 2013 od 19.00 
hodin v koncertním sále rondelu jind-
řichohradeckého zámku.
V rámci recitálu zazní ty nejúžasnější 
skladby, které vzešly z geniálních my-
slí největších hudebních géniů v prů-
běhu osmnáctého až dvacátého století, 
a to v podání jednoho z nejlepších čes-
kých kytaristů, profesora pražské kon-
zervatoře Petra Paulů, jenž sám svým 
více jak třicetiletým působením coby 
učitel, velmi významně přispěl k obli-
bě tohoto nástroje ve světě a současně 
vychoval několik generací kytaristů.
Neváhejte a přijďte se nechat pohou-

pat na vlnách tónů, jež vyjdou z duše dávno mrtvého dřeva, které nikdy oprav-
du nezemře, dokud bude součástí úžasného nástroje zvaného kytara. Nástroje, 
který musíte buďto milovat nebo nenávidět. 
Vstupné 190,-Kč (děti 100,-Kč)

Petr Paulů
Od roku 1983 je profesorem kytarové hry na Pražské konzervatoři. Kon-
certuje pravidelně v naší republice, krom toho zná jeho hru obecenstvo 
v patnácti zemích světa, kde se prodávají úspěšně jeho čtyři kompaktní 
desky se španělskými a  jihoamerickými skladbami. Na  koncertní turné 
po Evropě, Severní a Jižní Americe navázaly mistrovské kurzy a televiz-
ní pořady v Brazílii. Ve Spojených státech amerických natočil kompakt-
ní desku v kytarovém duu s Martinem Myslivečkem a další desku sólo-
vou. Pedagogicky též působil na  největší jihoněmecké privátní hudební 
škole v Regenu, pravidelně vedl mistrovské kurzy kytarové hry v Andoře. 
Společně s Jiřím Mecou je autorem Breviáře klasického kytaristy.

Michal Diviš

sport
Kam za sportem?
Kopaná – FK JH 1910, muži divize A
kolo 1. Nová Ves – JH ne 11. 7. 10:15
kolo 2. JH – Hvězda Cheb ne 18. 7. 17:00
kolo 3. Táborsko B – JH ne 25. 7. 10:15
kolo 4. JH – Benešov ne 1. 8. 17:00

kolo 5. Č. Krumlov – JH so 7. 8. 17:00
kolo 6. JH – Milevsko ne 15. 8. 17:00
kolo 7. Písek – JH so 21. 8. 10:15
kolo 8. JH – ZČE Plzeň ne 29. 8. 16:30

Kopaná – Sokol JH, ženy divize D – Čechy
kolo 1. Libušín – JH ne 1. 8.
kolo 2. JH – Blatná ne 9. 8.

kolo 3. Horní Bříza – JH ne 16. 8.
kolo 4. JH – Braník ne 22. 8.
kolo 5. VŠ Plzeň – JH ne 29. 8.

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský 
přebor – ČEZ
kolo 2. Roudné – JH ne 18. 7.
kolo 3. JH – Prachatice so 24. 7. 10:00
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kolo 1. JH – Břilice st 28. 7. 15:30
kolo 4. Rudolfov – JH so 31. 7. 10:00
kolo 5. JH – SKP ČB B so 7. 8. 10:00
kolo 6. Strakonice – JH ne 15. 8.
kolo 7. JH – Chotoviny so 21. 8. 10:00
kolo 8. Čtyři Dvory – JH so 28. 8. 10:00

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský 
přebor – ČEZ
kolo 2. Roudné – JH ne 18. 7.
kolo 3. JH – Prachatice so 24. 7. 10:00
kolo 1. JH – Břilice st 28. 7. 15:30
kolo 4. Rudolfov – JH so 31. 7. 10:00
kolo 5. JH – SKP ČB B so 7. 8. 10:00
kolo 6. Strakonice – JH ne 15. 8. 
kolo 7. JH – Chotoviny so 21. 8. 10:00
kolo 8. Čtyři Dvory – JH so 28. 8. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 B, muži I. B třída – sku-
pina D
kolo 13. JH B – Lišov ne 18. 7. 
kolo 1. K. Řečice – JH B so 24. 7. 17:00
kolo 2. Lomnice – JH B ne 1. 8. 
kolo 3. JH B – Suchdol ne 8. 8. 
kolo 4. Klikov – JH B so 14. 8. 17:00
kolo 5. JH B – Temelín ne 22. 8. 
kolo 6. N. Včelnice – JH B so 28. 8. 16:30

Kopaná – SK Horní Žďár, okresní přebor
kolo 1. Chlum – H. Žďár so 10. 7. 17:00
kolo 2. H. Žďár – Hranice so 17. 7. 17:00
kolo 3. Stráž – H. Žďár ne 25. 7. 16:00
kolo 4. H. Žďár – Dešná so 31. 7. 17:00

kolo 5. Halámky – H. Žďár ne 8. 8. 15:30
kolo 6. H. Žďár – Novosedly so 14. 8. 17:00
kolo 7. Břilice – H. Žďár ne 22. 8. 16:30
kolo 8. H. Žďár – Suchdol B so 28. 8. 16:30 

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž – skupina A
kolo 1. Plavsko – Buk ne 25. 7. 16:00
kolo 2. Buk – Nová Ves so 31. 7. 17:00
kolo 3. Č. Velenice B – Buk so 7. 8. 17:00
kolo 4. Buk – Chlum B so 14. 8. 17:00
kolo 5. K. Řečice B – Buk ne 22. 8. 16:00
kolo 6. Lodhéřov – Buk so 28. 8. 16:30

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U15 – skupina A
kolo 2. JH – Příbram so 17. 7. 10:00
kolo 3. Benešov – JH so 24. 7. 10:00
kolo 4. JH – Bohemians 1905 so 31. 7. 10:00
kolo 5. Kunice – JH ne 8. 8. 10:00
kolo 6. JH – Prachatice so 14. 8. 10:00
kolo 7.  Sparta Praha – JH so 21. 8. 10:00
kolo 8. JH – Č. Budějovice so 28. 8. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U14 – skupina A
kolo 2. JH – Příbram so 17. 7. 11:45
kolo 3. Benešov – JH so 24. 7. 11:45
kolo 4. JH – Bohemians 1905 so 31. 7. 11:45
kolo 5. Kunice – JH ne 8. 8. 11:45
kolo 6. JH – Prachatice so 14. 8. 11:45
kolo 7. Sparta Praha – JH so 21. 8. 11:45
kolo 8. JH – Č. Budějovice so 28. 8. 11:45

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U13 – skupina A
kolo 2. JH – Sparta Praha ne 18. 7. 10:00
kolo 3. Písek – JH st 21. 7. 14:00
kolo 4. JH – Příbram ne 1. 8. 10:00
kolo 5. Rokycany – JH so 7. 8. 10:00
kolo 6. JH – Benešov ne 15. 8. 10:00
kolo 7.  Bohemians 1905 – JH so 21. 8. 10:45
kolo 8. JH – Vlašim ne 29. 8. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U12 – skupina A
kolo 2. JH – Sparta Praha ne 18. 7. 11:45
kolo 3. Písek – JH st 21. 7. 15:45
kolo 4. JH – Příbram ne 1. 8. 11:45
kolo 5. Rokycany – JH so 7. 8. 11:45
kolo 6. JH – Benešov ne 15. 8. 11:45
kolo 7.  Bohemians 1905 – JH so 21. 8. 12:30
kolo 8. JH – Vlašim ne 29. 8. 11:45

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – sku-
pina Západ
kolo 1. JH – Jablonec so 14. 8. 18:00
kolo 2. Sokolov – JH so 21. 8. 
kolo 3. JH – Klášterec st 25. 8. 18:00
kolo 4. Kobra Praha – JH so 28. 8.

Nohejbal – Plzeňka JH, družstva okresní přebor
kolo 8. JH – Suchdol so 31. 7. 9:00
kolo 9. Lomnice – JH so 7. 8. 9:00
kolo 10. JH – Veselí B so 14. 8. 9:00
kolo 11. Třeboň – JH so 21. 8. 9:00
kolo 12. JH – Horní Pěna so 28. 8. 9:00

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Starosta gratuloval jindřichohradeckým gymnastkám

Víceméně kamkoliv přije-
dou, tam vítězí. To se dá 
tvrdit o  letošních výko-
nech a  výsledcích spor-
tovních gymnastek, které 
závodí při Tělovýchovné 
jednotě Slovan Jindřichův 
Hradec. Nebylo tedy di-
vu, že úspěchy nevelkého 
oddílu, jenž se připravuje 
a  pracuje v  ryze amatér-
ských podmínkách, neu-

nikly pozornosti ani nejvyšším představitelům Města. Děvčata do svého 
úřadu pozval starosta J. Hradce Ing. Stanislav Mrvka, aby jim pogratulo-
val k dosažené výkonnosti a zároveň poděkoval za vzornou reprezentaci.
Hlavním impulsem k audienci u starosty byly výsledky jindřichohradec-
kých gymnastek na sdruženém krajském přeboru jižních Čech a Vysoči-
ny, který se uskutečnil ve Veselí nad Lužnicí. Závodnice Slovanu tam do-

MALÁ KOPANÁ

slova excelovaly, když získaly čtyři tituly přebornic a k tomu ještě přidaly 
dvě stříbra! Ze zlaté medaile se radovaly Eliška Krajňáková, Magdalena 
Picková, Tereza Štufková a Gabriela Jírová, stříbrný kov si na krk pověsi-
ly Leontýna Pavlíková a Barbora Kešnarová. „Stali jsme se nejúspěšnějším 
družstvem obou krajů, ale nikdo nepamatuje, že by se to někdy někomu po-
dařilo se závodnicemi, které prvním rokem cvičí mistrovské sestavy,“ uvedl 
předseda gymnastického oddílu Karel Parma. Úspěch pak Slovan podtrhl 
ještě tím, že se hned celé sexteto jeho členek nominovalo na mistrovství 
České republiky, které se konalo v Liberci. Šest kvalifikantek z  jednoho 
klubu bylo téměř stejně jako ze všech ostatních oddílů kraje Vysočina a Ji-
hočeského kraje dohromady!
Krajský přebor – základní stupeň (29 gymnastek): 1. Eliška Krajňáková 
55,550, 4. Nela Krajňáková 54,500, 15. Tereza Staňková 51,900, 19. Karolí-
na Kamenická 49,650. Mladší žákyně (21): 1. Magdalena Picková 60,300, 
2. Leontýna Pavlíková 59,900, 11. Franziska Perleová 55,850. Starší žáky-
ně (11): 4. Lucie Pecínová 55,100, 5. Adéla Dvořáková 53,550, 6. Barbora 
Chrpová 52,700, 10. Denisa Bendová 48,050, 11. Marie Trangová 47,050. 
Žákyně A (2): 1. Tereza Štufková 54,600, 2. Barbora Kešnarová 53,050. Ju-
niorky B (6): 1. Gabriela Jírová 42,750.

Fotbaloví Sokolíci udělali dva zaznamenáníhodné úspěchy
Dvou opravdu velmi cenných úspěchů dosáhli malí fotbalisté FK Sokol Jindřichův Hradec. Hráčům přípravky, 
tedy žákům ročníků narozených 2004 a mladších, se totiž v krátkém sledu podařilo nejprve postoupit do finále 
národní soutěže „E.ON Junior Cup 2013“ a poté získat stříbrnou pozici na velkém mezinárodním turnaji.
Nejdříve malí Sokolíci uspěli v Nové Včelnici, kde se konalo 12. postupové kolo IX. ročníku „E.ON Junior Cupu 
2013“. Nechali tam za sebou 11 soupeřů, přičemž v nesmírně dramatickém finále zdolali Jiskru Třeboň po penal-
tovém rozstřelu při divokém výsledku 8:8 (3:7), PK 2:1. Jindřichohradečtí benjamínci při tom vyrovnali v nor-
mální hrací době až 10 vteřin před koncem! Při turnaji na sebe navíc výrazným způsobem upoutal hráč Sokola 
Patrik Bednář, jehož v divácké anketě fandové všech týmů ocenili trofejí FAIR-PLAY. Prvenstvím v N. Včelnici 
si J. Hradec zajistil postup do celostátního vyvrcholení, které se uskuteční v Polné o víkendu 14. a 15. září. Bu-
deme jim držet palce!
Druhou akcí, z níž se jindřichohradečtí elévové vraceli s medailovým umístěním, byl I. ročník „Sparta Brno Cu-
pu 2013“, který proběhl na hřišti Slovanu Rosice u Brna. Mezinárodního turnaje se tam zúčastnilo 24 družstev 
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z celého Slovenska a ČR. Akce se hrála po dva dny v úmorných vedrech, v nichž kluci z J. Hradce museli kromě fotbalového umu předvést i velkou vůli 
a morálku. Díky bojovnosti, kdy statečně nevzdali souboj prakticky o žádný míč, prošli zápasy play-off až do finále. Nejdříve měli štěstí, když v osmi-
finále na penalty vyřadili Pardubice (2:1 PK), ve čtvrtfinále na jejich štítě zůstala brněnská Zbrojovka (3:1), v boji o postup do finále pak vyřadili SFC 
Opava (1:0) a teprve až ve finále jindřichohradecké vítězné tažení zastavili malí Tygři ze slovenského AS Trenčín (1:4).

HÁZENÁ
Sezóna nejmladších házenkářek od Vajgaru byla úspěšná
Jako úspěšnou hodnotí mistrovskou sezónu 2012/2013 dívčích družstev 
TJ  Házená Jindřichův Hradec její předsedkyně Ing.  Jaroslava Krupicová. 
Týmy kategorií přípravky a minižákyň patřily k nejlepším v Jihočeském kra-
ji a sbíraly úspěchy i na turnajích s účastí nejlepších celků České republiky.
Přípravka
Dívenky v této kategorii začaly hrát házenou teprve loni na podzim, ale rych-
le se vypracovaly na nejvyšší příčky v kraji a po celou sezónu úspěšně přivá-
žely vítězné trofeje z jihočeských turnajů. Absolvovaly 10 podniků, na nichž 
šestkrát triumfovaly, třikrát skončily druhé a jednou třetí! „Tato umístění jsou 
jasným důkazem, že se nám v této kategorii daří, že je zde slibný základ pro 
budoucí úspěchy tohoto sportu v Jindřichově Hradci,“ věří J. Krupicová. Pří-
pravka ukázala své kvality i při měření sil s českou špičkou, když na velikém 
turnaji v Plzni skončila v těžké konkurenci na druhé příčce.
Minižákyně
Házenkářky z  přípravky se mají od  koho učit; a  na  co navazovat. Jejich 
o chloupek starší kolegyně totiž v kontextu Jihočeského kraje také patří k vů-
bec nejlepším. „Rovněž se stabilně umísťují na nejvyšších pozicích regionál-
ních turnajů,“ uvedla J. Krupicová. I minižákyně byly účastnicemi plzeňského 
turnaje, kde obsadily pěknou 7. příčku. „Myslím si, že naše nejmladší házen-
kářky v průběhu mistrovského ročníku několikrát dokázaly, že patří nejen 
k jihočeské, ale i republikové špičce,“ spokojeně pravila J. Krupicová.

SPORT PRO VŠECHNY

LETEM SPORTOVNÍM SVĚTEM

Dvacátý sedmý ročník „Léta dětí se sportem“ zve k účasti 
Ačkoliv to vypadá skoro neuvěřitelně, tak se prázdninový denní městský tábor v Jin-
dřichově Hradci, jenž nese název „LDSP – Léto dětí se sportem“, letos uskutečňuje 
již po sedmadvacáté. Červencové turnusy proběhly v prvních třech týdnech prázd-
nin, další pokračování tábora se bude konat ve třech posledních týdnech srpna.
Půltucet prázdninových týdnů věnuje pořadatelský klub SKOK J. Hradec at-
letickým disciplínám, míčovým hrám, jízdě na koních, horolezeckým zákla-
dům, kuželkám, výtvarným a estetickým aktivitám. Nechybí samozřejmě drob-
né soutěže. Program probíhá na sportovištích přímo v J. Hradci a rovněž v jeho 
blízkém okolí vždy ve všední dny od 8 do 16 hodin. „Rodiče mohou přihlásit děti 
od pěti do patnácti let na libovolný počet turnusů, případně i třeba jen na jediný 
den. Ještě nikdy jsme nikoho neodmítli,“ hlásí předseda SKOK J. Hradec Otakar 

Kinšt, jenž je zároveň členem městského zastupitelstva.
Veškeré dění při táborových akcích je přizpůsobováno věku účastníků a jejich 
schopnostem. „Dbáme na to, aby děti pod odborným dohledem dodržovaly pitný 
režim, správně se stravovaly. A hlavně, aby měly radost z pohybu a pobytu v tábo-
ře,“ říká O. Kinšt, přičemž dodává, že jsou všechny děti pojištěné proti úrazu.
Čtvrtý turnus LDSP se bude konat od 12. do 16. srpna. Od 19. do 23. srpna 
bude na programu tábor číslo 5. Závěrečný týdenní pobyt je pak naplánován 
od 26. do 30. srpna. „Těšíme se na váš zájem a úsměv vašich dětí,“ vzkazují po-
řadatelé „Léta dětí se sportem“, kteří se rekrutují z řad učitelů, sportovních lek-
torů či studentů VŠ. Informace o možnosti přihlásit své ratolesti na tábor se lze 
dozvědět u O. Kinšta (kinstota@seznam.cz, skokjh@quick.cz, 384 361 486 + fax, 
606 934 098, kancelář: I. patro sokolovny TJ Slovan v Jarošovské ulici 743/II.).

HASIČSKÝ SPORT
Závodem ve Frahelži bude pokračovat třetí ročník 
patnáctidílné „Velké ceny Třeboňska 2013“ v po-
žárním útoku. Dvanáctý díl seriálu se uskuteční 
v sobotu 3. srpna od 13 hodin.
Třináctým závodem a zároveň třetí noční soutěží 
bude v Lužnici pokračovat seriál „Velká cena Tře-
boňska“. Na sobotu 17. srpna od 20 hodin je tam 
naplánováno klání o „O Pohár kempu 2013“ v po-
žárním útoku.
LEDNÍ HOKEJ
KLH Vajgar Jindřichův Hradec, HC Vlci Jablo-
nec nad Nisou, HC Klášterec nad Ohří, HC Ba-
ník Sokolov, NED Hockey Nymburk, HC Mile-
vsko 2010, SKLH Žďár nad Sázavou, HC Kobra 
Praha, HC Tábor, HC Klatovy, SC Kolínští Kozlo-
vé, HC Děčín, Spartak Pelhřimov, HC Řisuty, HC 
Draci Bílina, HC Stadion Vrchlabí, HC Moravské 
Budějovice 2005 – to jsou názvy 17 druholigových 
mužstev, které se střetnou v nově vzniklé skupině 
Západ sezóny 2013/2014. Před vstupem do bojů 
v II. lize čeká na jindřichohradecké svěřence tre-
nérského dua Milan Kupka – Luboš Voříšek okte-
to přípravných utkání. První duel čeká KLH Vaj-
gar v úterý 13. srpna v Táboře, na ledě soupeřů se 
představí ještě v Pelhřimově (16. srpna), M. Bu-

dějovicích (23. srpna) a Milevsku (6. září). Proti 
těmto čtyřem protivníkům se postaví v přípravě 
i doma v J. Hradci. Na stadiónu Jana Marka bu-
dou hrát ve středu 14. srpna proti M. Budějovicím, 
ve středu 21. srpna přicestuje Pelhřimov, na pon-
dělí 2. září je naplánován duel s Táborem a o dva 
dny později s  Milevskem. Všechny zápasy mají 
shodný začátek v 18 hodin.
SPORTOVNÍ AEROBIK
Sice až začátkem září bude probíhat nábor do no-
vě vzniknuvšího týmu dětského aerobiku, jenž 
nese název Talent Aerobik Merkur Team, ale pro 
velký zájem je možné dívky od  8 let předběžně 
přihlašovat už teď. „Děvčata se v našem klubu na-
učí zvládnout pódiovou choreografii se správnou 
metodikou jejího učení. Budou vedené k  tomu, 
aby odcvičily lekci aerobiku u kteréhokoliv lektora 
například při soutěžích, kongresech a podobných 
akcích,“ popisuje činnost zakladatelka Merkur 
Teamu Iva Menšíková (ivamensice@centrum.cz, 
720 217 453). Cvičenky si rovněž osvojí základy 
step aerobiku, správného držení těla a posilování. 
„Zatím počítáme s tím, že tréninky budou probí-
hat dvakrát do týdne, a to v úterý a pátek. Pakliže 
však bude zájem i mezi dívkami dalších věkových 
kategorií, tak ještě další tréninkový den budeme 

muset přidat,“ uvedla I. Menšíková.
Velký zájem o  přijetí do  velmi úspěšného oddí-
lu sportovního aerobiku očekává Aerobik Team 
Lena Jindřichův Hradec, který přibírá nové člen-
ky ve věku od 5 do 7 let do své přípravné třídy, 
kde se formou „Aerobik hrou“ budou dívenky 
učit základní kroky a  také nacvičovat krátké se-
stavy. „Probíhat bude také nábor děvčat ve věku 
od pěti do devíti let pro oddíl soutěžního aerobi-
ku, ale tady je počet omezen na maximálně dvacet 
přibíraných závodnic,“ připomíná Lenka Průcho-
vá (lpruchova@centrum.cz), šéfka AET Lena. Pro 
sezónu 2013/2014 chystá klub novinku pro posi-
lování a  kategorie dětského, juniorského, smíše-
ného kondičního a step aerobiku, kde bude neo-
mezený počet členů a hodin. „Přihlášky je možno 
zasílat na můj e-mail již v průběhu prázdninových 
měsíců,“ upozorňuje L. Průchová. Bližší informa-
ce se lze dozvědět taktéž prostřednictvím webu: 
http://www.lenateam.jex.cz Kromě nacvičování 
pódiových skladeb, účastí v soutěžích regionální-
ho i republikového charakteru a mnoha vystoupe-
ní na kulturních akcích v rámci Jindřichohradec-
ka, Jihočeského kraje a ČR čeká v sezóně na AET 
Lena prezentace programu „Česko se hýbe“.

Roman Pišný.
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listárna
Terezie Šenkyříková, 14 let, ZŠ Slavkov u Brna 
Vítězka kategorie Próza do 14 let v literární soutěži 
jindřichohradecký Textík

Sparta
S  vlasy pod kšiltovkou a  fotbalovým dresem na  těle 
jsem vypadala skoro jako kluk. Schválně jsem si vza-
la růžové kopačky, které jsem dostala od  táty k  naro-
zeninám, a náušnice, aby přece jen bylo trochu vidět, 
že jsem holka. Zato moji kamarádku Ladu by si nikdo 
s klukem nespletl. I přesto,že jsme šly hrát fotbal, si totiž 
vzala růžové šortky, bílé triko s obrázkem srdce a světlé 
vlasy měla zapletené do dlouhého copu. Je pravda, že jí 
její vzhled trochu závidím. Na náš tradiční zápas jsem 
se moc těšila. Hraji ho já společně s Ladou a také kluci 
z naší třídy proti klukům ze 7. A.
 Začalo to tím, že jsme se všichni v páté třídě rozhodli, 
že pokud Sparta vyhraje ligový zápas, druhý den v pět 
hodin si společně zahrajeme fotbal. Od té doby to dodr-
žujeme. Z dálky už vidím naše hřiště. Je umístěno v do-
lině, což má sice tu výhodu, že vám míč daleko neuteče 
a nemusíte pro něj běhat (pokud ho ovšem někdo nevy-
kopne), ale má to tu nevýhodu, že když hodně prší, mů-
žete tam hrát tak leda vodní pólo, i když ani to byste si 
moc nezahráli. Voda je totiž vždycky tak černá od hlíny, 
že není vidět ani centimetr pod hladinu. Nejlepší na tom 
celém ale jsou vysoké stromy, které celé hřiště ohraniču-
jí. Stojí tam jak stráže před Buckinghamským palácem. 
Vždycky když zafouká vítr, větve stromů začnou tančit 
a šustit a to šustění mi připadá jako krásná hudba. Často 
si představuji, že to nejsou stromy, ale tribuny plné di-
váků, kteří zpívají sparťanskou hymnu. Už jsme u hřiš-
tě, a tak zvednu ruku a zamávám na kluky. Ani jeden si 
nás ale nevšimne, všichni se totiž dívají jinam. Zhruba 
po půlminutových intervalech se všichni rozesmějí. Asi 
si vyprávějí vtipy. „Ahoj!“ pozdravíme je s Ladou jed-
nohlasně. Kluci nám odpovědí a pak následuje obvyk-
lá otázka. „Tak co, dívali jste se včera?“ zeptal se nás náš 
brankář Mojmír, i když znal odpověď předem. „Jasně,“ 
odpovím. Lada neodpověděla. Stydí se před Mojmírem, 
protože se jí líbí. „A kdo podle vás hrál z našich nejlíp?“ 
zeptal se Honza, se kterým sedím ve školev lavici. „Ka-
dlec, je skvělej. Má úžasnou formu,“ odpovím. Honza 
zavrtí hlavou. „Byl sice dobrej, to jo, ale stejně si myslím, 
že Kweuke byl lepší.“ To říká vždycky, protože Kweuke 
je jeho vzor. Když měl odpovědět na otázku, kdo pod-
le něj hrál nejlíp, nikdy jsem ho neslyšela říct nic jiného 
než Kweuke. „Nejdeme už hrát?“ ozvala se Lada. Všich-
ni jen pokrčili rameny a šli.  Asi po čtvrthodině hry se 
na hřišti objevil nějaký cizí kluk. Nelíbil se mi. Mohl být 
tak o rok nebo dva starší než já. Měl krátké zrzavé vla-
sy, pihy a velký, špičatý nos. Postavu měl jak Otesánek 
(podle jeho zlých očí bych se ani nedivila, kdyby snědl 
mámu a tátu). Vedle něj stál krásný, chlupatý pes. Ten se 
mi na rozdíl od jeho pána líbil moc. Myslím, že je to oří-
šek, protože jsem takového psa ještě nikdy neviděla. Ne-
vím, jestli to bylo jeho zajímavou barvou srsti, jeho roz-

tomilým čumáčkem nebo snad jeho zvláštním výrazem 
v očích, který jsem zatím nedokázala pojmenovat, ale 
okamžitě jsem si toho pejska zamilovala. „Koukejte od-
sud všichni hned odprejsknout, teď tady budu já!“ roz-
kázal ten kluk majestátně. „To určitě, ani nás nenapad-
ne. My tu byli první, a navíc máme rozehranej zápas,“ 
zakřičel na něj jeden z kluků, kteří hráli proti nám. My-
slím, že to byl Mirek. Nebo Marek? „To mě nezajímá! 
Já jsem řekl, ať odprejsknete!“ prohlásil kluk naštvaně. 
„Pokud umíš počítat, o čemž silně pochybuju, mohl sis 
všimnout, že je nás tu dvaadvacet, takže když se bude-
me prát, kdo myslíš, že vyhraje?“ řekl Mojmír. Kluk tušil 
prohru, otočil se a šel. Když se od nás pár metrů vzdá-
lil, vztekle napřáhl nohu a  několikrát svého psa kopl. 
Ten upadl, zakňučel, a jakmile na něj ten kluk něco za-
řval, pes vstal a sklesle šel dál. Teď už jsem věděla, co 
byl ten zvláštní výraz v očích toho pejska. Byl to obyčej-
ný strach. Strach ze svého pána. Najednou jsem věděla, 
že ho musím zachránit. V  tu chvíli pro mě nic neby-
lo důležitější. Kluk se mi začal ztrácet z dohledu, ale to 
jsem nechtěla, protože jsem potřebovala vědět, kde by-
dlí. V mé hlavě se pomalu začal rodit plán. „Vzpomněla 
jsem si, že musím jít, protože mám nějakou práci. Totiž 
úkoly, spousty úkolů,“ řekla jsem a utíkala pryč z hřiště 
za tím klukem. „Neblbni, Lucko, kam bys šla?“ zaslechla 
jsem za sebou Ladu, jak na mě volá. Já jsem ale už byla 
dávno pryč. Od toho kluka jsem si sice držela odstup, 
ale přesto jsem doufala, že se neotočí. Cestou k jeho do-
mu uštědřil pejskovi ještě pěknou řádku kopanců a pěs-
tí. Nechápu, co to je za člověka, který tohle dělá. Proč si 
vůbec někdo takový pořizuje zvíře? Jeho dům vypadal 
jednoduše hrozně. Byl malý, nemohl mít víc jak dva po-
koje. Dvě stará, špinavá okna vypadala jako oči příšery. 
Na dveřích byly načmárány sprosté nápisy a fasáda by-
la „vyzdobena“ ve stejném duchu. Střecha toho oprav-
du musela zažít hodně. Nedivila bych se, kdyby zažila 
Rakousko - Uhersko. A zahrada domu, jestli to tak lze 
nazvat, byla také zajímavá. S troškou ironie by se dalo 
říct, že byla vlastně moderní. Místo ovocných stromů 
vraky aut, místo květin vysloužilé pneumatiky a místo 
bazénu stará, keramická vana. A uprostřed této sklád-
ky podvyživený pes přivázaný obyčejným lanem k vý-
fuku jednoho  starého fiatu. Protože jsem se bála, že by 
mě někdo mohl vidět z okna, obešla jsem dům zezadu. 
Pak jsem musela přelézt plot. S tím bych normálně ne-
měla problém, ale protože jsem byla nervózní, nějak mi 
to nešlo. Předem musím upozornit, že ten plot byl zchá-
tralý a to byl hlavní důvod, proč jsem ho zbořila. Ztuh-
la jsem na místě a bála se, že to někdo slyšel. Jak se ale 
zdálo, měla jsem štěstí. Doběhla jsem k psovi (mimo-
chodem, byla to fena) a snažila se ji osvobodit. Nešlo 
mi to. Celá jsem se třásla, měla jsem strach. Stačil ale 
jeden pohled do Spartiných očí (rozhodla jsem se, že jí 
takhle budu říkat) a věděla jsem, že to dokážu. Najed-
nou to šlo samo. Provaz jsem rozvázala, zesláblou, ma-
lou Spartu jsem vzala do náruče a utíkala domů. Bylo 
mi jasné, že rodičům o Spartě říct nesmím. Alespoň 
zatím ne. Měla jsem štěstí, protože máma a  táta byli 

ještě v práci a můj starší bratr Leoš také nebyl doma. 
Se Spartou v náručí jsem prošla domem, v lednici jsem 
vzala přírodní řízek z neděle a zadními dveřmi došla 
až ke kůlně na  konci zahrady. V té jsem Spartě udělala 
pelíšek ze starých dek, dala jí tam misku s vodou a ta-
ky jsem ji nakrmila řízkem. Řekla bych, že maso měla 
poprvé v životě. 
Druhý den jsem z kapesného pořídila psí granule a vo-
dítko. Lada říkala, že jsem blázen, když se za zády ro-
dičů starám o cizího psa, ale já si to nemyslím. Sparta 
není cizí, ale moje. Už si na mě začíná zvykat. Jak dny 
plynuly, se Spartou jsem po škole začala chodit na pro-
cházky. Bylo to náročné. Musela jsem s  ní v  náručí 
přelézat plot za kůlnou, protože kdybych šla předem, 
mohl by mě s ní někdo vidět a říct to rodičům. Když 
jsem měla Spartu týden, fotbalová Sparta porazila 
Olomouc, a tak jsme s  Ladou šly hrát fotbal na hřiš-
tě. Byla to jako vždy zábava a já se vrátila domů úplně 
vysílená. Šla jsem do kuchyně, udělala si toast a pak 
jsem si ho šla sníst do  obýváku. „Čau,“ pozdravila 
jsem rodiče a  Leoše. Když mi všichni odvětili, sed-
la jsem si na gauč a pustila se do jídla. „Tak co, jakej 
byl fotbal?“ zeptal se táta. „Super, dala jsem jeden gól 
a  na  další jsem přihrála. „Jsi šikovná po  mně,“ po-
chválil mě. Leoš se ušklíbl. Sám fotbal neumí, a tak mi 
závidí. Štve ho to, protože táta z něho chtěl fotbalistu, 
a i když to nedával znát, dost ho zklamalo, že Leoš ne-
má talent. Když jsem si chtěla ukousnout další sousto, 
někdo zazvonil.
„Kdo to může být?“ řekli rodiče naráz a táta šel otevřít. 
Za  chvíli mě zavolal, ať jdu za  ním. Když jsem přišla 
do chodby, ve dveřích jsem spatřila kluka - tyrana a ně-
jakého velkého, slizkého muže. „To je ona, tati,“ zaječel 
ten kluk. „To je ta holka, co mi ukradla psa!“ „Je to fe-
na!“ upřesnila jsem. Táta se na mě zmateně podívat a já 
jsem byla také zmatená, protože jsem nechápala, jak ten 
kluk může vědět, že jsem to byla já. A tak jsem se ho 
prostě zeptala: „Jak to víš?“ Kluk se ušklíbl. „Viděl jsem 
tě, když jsi ho odvazovala. A pak už jen stačilo pravidel-
ně chodit na hřiště, a když jsi tam dneska byla, sledoval 
jsem tě, a tak jsem zjistil, kde bydlíš,“ řekl kluk vítězo-
slavně. „Okamžitě mu to psisko vraťte!“ křikl tyranův 
otec. „Lucko, hned mu ho vrať!“ přikázal mi táta. Chtě-
lo se mi brečet. „Ne,“ pípla jsem. „Tak to udělám sám. 
Kde je? V kůlně?“ zeptal se táta a odhodlaně si to  rá-
zoval obývákem ke kůlně. Musela jsem vymyslet plán. 
A to rychle. A pak mě něco napadlo. „Tati, ale oni to-
ho psa bili!“ Táta se sice na chvíli zarazil, ale stejně ho 
to nepřesvědčilo. Musela jsem něco udělat. Hned. „Ta-
ti, je to slávista! A nadával mi za  to, že jsem sparťan-
ka. A sprostě. Hodně sprostě. A říkal, že Sparta nemá 
v Evropské lize co dělat. Taky sprostě,“ křičela jsem. To 
zabralo, táta se zarazil, vrátil se ke dveřím a za pomocí 
velice neslušných slov oba dva vyhnal. Od té doby jsem 
je už nikdy neviděla. A Sparta se stala naším rodinným 
miláčkem (možná jí k tomu pomohlo její jméno, proto-
že si nemyslím, že kdybych ji pojmenovala třeba Slávia, 
měl by ji táta rád).
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pozvánky na září
Městské akce: Ostatní akce:
• 12. 9. 

NA Ryby S JAKubeM VáGNeReM 
ceSTOPISNÝ POřAD  

• 15. 9. 
POHáDKA O STRAšIDeLNÉM NáDRAŽÍ 
DIVADeLNÍ POHáDKA

• 16. 9. 
VRAŽeDNÝ PáTeK  
DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ SKuPINy b

• 20. – 22. 9. 
XIX. SLAVNOSTI ADAMA MIcHNy Z OTRADOVIc

• 22. 9. 
SeNIOR KLub

• 24. 9. 
KONceRT „ČeSKÉ HuDebNÍ INSPIRAce“ 
KONceRT V RáMcI AbONeNTNÍcH KONceRTů KPH  
VěNOVáNO 90. VÝROČÍ NAROZeNÍ VIKTORA KALAbISe

• 24. 9. 
MANDARÍNKOVá IZbA 
DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ SKuPINy A

Foto: Archiv města Jindřichův HradecMasarykovo náměstí

• 5. - 8. 9. 
eVROPSKÝ POHáR V SILNIČNÍ cyKLISTIce

• 6. – 7. 9. 
PIVNÍ SLAVNOSTI 

• 10. 9. 
PARTIČKA

• 13. 9. 
FARMářSKÉ TRHy 

• 13. 9. 
KVěTINOVÉ ODPOLeDNe

• 14. 9. 
ZPÍVáNÍ NAD NeŽáRKOu 

• 20. – 22. 9. 
DIVADeLNÍ FeSTIVAL „DADAINSPIRAČNÍ DNy“

• 20. - 29. 9. 
STeAKObRANÍ

• 21. 9. 
DeN ŽeLeZNIce

• 27. 9. 
JAZZOVÝ KONceRT

• 28. 9. 
ReVIVAL: OZZy OZbORNe + DeeP PuRPLe

• 28. 9. 
HeLIGONKy


