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SLavNoSTI adaMa MICHNY z oTTradovIC 
SE KoNajÍ jIŽ podEvaTENÁCTÉ

JINDŘICHŮV HRADEC MÁ SVÉ 
KOLUMBÁRIUM

Na městském hřbitově bylo vybudováno 
důstojné pietní místo.

Více na straně 5

VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM 
HRADCEM SE VRACEJÍ

Po prázdninové přestávce se opět můžete 
těšit na zajímavé toulání historií 
Jindřichova Hradce. 

Více na straně 14

POZVÁNKA DO DIVADLA

Začíná sezóna Podzim 2013 divadelních 
představení předplatného skupin A i B.

Více na straně 13

V roce 2013 slavíme vý-
znamné výročí, totiž 
1150. jubileum přícho-
du „moravských věroz-
věstů“, svatých Cyrila 
a Metoděje do našich ze-
mí. Ačkoliv se nám tedy 
pro 19. Slavnosti Adama 
Michny z  Otradovic na-
bízí řada zajímavých hu-
debních výročí, které ta-
ké v  našich programech 
zohledníme, bude spo-

lečným jmenovatelem všech akcí právě připomínka 
„svatých Crhy a Strachoty“, jak byli soluňští bratři zváni 
ještě v baroku. Je zajímavé a logické, že vlastně všechny 
světové misie, které přicházely někam s písničkou, by-
ly úspěšné.
V  pátek 20. 9. slavnosti tradičně zahájíme s  „Requi-
em za Adama Michnu“; tentokrát chystáme i premié-
ru Michnova mladšího souputníka, benediktina Jiří-
ho Melcelia (1623 - 1693), který na Michnovy skladby 
ve svých kompozicích navazoval a velmi obratně a vtip-
ně na ně reagoval.
V sobotu 21. 9. od 15.00 hodin dáme v prostorách bý-
valého minoritského kláštera ve Štítného ulici (Muze-
um Jindřichohradecka) příležitost všem zúčastněným 
v  rámci tradičního „jarmarku Co nový dům dal“, je-
hož název jsme odvodili z latinského jména Jindřichova 
Hradce „Nova Domus“, předvést něco ze svého reperto-
áru – zahrát a zazpívat muziku z Michnovy doby. 
Od 18.00 hodin pak proběhne v muzejním kostele sv. 
Jana Křtitele tradiční koncert nešpor, tentokrát s muzi-
kou Georga Arnolda (*1622), ze sbírky z roku 1663, tedy 
právě 250 let staré. Nešpory budou rekonstrukcí liturgie 
ke svátku svatých Cyrila a Metoděje, s Michnovou písní 
a s dalšími skladbami ze stejné doby a okruhu. Večerní 
„Convivium“, čili posezení, ve kterém se svým spoluzpě-
vem může a má přidat i publikum, bude dalším večerem 
improvizace na  témata 
ve  své době oblíbených 
písní. 
19. Michnovské slavnos-
ti ukončí slavná neděl-
ní latinská mše, uvedená 
tradičním procesím, tak 
jak v Jindřichově Hradci 
procházelo ve středu 17. 
srpna 1650 s  „Ochran-
ným obrazem země čes-
ké“ – staroboleslavským 
Paládiem, tradičně také 

spojovaným s osobnostmi věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Všemi silami chceme Michnovými slovy „Čechům na-
stavit zrcadlo“, kde a jak mohou prostřednictvím hudby 
hledat svou národní identitu a zároveň úctu ke stále ži-
vému kulturnímu dědictví.

Jindřichův Hradec 20. - 22. 9. 2013

Program: 
Pátek 20. 9. 18.00 hod. Proboštský kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie
MICHNOVO REQUIEM ZA MICHNU 

(bohoslužba, vstup volný)

Sobota 21. 9.
15.15 -17.17 hod. – Museum JH, minoritský kláš-

ter, Štítného ulice
MICHNOVSKÝ JARMARK aneb CO NOVÝ 

DŮM DAL (vstup volný)

18.00 hod. – Museum JH, minoritský klášter, Štít-
ného ulice

VESPERAE SANCTI CYRILLI ET METHODI
(koncert nešpor, vstupné 60 Kč)

20.00 hod. – Museum JH, minoritský klášter, Štít-
ného ulice

CONVIVIUM – MICHNOVSKÝ DÝCHÁNEK
(vstup volný)

Neděle. 22. 9.
9.15 hod. - nám. Míru

PROCESSÍ, MISSA SUPER: »O GLORIOSA DO-
MINA«

„Mše na motiv slavné písně – Marcin Mielczewski, 
c. 1640

(bohoslužba, vstup volný)

Jiří Langer
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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 říjen

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 ad-
resu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, 
Panská 136/I, Jindřichův 
Hradec 377 01. Jméno vítě-
ze bude zveřejněno v dalším 
vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z  minu-
lého čísla: ulička spojující 
Mlýnskou a Václavskou ulici
Výhercem se stává a knihu 
s názvem Jindřichův Hradec 
– Město nad Vajgarem získá-
vá Olga Kárová z Jindřichova 
Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada 
JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,
o prázdninách se v jindřichohradeckých základních školách 
a školkách uskutečnily větší investiční akce a opravy za té-
měř 9,5 milionu korun, které byly financovány z městské-
ho rozpočtu. Děti se tak vrátí do příjemnějšího prostředí, než 
před prázdninami opouštěly. Začátek roku s námi přivítá ta-
ké hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který navštíví jed-
nu základní a jednu střední školu. 
První víkend v září se opět podařilo Cykloklubu uspořádat 
mezinárodní etapový závod Okolo jižních Čech. Centrem 
druhého ročníku soutěže je naše město a já věřím, že stej-
ně jako v loňském roce přijdete podpořit přihlášené profesi-
onální týmy jak z České republiky, tak i zahraničí. Město Jind-
řichův Hradec podporuje ze svého rozpočtu sport nemalými 
částkami, ať už se jedná o sport mládežnický, seniorský či vr-
cholový, a proto se rozhodlo zařadit do rozpočtu pro tento rok 
i položku s významnou částkou pro tento jihočeský závod, 
který propaguje právě jižní Čechy a náš region nejen po celé 
České republice, ale i ve světě. V ten samý víkend můžete na-
vštívit Tyršův stadion a ochutnat zde na Pivních slavnostech 
rozmanité druhy piv. Již podevatenácté se o třetím zářijovém 
víkendu uskuteční Slavnosti Adama Michny v centru Jindři-
chova Hradce. Slavnosti s sebou přinesou jako vždy spoustu 
hudby, tance a hlavně připomenou osobnost jedné z nejvý-
znamnějších postav duchovní hudby českého baroka, pro-
slulého varhaníka, básníka a hudebního skladatele. 
Jeden z nejvýznamnějších počinů tohoto měsíce se uskuteční 
v pátek 13. 9. v 11.00 hodin, kdy v refektáři Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií slavnostně představíme zla-
tou a stříbrnou medaili s motivem Státního hradu a zámku 

Jindřichův Hradec, která je součástí 
sběratelské sady Hrady a zámky 
z České mincovny. 

Vážení spoluobčané, přeji vám 
krásné babí léto.

Stanislav Mrvka
starosta města

Oslavili jsme Den města
V  letošním roce slaví Jindřichův Hradec 
720 let od doby, kdy se objevila první písem-
ná zmínka o Jindřichově Hradci jako o městě. 

Oslavy začaly v pátek 26. července večerním 
velmi úspěšným koncertem pod širým nebem 
kapely The Backwards na III. nádvoří Státní-
ho hradu a zámku, který byl zakončený pat-
náctiminutovým videomappingem. Tentokrát 
se promítalo na Španělské křídlo. 
V  sobotu 27. července byl slavnostně zahá-
jen Den města 2013 na náměstí Míru. Novou 
knihu Jindřichův Hradec - Pod střechami do-
mů pokřtil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zi-
mola a  starosta města Stanislav Mrvka. Den 
města pokračoval programem pro velké i ma-
lé v prostorách Státního hradu a zámku, his-
torickým průvodem městem, kterého se zú-
častnilo i  vedení města a  vrcholem dne byl 
večerní pochodňový průvod a ohňostroj nad 
rybníkem Vajgar. 

Přijetí mladých plavců
V  pondělí 29. července se v  zasedací míst-
nosti Městského úřadu Jindřichův Hradec 
v Klášterské ulici uskutečnilo slavnostní při-

jetí mladých plavců starostou města Stanisla-
vem Mrvkou u příležitosti jejich dosažených 
úspěchů na  VI. letní olympiádě dětí a  mlá-
deže. Jindřichohradecký klub vyslal na  kon-
ci června do  Uherského Hradiště a  Zlína 
8  plavců, kteří zde tvořili početnou skupinu 
reprezentující Jihočeský kraj. Nejúspěšněj-
ším jindřichohradeckým plavcem byl Matyáš 
Pospíšil, dále Adéla Lepičová, Karolína Šim-
ková, Viktor Hejlíček, Filip Kopřiva. Viktorie 
Mňuková, Anna Hladovcová a Filip Michálek 
obsadili většinou místa ve druhé desítce. Jin-

dřichohradečtí plavci tak velkým dílem dopo-
mohli Jihočeskému kraji k výbornému 5. mís-
tu v celkovém hodnocení. 

Létem u vody a Porcinkulí 
skončil Top Týden
V sobotu 3. srpna se v jindřichohradeckém aqua-
parku uskutečnilo Léto u vody. Zábavné odpole-
dne rozproudil svou diskotékou Michal Arnošt, 

malí i  velcí si mohli zasoutěžit v  různých disci-
plínách jako například házení míčů na  cíl, běh 
přes překážkovou dráhu, skákání v pytli, slalom 
na koloběžkách mezi kužely, stříkání vodou z ha-
dic na cíl. V neděli pak Top Týden, který se v le-
tošním roce uskutečnil již potřetí, ukončila tra-
diční pouť Porcinkule plná atrakcí a hudby.

Výchovně rekreační tábor 
V termínu od 12. srpna do 21. srpna se již pode-
sáté konal v Dolním Radíkově výchovně rekre-
ační tábor pro děti z nízkopříjmových rodin po-
řádaný městem Jindřichův Hradec. Na táboře se 
rekreovalo, bavilo a vzdělávalo 32 dětí, o které se 
staralo 10 pracovníků, z nichž byli 4 pracovníci 
z odboru sociálních věcí. Na návštěvu se za dět-
mi přijel jako každoročně podívat také starosta 
města Stanislav Mrvka, který společně s  dětmi 
zhlédl doplňkový program Policie ČR a Vězeň-
ské služby ČR, která předvedla výcvik psů. Dle 
slov vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňky Šin-
delářové je o tento tábor ze strany jak rodičů, tak 
i dětí vždy velký zájem. Město si velmi váží spo-
lupráce s  Domem dětí a  mládeže v  Jindřicho-
vě Hradci, od kterého využívá nezbytné zázemí 
k táborové činnosti v Dolním Radíkově.

Historické slavnosti v okolí
V  sobotu 17. srpna se starosta města Jindři-
chův Hradec zúčastnil slavností ve  Starém 
Městě pod Landštejnem a  v  partnerském 

městě projektu Města v rozletu – Telči. Vrcho-
lem celé akce byl telčský sobotní Renesanč-
ní den, který byl dějištěm Dělení růže, dělení 
jednoho z  největších dominií v  českém krá-
lovství, majetku pánů z Hradce. K vidění byla 
slavnostní ceremonie, rytíři, šermíři, tanečni-
ce, dobová hudba, mistr kat, sokolník. Histo-
rické oslavy v  Telči se konaly právě v  rámci 
přeshraničního projektu Města v rozletu. 

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nabízí: 
k prodeji:
objekt čp. 259/II, Rezkova uli-
ce (směr Jindřiš) v Jindřicho-
vě Hradci na pozemku p. č. 
3975 a pozemky p. č. 3975 
zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 263 m2 a p. č. 
3976 ostatní plocha, jiná 
plocha, o  výměře 767 m2, 
vše obec i  k.ú. Jindřichův 
Hradec:

Podmínky:
• minimální nabídková cena 1 400 000 Kč
• třída energetické náročnos-

ti G
• žadatel má vyrovnány veš-

keré závazky vůči Měs-
tu J.  Hradec, jím zřízeným 
právnickým osobám a orga-
nizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně za-
jištěny a  žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

• kupující uhradí částku 5 990 Kč za znalecký posudek 
• žadatel složí kauci ve  výši 30  000 Kč, v  termínu pro podání nabí-

dek na  účet č. 6015-0603140379/0800, VS 39, která bude započte-
na na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi v termínu požádal, 
kupní smlouvu neuzavře, kauce připadne ve prospěch města. Nevy-
branému žadateli bude kauce vrácena.

byt č. 24, o velikosti 2 + 1,  66 m2 (8. podlaží), v domě čp. 557/III, na síd-
lišti Vajgar, Jindřichův Hradec, 
včetně spoluvlastnického po-
dílu 11/454 na  společných čás-
tech budovy a na pozemku p. č. 
4418/1, obec i k.ú. J. Hradec  

Podmínky:
• minimální nabídková cena 

655 000 Kč
• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-

zeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní

• kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené  
• žadatel složí kauci ve  výši 5  000 Kč, v  termínu pro podání nabí-

dek na  účet č. 6015-0603140379/0800, VS 39, která bude započte-
na na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi v termínu požádal, 

Projekty ELEKTROWINu přitahují stále více účastníků
Aktivity směřující ke zkvalitňování systému zpětného odběru vysloužilých elek-
trozařízení a zvyšování množství posbíraných spotřebičů doplňuje kolektivní 
systém ELEKTROWIN dílčími projekty. Ty slouží především k lepšímu infor-
mování veřejnosti, a to už od úrovně základních škol. Pravidlem také je, že se 
při jejich uskutečňování shromáždí další spotřebiče, které ELEKTROWIN pře-
dá zpracovatelům k recyklaci.
Hasiči pomáhají sousedům
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby nese název „Recyklujte s hasi-
či“. ELEKTROWIN v něm v roce 2011 vyzval ke spolupráci dobrovolné hasiče 
z celé České republiky. Do projektu se již zapojilo více než 650 sborů, jejichž čle-
nové pomohli jen v roce 2012 vysbírat téměř 1200 tun vysloužilých elektrozaří-
zení. Více než polovina zapojených sborů působí v malých obcích do 500 oby-
vatel. Právě ty nemívají vlastní sběrné dvory. Hasiči pomáhají svým sousedům 
tento handicap překlenout.  Do projektu „Recyklujte s hasiči“ se může kdykoliv 
přihlásit kterýkoliv sbor dobrovolných hasičů a nově i místní, např. sportovní 
spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde působí, vyhlásit den a místo, kam li-
dé mohou předat nepotřebný spotřebič, a pak požádat kolektivní systém ELEK-
TROWIN o zajištění svozu. Ten se uskuteční do sedmi dnů po objednání.
Za to organizátoři získají finanční odměnu. Hasiči ji nejčastěji využívají k orga-
nizování soutěží v oblasti hasičského sportu, pořádání kulturních akcí v obci, 
nebo k pořízení nového vybavení. Sboru dobrovolných hasičů v Doubravce pe-
níze od ELEKTROWINu dokonce pomohly při pořízení zánovního hasičského 
automobilu. Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči je bezplatná infolin-
ka 800 320 010, která funguje od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hodin. Více 
informací naleznete na internetové adrese www.recyklujteshasici.cz.
Recyklace pro děti a mládež
Pro žáky základních a studenty středních škol je určen projekt Recyklohra-
ní, aneb Ukliďme si svět! Tento projekt usiluje o prohloubení znalostí nastu-
pující mladé generace v oblasti třídění a recyklace odpadů a zároveň umož-
ní dětem a mládeži získat osobní zkušenost se zpětným odběrem zejména 
drobných elektrozařízení a baterií. Členem školního recyklačního progra-
mu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět!, se může bezplatně stát každá škola, 
jež má právní subjektivitu, a která se zaregistruje prostřednictvím formuláře 
umístěného na webových stránkách www.recyklohrani.cz.

František Bulíček
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SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

městská policie
Výpis z událostí
3. 8. 2013 v 02.53 hodin se v Panské ulici nepo-
hodl mladík se svou přítelkyní a tak, jak byl v rá-
ži, strhl si s hlavy kšiltovku a mrštil jí na dlažbu 
ulice. V tom k němu přiběhl neznámý muž, čepi-
ci sebral a začal s ní pobíhat po Panské. Výše uve-
dená slečna se za ním rozběhla s úmyslem čepici 
mu sebrat a vrátit jí příteli, avšak muž na její sna-
hu zareagoval tak, že jí chytil a po obličeji jí roz-
mazal pizzu, kterou do té doby držel v ruce. Kdosi 
z přihlížejících na místo přivolal hlídku městské 
policie, která muži za přestupek proti občanské-
mu soužití uložila blokovou pokutu.

3. 8. 2013 ve 22.25 hodin „brutálně“ nafackoval 
jedné dopravní značce v Růžové ulici 22letý silák 
z Nové Včelnice. Možná tak chtěl získat respekt 
před skupinkou kamarádů, která ho obklopovala, 
rozhodně se ho však nezalekla dvojice strážníků, 
která kráčela několik metrů za nimi. 

5. 8. 2013 si osvědčeným způsobem přivlastni-
la (pochopitelně bez placení) dioptrické brýle 
53letá žena v  Kauflandu. Sejmula si své sluneč-

ní brýle, které měla vetknuté do  vlasů, uklidila 
je do  kabelky a  prázdné místo nahradila brýle-
mi dioptrickými, ze kterých odstranila visačku. 

Svou činností byla tak zaujata, že si nevšimla za-
městnance ostrahy, postávajícího nedaleko od ní. 
Přivolaní strážníci přestupek proti majetku řešili 
v blokovém řízení.

9. 8. 2013 pálil větve a listí zachycené na česlech 
v  náhonu k  malé vodní elektrárně na  jezu řeky 
Nežárky nedaleko Pražské ulice 72letý muž. Pra-
nic mu nevadilo, že hustým dýmem zamořil dolík 
v Pražské ulici. Správní delikt byl oznámen pří-
slušnému odboru MěÚ J. Hradec k projednání.

9. 8. 2013 ve 14.45 hodin na základě telefonické-
ho oznámení strážníci zadrželi muže, který z kos-
tela utrhl cca 3m dlouhý měděný okapový svod, 
zlomil ho napůl a s okapem na rameni pokračo-
val v chůzi Kostelní ulicí. 

Rudolf Gabriel

kupní smlouvu neuzavře, kauce připadne ve prospěch města. Nevy-
branému žadateli bude kauce vrácena.

• prodávající má právo od smlouvy odstoupit, pokud nebudou plněny 
podmínky smlouvy

• v  případě nedodržení platebních podmínek má prodávající právo 
účtovat smluvní pokutu 10  000 Kč, kterou zaplatí kupující do  5-ti 
dnů ode dne výzvy prodávajícího na účet MěÚ J. Hradec

• kupní cena bude uhrazena do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy, 
v případě úvěru bude lhůta prodloužena

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

Blanka Slavíková

Když se dílo podaří …
Přesně tak. Když se dílo podaří, udělá radost desítkám lidí kolem nás. Máme na mysli výstavbu kolumbária 
na městském hřbitově. Stavba, jejíž význam spočívá především v rozšíření doposud nabízených služeb správy 
hřbitova, znamená pro řadu našich spoluobčanů vyřešení nerudovské otázky „kam s ní?“. Máme samozřejmě 
na mysli urnu, popř. urny se zpopelněnými ostatky blízkých. Každý totiž nemůže investovat do pořízení hrobu, 
jiný se obává, že s postupem času a přibývajícími zdravotními problémy nebude moci zabezpečit pravidelnou 
údržbu svého hrobu.
A tak v těsné blízkosti rozptylové loučky vyrostlo důstojné místo, které svým vzhledem, pietností i vlastním 
umístěním obstojí i v silné konkurenci s kolumbárii ve velkých městech.
Podzimní výsadbou okrasných sakur bude s konečnou platností dokončena skutečná tvář místa, kde budou mo-
ci ti, kteří zde uloží zpopelněné ostatky svých nejbližších, vzpomínat a rozjímat. Stranou okolního dění a v pro-
středí, které svou povahou i vzhledem k tomu přímo vybízí. Cena za pronájem schránky pro uložení urny v ko-
lumbáriu je 28 Kč/rok + 100 Kč/rok za služby. Kolumbárium je oficiálně otevřeno od 1. srpna letošního roku. Poděkování si v tuto chvíli zaslouží skutečně všichni, kteří 
se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Ten největší dík patří vedení města Jindřichův Hradec za to, že ve svém, už tak dost nabitém rozpočtu nalezlo dostatek 
finančních prostředků, které vložilo do díla, jež bude desítky let sloužit občanům města nad Vajgarem a určitě nejen jim.

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová

policie Čr
Policisté navštívili děti na táboře v Dolním Radíkově
Děti z jindřichohradeckých škol se s policisty setkávají nejen v průběhu 
školního roku. Spolupráce pokračuje i o letních prázdninách, kdy jsou po-
licisté za dětmi zváni na dětské tábory. Nejen děti, dospělí (vedoucí oddí-
lů), ale i policisté návštěvy vítají, neboť spolupráce s mládeží i mimo škol-
ní lavice je pro prevenci proti kriminalitě velmi důležitá.
Město Jindřichův Hradec pořádá již desátým rokem v Dolním Radíkově 
výchovně – rekreační tábor pro děti, jejichž rodiče jim nemohou dopřát 
pobyt na klasickém letním dětském táboře. S kapacitou 32 dětí se tento tá-

bor nijak neliší od toho tradičního. Děti zde zažívají různá dobrodružství 
a jejich zájem o pobyt je značný. Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí 
může obec tábor tohoto typu zřídit. Město Jindřichův Hradec tedy každo-
ročně uvolňuje finanční prostředky a umožňuje tak dětem prožít alespoň 
část prázdnin mimo své rodiny. Personál zajišťuje Odbor sociálních vě-
cí, jehož pracovnice zde působí jako vedoucí. Jako hlavní vedoucí tábora 
a vedoucí odboru sociálních věcí v jedné osobě zde působila Mgr. Zdeň-
ka Šindelářová.  
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Policisté z  Územní-
ho odboru Jindřichův 
Hradec jako každoroč-
ně přijeli prezentovat 
svoji práci na letní dět-
ský tábor v Dolním Ra-
díkově. Ukázky práce 
mužů zákona zhlédlo 
32 táborníků i jejich ve-
doucí. Dopravní poli-
cista Miroslav Paďou-
rek prověřil, zda někdo 
z  táborníků není pod 

vlivem alkoholu či drog a rovněž pohovořil o ručním laserovém radaru. Dá-
le táborníkům předvedl služební vozidlo dopravní policie. Děti si ověřily své 
znalosti dopravních značek pod vedením nprap. Vladimíra Daniela z OOP 
Dačice, který představil práci pořádkového policisty na obvodním oddě-

Prevence
Začátek školního roku
Konec prázdnin a začátek nového školního roku znamená každoročně pro 
policisty zvýšený dohled nad bezpečností dětí. Stejně tak tento rok obsa-
dí nejen dopravní policisté ve spolupráci s městskými strážníky v prvních 
dnech měsíce září přechody nejen v blízkosti škol, ale i na frekventova-
ných křižovatkách, kudy děti ke školám přichází. Připomenou jim, jak se 
správně a zejména bezpečně chovat v silničním provozu, aby jejich ces-
ta do školy, ze školy, ale i například na dětská hřiště byla vždy bezpečná. 
Na vybraných školách pak policisté se žáky pobesedují a všechny zásady 
bezpečnosti silničního provozu jim opětovně připomenou.
Rovněž tak policisté apelují na  všechny řidiče, aby zejména v  prvních 
dnech nového školního roku dbali v blízkosti škol, autobusových zastá-
vek, dětských hřišť a všude tam, kde lze očekávat pohyb dětí, maximální 
opatrnosti. 
Jindřichohradečtí policisté dohlížejí první den školního roku na bezpeč-
nost dětí, a to zejména na přechodech v blízkosti škol a jiných nebezpeč-
ných místech. Policie rovněž žádá řidiče, aby zvýšenou pozornost věnova-
li i malým cyklistům. Řidiči i rodiče by si měli uvědomit, že první týdny 
ve škole znamenají pro každé dítě velkou změnu, a proto v zájmu zdraví 
dětí by na sebe měli převzít zvýšenou zodpovědnost. Rodiče prvňáčků, ale 
i ostatních mladších dětí, by si měli se svými ratolestmi zopakovat cestu 
do školy, připomenout jim, že bezpečnější trasa vede přes světelně řízené 

lení. Jeho kolega pprap. 
Jiří Kupec dětem uká-
zal jednotlivé výstrojní 
součásti policisty z po-
řádkové jednotky. Tis-
ková mluvčí policie 
Hana Millerová poho-
vořila o  problematice 
dětských úrazů a to ne-
jen o prázdninách. Při-
pomněla nutnost no-
šení cyklistické přilby 
i reflexních prvků. Dále 
upozornila na úskalí při konzumaci alkoholu a drog. V závěru prezentace 
policisté odpovídali nejen malým táborníkům, ale i jejich vedoucím na nej-
různější dotazy ze své práce, ale i z běžného života.

Hana Millerová

přechody. Hlavně by měli jít dětem příkladem a vždy důsledně dodržovat 
všechna pravidla silničního provozu. Vhodné pro zviditelnění dětí jsou 
různé reflexní prvky (nášivky), které se umísťují zejména na školní brašny 
i na oděv. Taška s odrazkou je za tmy vidět několikrát více než bez ní. Jaká-
koliv odrazka či nášivka zvyšuje šanci, aby řidič chodce viděl a nesrazil ho. 
Jindřichohradečtí policisté přejí dětem šťastné vykročení do nového škol-
ního roku a zároveň připomínají:
• přecházejte na místech, která jsou pro přecházení chodců přes vo-

zovku určená - využívejte pro bezpečné přecházení přechody pro 
chodce či místa určená pro přecházení  

• než vejdete do vozovky, nezapomeňte se rozhlédnout, a to nejdříve 
vlevo, pak vpravo a pro jistotu ještě jednou vlevo 

• nevcházejte do vozovky, pokud vidíte v blízkosti přijíždět motorové 
vozidlo, nemuselo by včas stačit zabrzdit 

• do vozovky vstupujte tehdy, pokud nejede v žádném směru jízdy mo-
torové vozidlo nebo v případě, když vozidla zastaví 

• udržujte oční kontakt s řidičem, budete tak mít větší jistotu, že o vás 
řidič ví a vaše přecházení bude bezpečnější 

• pokud svítí na  semaforu pro chodce červené signalizační značení, 
do vozovky nikdy nevstupujte, a  to ani v případě, že nejede žádné 
vozidlo 

• na přechodech pro chodce se zbytečně dlouho nezdržujte, snažte se 
vozovku v co nejkratší době opustit

Hana Millerová

Proč nazýváme církev svatou?
Nejdříve je třeba povědět, že je to samotný Bůh, kte-
rý je svatý, a od něho pochází veškerá svatost. Zna-
mená to, že Bůh je jiný než my, ve smyslu dobrém. 
To je pro nás pochopitelné. K svatosti však Bůh po-
volává i své děti: „Jako je svatý ten, který vás povolal, 
buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psá-
no: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'“ (Bible, 1. List 
Petrův 1,15-16) Proč však říkáme také o církvi, že je 
svatá? Není to přílišné idealizování církve? Svatost 
neznamená absolutní dokonalost. A musíme si uvě-
domit několik dalších důležitých věcí.
Byl to sám Pán Ježíš, který církev ustanovil tím, že 
povolal dvanáct apoštolů. Boží Syn tuto církev milo-
val a miluje, jako svoji snoubenku, obětoval se za ni, 
aby ji posvětil a učinil ji svatou. „On jest hlavou těla 
- totiž církve“ (Bible, List Koloským 1,18). Proto je 
také církev nazývána „svatý Boží lid“ a její členové 
jsou v Bibli nazývaní „svatí“. (Bible, List Koloským 
3,12). To je tedy první důvod, proč církev nazývá-
me svatou, pro vnitřní spojení s Kristem.

Jsme si vědomi hříšnosti každého z nás. A tady je 
druhý důvod, proč je církev nazývána svatou - skrze 
církev dochází k posvěcování jejích členů. Bez církve 
bychom zůstali pouze hříšníky a nebylo by pro nás 
žádné cesty k dosažení společenství s Bohem, tedy 
svatosti. V tomto smyslu chápeme dogmatické vyjá-
dření: „Extra ecclesiam nula salus.“ - „Mimo církev 
není spásy.“ Jinými slovy, Duch svatý bude neustále 
tuto církev vybavovat prostředky vedoucími ke spá-
se podle slov Ježíšových: „Brány pekelné je nepře-
mohou.“ (Bible, Evangelium podle Matouše 16,18). 
Druhým důvodem je tedy nezastupitelná role 
církve v dosažení svatosti (posvěcení) jejích členů.
Jsou tady samozřejmě i další důvody. Církvi nikdy, 
přes hříšnost jednotlivých jejích členů, nebudou 
chybět také svatí. Církev tedy, v protikladu ke všem 
jiným dějinným organizacím, nemůže být Bohem 
nikdy opuštěna.
Pro nás je samozřejmě největším „pohoršením“ 
mluvit o církvi jako svaté, když vidíme v  jejím lů-

ně hříšníky a hříšné jednání. Kdo je však opravdu 
pokorný, ten na prvním místě vidí spíše své vlast-
ní hříchy, které způsobily toto poskvrnění církve. 
Nemáme se proto až tak pohoršovat nad samotnou 
hříšností, spíše sami činit pokání, které vede ke sva-
tosti.
„Církev je svatá, i když má v sobě hříšníky, protože 
sama nemá jiný život, než život z milosti: její členo-
vé se posvěcují tím, že žijí z jejího života; jestliže se 
od jejího života odkloní, upadají do hříchů a zmat-
ků, které znemožňují působení její svatosti. Z toho 
důvodu církev trpí a dělá pokání za tyto hříchy - má 
však moc uzdravit z  nich své děti Kristovou krví 
a darem Ducha svatého.“ (Papež Pavel VI., Vyznání 
Božího lidu, 19).
Za  nejdůležitější věc ve  svém životě bychom měli 
považovat vlastní svatost. Jak však dosáhnout sva-
tosti, co pro to dělat? Vyhledávej svaté a svatým se 
staneš!

P. Jiří Špiřík
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Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 13. 7. 2013 do 5. 8. 2013 nás opustili:  

Helena KOSTKOVÁ, Nová Bystřice 16. 5. 1943 13. 7. 2013
Danuše CIMRHAKELOVÁ, Nová Bystřice 26. 11. 1952 17. 7. 2013
Jiřina BUREŠOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 2. 1930 19. 7. 2013
Roman MÁLEK, Bednárec 21. 11. 1969 19. 7. 2013
Oldřich ŘÍMAL, Jindřichův Hradec 17. 1. 1933 19. 7. 2013
Václav MYSLIVEČEK, Nová Bystřice 9. 1. 1974 19. 7. 2013
Olga VOJTOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 2. 1923 20. 7. 2013
MVDr. Zdeněk HALUZA, Jindřichův Hradec 19. 5. 1932 25. 7. 2013
Vlasta VAŇKOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 6. 1921 26. 7. 2013
Jaroslava BEDNÁŘOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 4. 1930 26. 7. 2013
Jan KOS, Žíteč 23. 4. 1928 1. 8. 2013
František BOUZEK, Buk 24. 10. 1924 1. 8. 2013
Tomáš HRDLIČKA, Lodhéřov 22. 9. 1952 2. 8. 2013
Miloslav JEŽEK, Lomnice nad Lužnicí 1. 12. 1930 2. 8. 2013
Josef KAMARÝT, Kardašova Řečice 4. 10. 1945 4. 8. 2013
Josef BĚHOUN, Kunžak 3. 12. 1930 4. 8. 2013
Božena KUBEŠOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 12. 1930 5. 8. 2013
Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.

 Hana Palusková

Zlatá svatba 
Padesát let společného života oslavili v červnu manželé Jana a Jiří Toufarovi; k tomuto významnému životnímu vý-
ročí jim osobně pogratuloval starosta města Stanislav Mrvka. Manželé Toufarovi jsou zřizovateli Soukromé střední 
školy obchodu, služeb a provozu hotelů v Jindřichově Hradci. Se srdečnou gratulací se přidává také redakce Jindři-
chohradeckého zpravodaje.

Karolína Průšová

pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Září 1913 probíhalo ve městě především ve znamení nového školního roku, tentokrát ozdobeného 
zahájením výuky na městské dvoutřídní obchodní škole v budově na Zakosteleckém náměstí. Vznik-
la po dlouhém úsilí obchodníků na základě gremiální nedělní obchodní školy, která byla v Jindřicho-
vě Hradci založena již v roce 1885 jako první na českém jihu. Slavnostní otevření proběhlo dopoled-
ne 23. 9. a Jindřichův Hradec tak získal další dodnes fungující střední školu. Také 19. 9. bylo v našem 

městě nezvykle plno, a to v důsledku návratu vojsk z císařských manévrů, které se v tomto roce konaly v nedalekých Chotovinách u Tábora. Ve městě, kam se 
vrátila odpoledne z manévrů zdejší posádka, zároveň nocovalo ještě 904 mužů a 866 koní z husarského pluku a dělostřelecké divize a 22 poštovních povozů.

5. 9. 1913
Přehled důležitých politických 
událostí 
28. srpna: „Slovenski Narod“ sděluje, že do Go-
rice došlo císařské rozhodnutí, jimž se zřizuje 
samostatné vyšší gymnasium s výhradně slovin-
ským vyučovacím jazykem: první toho druhu
29. srpna: Na  schůzi německo-nacionálního 
svazu prohlásili se alpští Němci za  solidární 
s Němci z Čech
30. srpna: Oslava 100. výročí bitvy u Chlumu 

Pohřešovaný nalezen
Dne 27. mm. odešel se svého domova mis-
tr kominický p.  Matouš Sedlák a  více se ne-
vrátil. Veškeré pátrání po  zmizelém zůstávalo 
bez výsledku a pouze náhodou až dne 31. mm. 
byl pohřešovaný nalezen. Téhož dne spouštěli 
v rybníce panu A. Břeskýmu z Birkensfelsů ná-
ležejícího, za příčinou nadcházejícího lovu vo-
du a tu mlynářský pomocník J. Huml ke svému 
zděšení nalezl v rybníce mrtvolu, v níž poznán 
pohřešovaný známý mistr kominický Sedlák. 
Nešťastník před svým činem vložil do své čapky 
těžký kámen a tuto do šátku zabalil a balík ten 
provazem ku svému tělu přivázal, by tím jistěji 

nalezl v hlubinách hledanou smrt. Příčina činu 
není známa, jisto jest, že sebevrah poslední do-
bou byl zádumčivý a že živnost svou dobře ve-
dl. Nešťastník zanechal zde ženu a 4 nezaopat-
řené dítky. 

12. 9. 1913
České veřejnosti v Jindř. Hradci
Ujímáme se systematického provedení všeo-
becné sbírky národní ve městě našem dovo-
lujíce si současně oznámiti, že tyto dny do-
staví se k velectěnému obecenstvu sběratelé 
s  ověřenými sběracími listinami. – Prosí-
me, abyste jim při výjimečné důležitosti vě-
ci svoji národní daň připravili a jim laskavě 
odvésti si neobtěžovali. Nikdo se této obec-
né sbírce nevyhýbej! Každý i sebe menší dá-
rek bude přijat vděčně. Odvedené příspěv-
ky budou v „Ohlase od Nežárky“ kvitovány. 
Míst. odbor Ústř. Mat. Školské, Městská ra-
da v J. Hradci, Místní odbor Národní Jedno-
ty Pošumavské.
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…abychom nezapomněli     Pamětní desky Františka Xavera Jandery
V  Jindřichově Hradci stojí několik domů, 
na  nichž jsou umístěny pamětní desky různým 
významným osobnostem. Jen jedna z  nich má 
však ve  městě pamětní desky na  dvou různých 
domech.
František Xaver Jandera se narodil v Jindřichově 
Hradci v rodině zámožného jindřichohradecké-
ho obchodníka a váženého měšťana 26. listopadu 
1744. Dětství neprožíval nijak šťastně, neboť zá-
hy po narození mu zemřela matka a v jedenácti 
letech i otec. Sirotka se ujal jeho strýc Šimon Jan-
dera, jindřichohradecký probošt. Díky tomu mo-

hl studovat na místním jezuitském gymnáziu, pak filosofii a bohosloví a kon-
cem 60. let 18. století byl již vysvěcen na kněze. Duchovní službu začínal jako 
osobní kaplan u strýce Šimona, krátce působil jako kaplan u sv. Václava v Jin-
dřichově Hradci, roku 1783 byl ustanoven farářem v  Blažejově. Počátkem 
90. let nechal opravit faru a založil inventář kostela sv. Alžběty. I když se jed-
nalo o faru velmi malou, nevýnosnou a závislou na faráři v Horní Pěně, zůstal 
tu plných dvacet let. Chtěl zřejmě pobývat co nejblíže rodnému městu, neboť 
zde vlastnil majetek zděděný po rodičích, který zahrnoval dvorec se zahrada-
mi na Novém městě a uložené jistiny. Po materiální stránce byl tedy skromný 
farář zajištěn velmi dobře, takže ho nic nenutilo měnit místo. V roce 1803 se 
rozhodl odejít na odpočinek, přestěhoval se do rodného města, kde až do své 
smrti bydlel v domě č. 143 v Klášterské ulici. Na počátku 19. století se velmi 
významně zapsal do dějin města a gymnázia, když 27. ledna 1801 odkázal 
městu 11.175 zlatých „na vydržování gymnázia“, zrušeného v sedmdesátých 
letech 18. století spolu s jezuitským řádem. Obnovení jindřichohradeckého 
gymnázia v roce 1807, k němuž přispěl rozhodující měrou, se však již nedožil. 
Zemřel 25. 9. 1805 a byl pochován na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice. 
O století později, když se v srpnu 1907 v Jindřichově Hradci slavilo stoleté ju-
bileum obnovení gymnázia, připomínala zásluhy faráře Jandery jedna z ulic, 
nesoucích jeho jméno, a hned dvě pamětní desky. Ta první, která oznamuje, 
že „zde bydlel a zemřel P. Fr. Xaver Jandera, zakladatel gymnasia“, se nachází 
v Klášterské ulici. Dům na počátku 20. století patřil paní Kohouškové, „kteráž 

vlastním nákladem dala na svém domě před časem zasaditi pamětní desku 
Janderovu, když zvěděla, že tam Jandera posledně žil a zemřel,“ jak informuje 
v roce 1907 Ohlas od Nežárky. Kdy tak přesně učinila, už místní týdeník ne-
zaznamenal. Jisté však je, že se zde při oslavách 100. výročí obnovení gymná-
zia zastavil velkolepý průvod směřující ze Sadů Jablonského u františkánské-
ho kláštera na náměstí, kde F. X. Janderovi byla odhalena další pamětní deska. 
Tu vytvořil jindřichohradecký „optik a mechanik“ Jan Steffal na objednávku 
slavnostního výboru, instalována byla na budově masných krámů, kde gym-
názium po obnovení sídlilo. Samotné odhalení pamětní desky nesoucí nápis 
„Památce zakladatele gymnasia Frant. Xav. Jandery vděčné město“ proběhlo 
v neděli 4. srpna 1907 dopoledne. Po polní mši na náměstí před budovou bý-
valého gymnázia zazpívaly zpěvácké spolky Černín a Slávy dcera slavnostní 
kantátu a pak již následoval projev ředitele gymnázia Antonína Deckera. „Při 
řeči té vytažena byla rouška z desky Janderovy,“ referoval Ohlas od Nežárky, 
a „poté odevzdal p. prof. Heš jako předseda slavnostního výboru desku Jan-
derovu v ochranu města.“

František Fürbach

Letošní zápis
do škol obecných i měšťanských, jakož i do jednoroč-
ního kursu pokračovacího při měšťanské škole chla-
pecké i dívčí konati se bude v sobotu dne 13. 9. do-
poledne od  8-12 hodin, odpoledne od  2-4 hodin, 
v neděli dne 14. 9. dopoledne od 8-12 hodin a v pon-
dělí dne 15. 9. dopoledne od 8-11 hodin a odpoledne 
od 2-4 hodin, a to zápis hochů v nové školní budově 
v ulici Janderově a zápis dívek ve školní budově v uli-
ci Štítného.

Studentský elitní taneční kurs
spojený s  výchovou společenského chování, zahájí 
ve čtvrtek den 25. tm. v sále dvorany na Střelnici pan 
Karel Hořovský, konces. odborný mistr tance z Prahy, 
jemuž sl. ředitelství c.k. gymnasia zdejšího opětně vy-
učování tance studentstva svěřiti ráčilo. Pan Hořovský 
bude vyučovati letos řadu nových tanců a proto do-
poručujeme jeho vzornou školu našim spanilomysl-
ným dámám i všemu studentstvu ku hojné návštěvě. 
(Viz insert.)

Osudná hra v kuželky
Sokolík Tomáš, 19 r., pomoc. pekařský u p. Mrkvičky 
Jakuba, dne 8. 9. 1913 při koulení kuželek tak nešikov-
ně hodil, že koule udeřila ho do levé nohy, kterou pře-
razila. Týž dopraven ku léčení do zdejší všeob. veřejn. 
nemocnice. 

19. 9. 1913
Návrat posádky zdejší z císařských 
manévrů
Třetí prapor 75. pluku sesílený 1068. záložníky vrátil 
se dnes odpoledne od Košic přes Tučapy do našeho 
města, načež byli vojíni 3. ročníku a záložníci na do-
volenou propuštěni. Před polednem vrátil se 1. pra-
por 88. pěšího pluku a III. prapor 29. zeměbraneckého 
pluku s hudbou. 

Na pochodu z císařských manévrů
přibyl dnes dopoledne do města našeho husarský pluk 
čís. 1 s 35 důstojníky, 573 muži, 554 koňmi a 10 po-
vozy; jízdní dělostřelecká divize čís. 2 s 23 důstojní-
ky, 251 muži, 285 koňmi a 5 povozy a poštovní vozy 
3. armádního velitelství s 5 muži, 7 koňmi a 2 povozy. 
Celkem 58 důstojníků, 846 mužů, 866 koní, více poš-
tovních vozů a 22 povozů. Vojsko to bude zde přeno-
covati, načež nastoupí v sobotu další pochod k Vídni. 

Za druhou českou universitu!
Dne 28. 9. bude protestováno proti křiklavému bez-
práví prováděnému na  národě českém a  důrazně 
žádáno o  zřízení druhé české university. Občané 
hradečtí! Bez rozdílu stran! Dostavte se v počtu co 
nejmohutnějším, by manifestace dopadla důstojně! 
Bližší příště. 

26. 9. 1913
Slavnostní otevření Městské 
dvoutřídní obchodní školy
Obchodnictvo jindřichohradecké dočkalo se vytouže-
ného okamžiku. Dne 23. t.m. dopoledne slaveno by-
lo otevření nové Městské dvoutřídní obchodní ško-
ly. Omluvili se pp.: c.k. okr. hejtman V. Číška, gymn. 
řed. dr. A. Decker, řed. chlap. škol J. Fišer a kom. rada 
Ed. Herrmann. Pan starosta K. Mert promluvil k shro-
máždění srdečnými a procítěnými slovy, po té ujal se 
slova pan komorní rada Rud. Šetka. 

Výsledek zápisu do městské 
obchodní školy
Jaký zájem jeví se o naši novou obchodní školu nej-
lépe patrno jest ze skvělého výsledku zápisu. Zapsáno 
bylo 45 hochů a 41 dívek. Z nich přijato bylo 39 žá-
ků do I. ročníku chlapeckého a 38 žákyň do I. ročníku 
dívčího. Hlavní zásluhu o dobrý výsledek má neúnav-
ný pan komorní rada Šetka. 

Nedělní klid na poště
S nařízením c.k. řiditelství pošt a telegrafů bude u poš-
tovní pokladny vztažně i u přepážek poštovních po-
ukázek a  spořitelny zaveden nedělní klid, počínaje 
od příští ne, t.j. dne 28. t.m.

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

Štěpánka Běhalová
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

Rolnička cinká v Soběslavi pro radost již 20 let
Diakonii Rolnička, která nabízí sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním postižením, má většina z vás asi spojenou s jarem a veřej-
nou sbírkou Rolničkové dny. Studenti při ní ve žlutých tričkách žádají o příspěvek do zapečetěné kasičky a na oplátku nabízejí cinkající rolnič-
ky. Tentokrát chceme nabídnout něco my vám, našim příznivcům. Dovolujeme si vás pozvat na oslavu dvacátého výročí založení naší organi-
zace. Ve čtvrtek 26. 9. pořádáme Den otevřených dveří ve všech budovách, které v Soběslavi a Táboře využíváme. A den zakončíme Zahradní 
slavností, kterou bude provázet dlouholetý přítel a podporovatel Rolničky Jaroslav Dušek. Zároveň bude v renovované čajovně-kavárně Rol-
nička v Soběslavi po celé září ke zhlédnutí výstava Rolnička ve fotografiích. Podrobnosti o programu slavnosti naleznete na www.rolnicka.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Kateřina Bláhová

Pojeďte se s námi na bezplatnou exkurzi 
do Horního Rakouska
 „Konkrétní příklady úspor energie a nízko-
energetického stavění“
Poradenské středisko Energy Centre České Budě-
jovice Vás srdečně zve na jednodenní exkurzi do 
Horního Rakouska. Zajímáte se o nízkoenergetic-
ké stavění, ekologické vytápění domů a obnovitelné 
zdroje? Chcete poznat, jak a jaké domy se v soused-
ním Rakousku staví a jak se v nich bydlí? Můžete se 
přihlásit na exkurzi, která je pořádána v rámci pro-
jektu EU „Energie-Obce-Gem“ a je pro účastníky 
bezplatná. Z důvodu omezené kapacity autobusu je 
ale zapotřebí zaslat přihlášku co nejdříve.

Exkurze se koná v pátek 20. 9. 2013. Je určená zá-
jemcům z řad široké veřejnosti. Tlumočení zajištěno.

Program exkurze:

7.30 hod. 
• odjezd z Českých Budějovic
9.30 – 16.00 hod.
• Haslach - prohlídka malé vodní elektrárny
• Berg bei Rohrbach – uvítání starostou ob-

ce a poslankyní zemského sněmu Ulri-
ke Schwarz, informace o zapojení obce do 
programu „Energeticky úsporná obec“, pro-
hlídka zařízení na využití solární energie

• Klaffer am Hochficht - naučná stezka na 
téma obnovitelné zdroje energie

• Julbach - prohlídka nízkoenergetického 
rodinného domu se solárními kolekto-
ry pro ohřev vody a přitápění, kotlem na 
pelety, akumulační nádrží a fotovoltaikou, 
informace o nízkoenergetickém bydlení a 
stavění v Horním Rakousku

18.30 hod. 
• plánovaný návrat do Českých Budějovic

XII. Květinové odpoledne 
s módní přehlídkou
V pátek 13. 9. 2013 od 11.00 hodin se uskuteční již 
XII. ročník benefiční akce Květinové odpoledne   
tradičně v prostorách vestibulu KD Střelnice a Ma-
sarykova náměstí v Jindřichově Hradci. Tato akce 
vznikla v roce 2002 jako projev lidské solidarity po 
ničivých povodních, které zasáhly část jindřicho-
hradeckého regionu.
Poté se zrodila myšlenka  pokračovat dál s tím, že 
výtěžek z prodeje květinové vazby pomůže tehdy 
nově vzniklému občanskému sdružení OKNA, 
které si klade za cíl podporovat osoby se zdravot-
ním handicapem při jejich zapojení do společen-
ských aktivit a životní seberealizaci.
V  průběhu let se z Květinového odpoledne   sta-
la  společná akce žáků odborných škol z širokého 
okolí  s klienty chráněných dílen občanského sdru-
žení Okna, kteří tak mohou veřejnosti předvést své 
dovednosti a umění. Společný výtěžek pak pomáhá  
rozvíjení aktivit občanského sdružení Okna.
S  pořádáním Květinového odpoledne je rov-
něž pevně spjata agentura New Style Jany Holco-
vé - Drobilové, která pomáhá s pořádáním dopro-
vodných programů, dále pak moderátoři, zvukaři 
a  řada dalších obětavých spolupracovníků z  řad 
místních floristů a  firem.
Od samého počátku je tato akce podporována Měs-
tem Jindřichův Hradec, které vždy poskytlo veškeré 
prostory, vybavení a techniku bez finanční úhrady.
Květinového odpoledne je neodmyslitelně spja-
to s pořádáním módních přehlídek, zajišťovaných 
v posledních letech Svatebním salonem Sára paní 
Votrubové.
Krásně vázané květiny spojené s přehlídkou přede-
vším společenských a maturitních šatů  a tradičně 
pěkné počasí vytváří neopakovatelný kolorit celého 
odpoledne.
Věřím, že i letošní XII. ročník Květinového odpo-
ledne se díky vám, občanům našeho města a oko-
lí, opět vydaří a všichni účastníci si odnesou kromě 
symbolické květiny i  hřejivý pocit pomoci druhým.

Vladimír Nosek

Zkus být hasičem, policistou, záchranářem
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, 
směna „B“ HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec, ČČK 
Jindřichův Hradec a Dopravní policie Jindřichův 
Hradec si Vás dovolují pozvat na prezentaci práce 
složek IZS, a to na: IV. ročník akce „Zkus být ha-
sičem, policistou, záchranářem“ dne 14. 9. 2013 
od 13.00 hodin v areálu HZS Jindřichův Hradec. 
K vidění bude technika složek IZS, zásah na hořící 
auto, šetření policie u dopravní nehody a ošetření 
zraněných. Neváhejte a přijďte se podívat a vyzkou-
šet si práci záchranářů. Celá akce se koná pod zášti-
tou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly 
a starosty města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava 
Mrvky. Hlavním partnerem akce je Jaderná elek-

trárna Temelín. Moderátorem akce je Michal Ar-
nošt. Občerstvení zajištěno. 

Kateřina Svobodová

Bližší informace a přihlášku naleznete na www.eccb.cz nebo Vám ji na vyžádání zašleme poštou.

Kontakt pro případné dotazy: 
Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přem. Otakara II. 87/25
České Budějovice 

tel: 387 312 580, mobil: 773 512 580
email: eccb@eccb.cz
www.eccb.cz.

Petr Jarkovský
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Bratři kulatého stolu
Již desátým rokem uspořádalo občanské sdru-
žení Okna desetidenní tábor pro děti a  mla-
distvé s  handicapem. Pátým rokem byla 
akce realizována v malebném okolí Telče, kon-
krétně v  penzionu Modrá kotva Mrákotín. 
Letošní téma tábora bylo velmi emotivní, pro-

vždy aktuální, snad v  dnešní rozhádané době 
navýsost potřebné - „Bratři kulatého stolu“. Ry-
tíři, kteří se chtějí a snaží dorozumět, domluvit 
se a společně bojovat proti zlu, ubránit svůj ideál 
- hrad Kamelot  - proti zlé a mocichtivé královně 
Mab a jejím zlobrům. Pomocnicí a dobrou vílou 
byla rytířům Jezerní královna, králem - sjedno-
titelem mnoha legendami opředený Artuš, dob-
rým duchem, doprovázejícím bojovníky byl 
kouzelník Merlin.  Ve  společenství dětí a  dob-

rovolníků se dohodě a  tvořivé atmosféře daři-
lo. Večerní rituály s pochodněmi, ohněm a dí-
ky za dobře prožité dny plné nových přátelství, 
společného muzicírování, malování, putování 
krajinou, vítězných bitev nad zlými silami…, 
to vše patřilo k  letošní táborové atmosféře. Již 
tradičně tuto aktivitu realizovali dobrovolníci - 
studenti, vojáci, profesorka gymnázia, důchod-
ce, speciální pedagožka, lékařka, zdravotní ses-
tra. Za všechny úžasné dobrovolníky (bylo jich 
celkem 19 a 3 rádcové z řad dospělých klientů 
s handicapem) chci zvláště poděkovat Kateřině 
a Romaně Švejdíkovým z Počátek a Marii Mo-
ttlové a Kristýně Blažkové z Jidřichova Hradce. 
Tyto čtyři mladé dámy prokázaly mimořádnou 
vitalitu a trpělivost - na táboře v roli dobrovol-
nic byly již podesáté a tvořily velmi silné jádro 
a oporu týmu. Mužská část týmu (tentokrát jich 
bylo 8!) se postarala vedle péče o  svěřené kli-
enty o výborné ohňové a vodní efekty, zajíma-
vou dramaturgii, skvělou muziku a  působivou 
rytířskou atmosféru včetně zbroje a  kostýmů. 

Finančně byla akce podpořena městem Jind-
řichův Hradec, penzionem Modrá kotva Mrá-
kotín, městskou částí Praha 8, obcemi Jarošov, 

Polště, Petřvald, městem Počátky, občanským 
sdružením Podoba a  firmou Telerepair s.r.o. 
J. Hradec. Všem, kteří akci jakkoliv podpořili, 
patří veliký dík a přání, ať i v jejich životech pa-
nuje porozumění a  schopnost překonávání zla 
vytrvalostí, vírou a dobrým bojem!

Když pivo pomáhá
Také v letošním roce obdrželo Občanské sdru-
žení Okna finanční podporu od Pivovaru Ber-
nard. Vy všichni, kteří jste zakoupili produkty 
tohoto výrobce v  jindřichohradecké prodejně 

Fruko Schulz, jste zároveň podpořili práci na-
ší neziskové organizace. Konkrétně v  letošním 
roce bude tento příspěvek využit k dofinanco-
vání tábora pro děti s handicapem. Z příspěvku 
bude uhrazen pobyt dobrovolníka, který daruje 
po deset dní  svůj čas a práci dítěti, které na ji-
ném táboře nemá šanci. Sdružení dobrovolní-
kovi uhradí pobyt a stravu na tomto táboře.
Pivovaru Bernard velice děkujeme!

Drahomíra Blažková

Deštenský soubor slaví desáté narozeniny
Hudební soubor sv. Ja-
na Křtitele v  lázních 
v Deštné si v  letošním 
roce připomíná 10 let 
své činnosti. Už na 
prvním koncertě v  ro-
ce 2003 pod vedením 
sbormistra a zaklada-
tele Blahoslava Karku-
lína se soubor před-
stavil áriemi z  oper 
„Prodaná nevěsta“ 
a „Hubička“ od Bedři-

cha Smetany a také áriemi z opery „Rusalka“ Antonína Dvořáka.
Koncert v romantickém prostředí bývalých svatojánských lázní 
měl velký úspěch a i další koncerty se staly brzy oblíbe-
nými a známými v Deštné i okolí. Účinkovali zde žáci 
Základní školy v Deštné, Základní umělecké školy 
v Jindřichově Hradci a dále pěvecké sbory a taneč-
ní soubory převážně z  Jindřichova Hradce, např. 
soubory Callyculus, Ballare, Sbor Adama Michny 
z Otradovic, Sbor Fuertes Martiny Kučerové, Svišť 
Miroslava Chytky, Sbor rodiny Hejdových a Vlno-
vých, a další. Zajímavé byly i sbory Anonym Voice 
ze Soběslavi, Domino z Tábora a Lípa z Kamenice nad 
Lipou.

Hudební soubor se-
hrál v Deštné i tři před-
stavení hry Williama 
Shakespeara Sen no-
ci svatojánské a dva-
krát i  historickou po-
dívanou Svatyně nad 
pramenem od zdej-
šího kněze, malíře 
a  spisovatele Bedřicha 
Kamarýta, pojednáva-
jící o objevení léčivého 
pramene v roce 1599 a o činnosti zdejších lázní Svatý Jan.
Od roku 2008 spolupracuje soubor také s občanským sdružením Roska 

v Jindřichově Hradci, zejména na oblíbených benefičních kon-
certech v kapli sv. Maří Magdaleny. Od roku 2003 vystou-

pilo na koncertech deštenského souboru cca 180 účin-
kujících.
V  letošním roce připravil soubor u příležitos-
ti svých desátých narozenin slavnostní benefiční 
koncert v sobotu 28. 9. 2013 v kostelíčku sv. Jana 
Křtitele v lázních v Deštné, který slouží i jako ma-

lá koncertní síň.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Eva Kadlecová

Nahlédnutí do Okna
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CHCETE NÁS?
Nick, kříženec, pes, 2-3 roky
Nick je mladý, krásný, mohutný pes. 
Velmi hodný, kontaktní, vhodný 
i  k  dětěm. S  ostatními psy snášen-
livý, jen někteří velcí dominantnější 
psi mu vadí. Je vhodný na  zahradu 
(pozor ale, přeskakuje plot). Je po-
měrně dobře ovladatelný, nyní se učí 
základním povelům.
Kontakt pro zájemce - 720 428 993 (Jindřichův Hradec) 

Max, leonberger, pes, 3,5 roku 
Maxíka majitelé musejí z vážných ro-
dinných důvodů (stěhování se do by-
tu) darovat. Je to překrásný mohutný 
mladý pes, doposud zvyklý žít ven-
ku na velké zahradě. K cizím lidem je 
zpočátku obezřetný a nedůvěřivý, ale 
jistě si v novém prostředí rychle zvykne. Miluje děti, s men-
šími pejsky vychází, někteří větší pejsci mu ale vadí. Vhod-
ný do rodiny s dětmi jako hlídač na zahradu a zároveň velký 
mazlík. Doporučujeme pro zkušenější chovatele.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Beny, kříženec teriéra, 2 roky, kastrovaný 
Beny je veselý a akční pejsek, který by se 
stále jen mazlil. Jako správný teriér má 
svoji hlavu a vše hlásí, ale na své páníč-
ky nedá dopustit. S ostatními psy vychá-
zí dobře. Nejraději by do domečku se za-
hradou se spaním uvnitř, nebo do bytu.
Kontakt pro zájemce - 605  212  348 
(Nová Ves u Chýnova) 
 

Toretto, americký pitbulteriér, pes, 6 let 
Miluje lidi, ale nesnese se s jinými psy. 
Nejoblíbenější hračkou je pneumatika. 
Odmalička je zvyklý v bytě, ale zahra-
da by mu nevadila. Miluje společnost.
Kontakt pro zájemce - 773  523  358 
(Třeboň) 
 

Pražanda, kočka, cca 3 roky, kastrovaná
Pražanda je hodná, mazlivá kočka. Je 
to vzorná matka, přišla k nám s 2 ko-
ťaty a do ohně by pro ně skočila. Ny-
ní již jsou koťátka v nových domovech 
a tak i Pražanda může jít svou cestou. 
Je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 603  219  149 
(Jindřichův Hradec) 

Mack, kocourek, 5 let, kastrovaný
Mack je zvyklý v bytě, milý, přítulný, ale ne 
dotěrný. S ostatními kočičkami vychází.
Kontakt pro zájemce - 603  219  149 
(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 Září 2013:
Merkur je v září nepozorovatelný, Venuši najdeme večer nízko nad jihozápadním ob-
zorem. Mars se začne objevovat ráno na východě, Jupiter lze pozorovat ve druhé po-
lovině noci. Saturn najdeme ještě večer, nízko na jihozápadě, uran je již nad obzorem 
po většinu noci, a Neptun po celou noc, kromě jitra. Pozorování Měsíce je velice pěk-
né, zvláště v období kolem první čtvrti, kdy je Měsíc Sluncem osvětlován z boku a pro-
to výškově rozdílné útvary na  jeho povrchu vrhají stíny do  okolní krajiny. obraz tak 
můžeme lépe vnímat prostorově, což je velice působivé. Měsíc projde 5. 9. novem, 
12. 9. první čtvrtí, 19. 9. nastane úplněk, 27. 9. poslední čtvrť. i Slunce je zajímavé, 
za jasného počasí v jeho fotosféře uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chlad-
nější - sluneční skvrny. obloha na přelomu léta a podzimu, ostatně jako kdykoli jindy 
během roku, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvoj-
hvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů, zvláště za dobrých pozorovacích podmí-
nek např. pohled směrem do středu naší galaxie (směr – souhvězdí Střelce).

další zajímavosti oblohy v září roku 2013: 
2. 9. v 6h - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,5° jižně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Marsu 

1. a 2. 9. na ranní obloze) 
8. 9. ve 22h - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 1,2° jižně; seskupení Měsíce, Venuše a Saturnu 

8. až 10. 9. večer nízko nad západním obzorem) 
9. 9. v 17h -Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 3,2° jižně)

15. 9. v 18h - Měsíc v přízemí (367 419 km) 
18. 9. v 22h - Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 3,50° jižně; přiblížení pozorovatelné večer 

nízko nad jihozápadním obzorem) 
22. 9. v 21h 43min - Slunce vstupuje do znamení Vah = podzimní rovnodennost, začátek astrono-

mického podzimu 
27. 9. v 19h - Měsíc v odzemí (404 268 km) 

28. 9. v 10h - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,4° jižně; přiblížení Měsíce k Jupiteru

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

úterý a pátek: 14.00 - 17.00 hodin, 
večer: úterý a pátek: 20.30 – 22.30 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 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou té-
matikou 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

Pěstounské rodiny se sešly na Vysočině
V červenci uspořádalo Centrum pro rodinu Okénko čtyřden-
ní relaxačně vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi v pěstoun-
ské péči. Setkání proběhlo v  malebném prostředí Vysočiny, 
v penzionu Modrá kotva v Mrákotíně, se kterým máme veli-
ce dobrou spolupráci. Pro pěstouny byl připraven vzdělávací 
program na téma „Proměna role mámy a táty ve vývoji dítě-
te.“  Po dobu vzdělávání byl zajištěn program pro všechny děti. 
Během prodlouženého víkendu jsme stihli navštívit i kostelík 
sv. Jáchyma u Dobré Vody. Setkání se zúčastnilo 7 pěstoun-
ských rodin, dohromady to bylo 11 dospělých, 26 dětí a 2 psi.

Nikola Bílá
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Dadainspirační dny již podvanácté

Den železnice v Soukromém železničním muzeu

Humanitární organizace ADRA působí v České republice již dvacet let

Od pátečního večera 20. 9. až do ne 22. 9. bude v prostorách Základní 
umělecké školy v Jindřichově Hradci probíhat 12. ročník festivalu stu-
dentského a autorského divadla. 
V průběhu jedenáctileté existence tohoto festivalu vystoupilo v Jindři-
chově Hradci množství profesionálních divadelních souborů, souborů 
literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol či pedago-
gů a studentů Katedry autorské tvorby a pedagogiky Divadelní aka-
demie múzických umění v Praze. Festival se tentokrát zaměří více na 
práci v  dílnách, přesto si jindřichohradečtí diváci budou moci přijít 
na své. K zhlédnutí bude pět představení středoškolských divadelních 
souborů (z Jindřichova Hradce, Frýdlantu, Plzně, Slaného). Součás-
tí pátečního zahajovacího ceremoniálu bude inspirativní představení 
v podání Divadla Kvelb. Konkrétně půjde o představení Paprsky, které 
využívá obřích fosforeskujících loutek. 
V rámci festivalu budou probíhat dílny, kterých se za mírný poplatek 
může zúčastnit každý, kdo bude mít zájem o získání nových zkušenos-
tí a dovedností v oblasti vyprávění příběhů, práce s maskou, hlasové 
techniky či se bude chtít seznámit s prací na site specific divadelním 
projektu. 
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že divadelní zázraky se nedě-
jí jen na velkých divadelních scénách, ale i v inscenacích středoškol-
ských divadelních souborů a že vytvořit v rámci několika hodin práce 
v dílně výstup hodný pozornosti diváků je úkol náročný, ale splnitelný. 
Bližší informace o programové nabídce naleznete také na webových 
stránkách www.zus-jhradec.cz. Festival za finančního přispění Mini-
sterstva kultury a Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec 
pořádá Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, ZUŠ Jindřichův Hra-
dec, Jindřichohradecká kulturní společnost o.s. a Dada Club Kasper.

Pátek 20. 9. 2013

16.30 M+M aneb jak to bylo/LDO ZUŠ JH, V. Šlechtová ZUŠ-LDO

17.00-19.00 Dílny (vypravěčství, hlasová technika, masky, site-specific)

19.30 Oficiální zahájení DDM Růžová

19.45 W.S. věčné téma/LDO ZUŠ JH, Z- Jirsová DDM Růžová

20.30 Paprsky/Divadlo Kvelb/inspirativní představení ZUŠ-dvůr

Sobota 21. 9. 2013

9.00-12.00 Dílny

13.00 V sobě/Vrtule, Slaný, K. Oplatková-Rezková DDM Růžová

13.50 Benjamin Lovel / Neoexperimentální polointuitivní 
nekonvergenční trio Frýdlant, E. Vobrubová

ZUŠ-LDO

14.30 O Jančuškovi a Marčušce/SZUŠ Trnka Plzeň, M. Ston DDM Růžová

17.30-20.30 Dílny

21.00 Čtení Kajmanů/inspirativní vystoupení DADA CLUB Kasper

Neděle 22. 9. 2013

9.00-12.00 Dílny ZUŠ

12.00-12.45 Prezentace práce v dílnách ZUŠ

12.45 Zakončení festivalu ZUŠ

PrograM

Změna programu vyhrazena.
Vojtěch Maděryč

Slavný okamžik s datem 27. 9. 1825, kdy byla otevřena první železniční 
trať s parním provozem mezi britskými městy Stockton a Darlington dle 
projektů George Stephensona, si připomeneme v sobotu 28. 9. 2013 v jin-
dřichohradeckém Soukromém železničním muzeu.  
To si pro návštěvníky připravilo novou expozici, která bude právě při příle-
žitosti Dne železnice otevřena. V ní se například dozvíte, jak je to s lepen-
kovými jízdenkami, připomenete si osud úzkorozchodné vlečky do bývalé 
továrny Jitka, či se přenesete do světa modelové železnice. Zpřístupněna 
bude i již stávající venkovní výstavka. Zde si můžete zkusit obsluhu mecha-
nických závor nebo mechanického návěstidla a dalších zařízení.
Prohlídky budou probíhat vždy v 9.30, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin se star-
tem v nové expozici na Bobelovce. Na akci je třeba se předem přihlásit 
– elektronicky na e-mailu joliva@centrum.cz nebo telefonicky na čísle 
+420 720 677 249. Po přihlášení obdržíte podrobnější informace o tom, 
kudy se do muzea dostanete. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
Jan Oliva

U  příležitosti tohoto významného jubilea 
vznikla výstava, která bude až do podzimu 
2013 putovat po třiceti místech v celé zemi.
Výstava je složená z  fotografií, které za-
chycují klíčové události dvacetiletého pů-
sobení české pobočky organizace ADRA 
- od  dopravy materiální pomoci do  zemí 
bývalé Jugoslávie v  čase občanské války, 
přes pomoc obklíčenému Sarajevu, stavbu 
domů pro uprchlíky v  bosenském Tešanj, 
humanitární pomoc Mongolsku postižené-
mu zimou, dovoz potravin pro lidi v obklí-
čeném Grozném, povodně v  České repub-
lice v roce 1997 a 2002, otevření Azylového 
domu v Novém Jičíně, zemětřesení v Turec-
ku v roce 1999, rozsáhlou pomoc po tsuna-
mi v  Asii v  roce 2004/05, založení první-
ho dobrovolnického centra v  ČR, počátky 

zdravotnického zařízení v Itibu v Keni, ze-
mětřesení na Haiti a v Japonsku atd. 

Výstava k dvacátému vý-
ročí humanitární organi-
zace ADRA bude k vidění 
také v  Jindřichově Hrad-
ci, a  to od  16. 9. do  30. 9. 
2013 ve  vstupních prosto-
rách Kulturního domu Střel-
nice, které budou zpřístup-
něny v  otevírací dobu tohoto 
kulturního domu.

Přijďte se podívat. Těšíme se na vás.

Jana Vojáčková
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kulturní servis
Kulturní dům Střelnice zve do divadla
KD Střelnice uvádí v rámci divadelního předplatného PODZIM 2013 sku-
piny B divadelní hru Benjamina Kurase VRAŽEDNÝ PÁTEK v pondělí 
16. 9. 2013 od 19.00 hodin. Divadlo v Řeznické. 
V režii Jakuba Zindulky hrají: Stanislav Zindulka a Jakub Zindulka.
V této divadelní hře (děj příběhu je situován do Londýna 70. let 20. stole-
tí) s prvky dokumentárního dramatu, je téma holocaustu uchopené velmi 
nekonvečně a zdánlivě kontroverzně. Jedná se o provokativní pokus při-
mět diváka k nazírání viny i z jiných úhlů, a zároveň přes briskní sarkas-
mus je to niterná humanistická zpověď člověka, kterého nečekaně dostih-
ne minulost. 
Benjamin Kuras se kriticky vyjadřuje k mnoha společensko-politickým 
tématům, mnohdy ostře vyhraněně, a aktivně se politicky angažuje. V 
různých otázkách s ním nemusíme souhlasit, ale tento jeho dramatický 
text si zaslouží zaznít z jeviště a položit divákovi v širším kontextu otázku 
“vinen či nevinen?” Benjamin Kuras je autor 20 rozhlasových a divadel-
ních her, z nichž 17 bylo původně napsáno v angličtině a inscenováno v 
premiérách v Anglii, Německu nebo Izraeli. Zlínský rodák (1944), vzdě-
láním od první třídy až po univerzitní absolutorium Olomoučák, od roku 
1968 Londýňan. Deset let redaktor české redakce BBC, několik let pro-
vozní manažer londýnského divadla Young Vic. Od roku 1990 publikuje v 
českých médiích a vydal 27 českých knih, z nichž bestsellery se staly mimo 
jiné Češi na vlásku, Jak přežít padouchy a Tao sexu. 

KD Střelnice uvádí v rámci divadelního předplatného PODZIM 2013 sku-
piny A dne 24. 9. 2013 od 19.00 hodin divadelní komedii Roberta Tho-
mase MANDARÍNKOVÁ IZBA. 
V  režii Ľubomíra Vajdičky hrají: 
Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, 
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrej-
ková. Bratislavské hudební diva-
dlo. 
Komedie plná francouzského es-
pritu a šarmu nabízí zajímavé pří-
běhy lidí ve vtipných, krátkých 
jednoaktovkách s  překvapivým, 
někdy přímo detektivním zá-
věrem. Čtyři herci se v nich převtělují do různorodých postav a osudů. 
Všechny se odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, 
zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh….
Autor hry Robert Thomas (1927-89) byl významný francouzský herec, 
dramatik, filmový a televizní scénárista a tvůrce komediálního thrilleru, 
kde se mistrovsky proplétá smích s napětím.
Mládeži do 15-ti let nevhodné.

Ivana Bačáková

Pozvánka do Muzea fotografie a moderních obrazových médií
V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., lze v září zhlédnout expozice Moc médií 
/ Fotografický portrét a 33 osobností dějin české fotografie, dále výstavy Alexandr Paul – legenda čes-
ké fotografie, Akt – mistři černobílé fotografie, Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí – fotoateliéry na ji-
hu Čech, Via Lucis 1989–2009 / česká společnost ve  fotografii, Jan Halaška – Barevný svět; posled-
ní ve výčtu, jež končí 15. 9., nahradí od 12. 9. komorní výstava s názvem Dr. Kilián, strýc Bohumila 
Hrabala. Otevřeno je krom pondělí denně včetně svátků 10.00–12.30 hodin., 13.00–17.00 hodin. Děti 
do deseti let, invalidé, novináři a držitelé průkazu AMG ČR mají vstup volný.
I v září pokračují jednorázové fotografické kurzy pro děti a mládež s výhodným zapůjčením fotoapa-
rátů pro účely výuky. Lze je přizpůsobit handicapovaným, pro něž jsou zdarma. Za zmínku s předsti-
hem stojí workshop Fotografování aktu s Robertem Vanem, jenž proběhne v muzeu pod vedením svě-
toznámého fotografa v sobotu 5. 10. Přihlášky na veškeré kurzy přijímá organizátor na tel. 384 361 832 
a 384 362 459.
Návštěvníci muzea mohou nadto využít možnosti nákupu fotografických publikací, pohlednic, plakátů 
a suvenýrů v muzejním shopu, posezení v kavárně Fotocafé, služeb digitalizačního pracoviště či nově 
otevřené muzejní knihovny. Mohou se však i „jen“ projít po nádvoří, které zdobí velkoformátové sním-
ky a od června kinetická kašna, nebo po nové zahradě u severní strany objektu v blízkosti 15. polední-
ku, jež je další odpočinkovou zónou zbudovanou městem v historickém centru.

Eva Florová Foto: Jan Halaška, Silnice v Utahu

str. 13

září 2013

www.jh.cz



Po prázdninové odmlce se v září a v říjnu opět 
v Jindřichově Hradci otevře brána do méně zná-
mé historie města, historie tvořené legendami 
a zajímavými lidmi i událostmi. Večerní toulky 
bájným Hradcem pokračují v  sérii podzimních 
představení. Letos jsou zaměřeny na 720 let od 
první písemné zmínky o městě a mírně netradič-
ní formou nabídnou tak trochu jinou exkurzi do 
hradecké historie.
Návštěvníci se například dozvědí, po kom se 
Hradec může jmenovat právě Jindřichův. Dojde 
při tom možná až k souboji na meče. Netradič-
ně pojaté a interaktivní Dělení Růží možná po-
dá vysvětlení o tom, jak to vlastně bylo s rozdě-
lením Vítkovských rodů. Ze známých osobností 
se v průběhu představení objeví např. František 
Křižík, Karel Havlíček Borovský nebo Ema De-
stinnová. Ke konci se návštěvníci také dozvědí, 
zda jsou brambory otrávené, nebo zda je možné 
je jíst, a ti odvážní si to budou moci i vyzkoušet. 

Na samotný závěr pak Bílá paní Markéta obda-
ruje nejlepšího či nejodvážnějšího z návštěvníků.
Podzimní série Večerních toulek se uskuteční 
v následujících termínech: čtvrtek 19. 9., neděle 
22. 9., pátek 27. 9., sobota 28. 9., pátek 4. 10. a po-
slední představení proběhne v neděli 6. 10. Za-
čátek je vždy v 21.00 hodin v Muzeu fotografie 
a moderních obrazových médií, poblíž 15. pole-
dníku. 
Vstupenky je nutné rezervovat předem v Infor-
mačním středisku města, zaplatit je však stačí až 
přímo na místě před začátkem. Toulání bájným 
Hradcem trvá přibližně 90 minut a stojí 90 Kč 
pro děti do 15 let a 110 Kč pro všechny ostatní.
Veškeré informace jsou vždy uvedeny na interne-
tových stránkách Večerních toulek (http://ca.no-
vadomus.cz/vecernitoulky), dozvíte se zde i ak-
tuální obsazenost jednotlivých termínů.  Letošní 
Toulky jsou vhodné pro děti již od cca 8 let.
Přijměte tedy pozvání na letošní slavnostní toul-
ky večerním městem. Nabídnou vám netradiční 
a zajímavý pohled do historie města, kterou jste 
dosud možná neznali. Těšíme se na vás!

Informace: 
http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky
Objednávky: Informační středisko, tel.: 384 363 
546, e-mail: info@jh.cz
Večerní toulky 2013 byly podpořeny Jihočes-
kým krajem a Městem Jindřichův Hradec. Dě-
kujeme!

Martin Musil

JAKO NIKDy
Psychologické drama/ČR/Falcon/2D
Konec léta ve  fil-
mu „Jako nikdy“ 
znamená zároveň 
konec života. Vla-
dimír Holas umí-
rá. Kdo je Vladi-
mír Holas? Malíř, 
sochař a  pedagog 
okresního významu. Namaloval spoustu krás-
ných obrazů, ale ne tak skvělých, jak si přál. 
Nebyl ve  straně, nebyl ve  Svazu výtvarných 
umělců, nezaprodal se minulému režimu. 
Dům v krásné krajině je jeho poslední útoči-
ště, smrt je nevyhnutelná a  on nechce umřít 
v odcizené nemocnici. Chce se skácet ve  sto-
je, tak jak žil. Pro tento komorní film jsou klí-
čové tři postavy, vedle hlavního hrdiny jsou tu 
dvě ženy: Karla, asi pětatřicetiletá, je svému ži-
votnímu partnerovi něčím podobná: malířka, 
bohémka, pro ostrá slova nejde daleko. Kon-
trastní k těm dvěma je Jaruna, vdaná asi pěta-
padesátiletá žena, zdravotní sestra. Kdysi byla 
milenkou pana malíře. Tato trojice vede marný 
boj se smrtí, bojují sami se sebou a  současně 
mezi sebou, což přináší každému z nich urči-
té očištění.
Hrají: Jiří Schmitzer, Petra Špalková, Taťjana 
Medvecká, Marek Němec, Jana Pidrmanová, 
Marek Taclík a další
Režie: Zdeněk Tyc
Hrajeme 26. 9. 2013 v 17.30 a 20.00

KINo
STřeLnice

září 2013 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – září 2013
cOLeTTe
Drama/ČR/bioscop/2D
Milostný příběh za-
jatců Viliho a  krásné 
belgické židovky Co-
lette vypráví o  osu-
du tajné lásky v  pro-
střední hrůzy a  smrti, 
o  tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a prav-
dou a  lží. V  osvětim-
ském koncentračním 
táboře se před námi 
odhaluje nelítostný 
svět každodenního bo-
je o přežití. Vládne tu přísná hierarchie i mezi sa-
motnými vězni. Obchoduje se se vším, co může za-
chránit život nebo alespoň na chvíli oddálit smrt.  
Židovka Colette přijíždí do Osvětimi transportem 
z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má říci při selek-
ci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové komoře. 
Colettiny krásy si brzy všimne fanatický důstojník 
SS a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně propa-
dá jejímu kouzlu a zároveň se opájí krutostí a mo-
cí nad životem a smrtí rasově méněcenné bytosti. 
Navzdory každodennímu utrpení se Vili a Colette 
sbližují. Jejich láska jim dodává sílu snášet pek-
lo koncentračního tábora. V zoufalém boji o život 
společně naplánují riskantní útěk. Film byl natočen 
podle stejnojmenné novely Arnošta Lustiga.
Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric Bouwer, 
Andy Hryc, Ondřej Vetchý, Michal Dlouhý a další
Režie: Milan Cieslar
Hrajeme 27. 9. 2013 v 17.00 a 20.00 

2. - 25. 9. 2013 – KINO STřeLNIce 
NePROMíTá Z  DůVODu ReKON-
STRuKce SOcIáLNíHO ZAříZeNí

26. 9. 17.30  20.00
JAKO NIKDy
Čr/psychologické drama/2d

27. 9. 17.00  20.00
cOLeTTe
Čr/drama/2d

28. 9. - 29. 9. 17.30
šMOuLOVé 2
USa/animovaný/2d

28. 9. – 29. 9. 20.00
RIDDIcK
USa/akční sci-fi/2d

PředSTaVení Pro děTi
29. 9. 15.00
DO POHáDKy ZA ZVířáTKy I.
Čr/pásmo pohádek/35 mm

RIDDIcK
Akční sci-fi/uSA/bioscop/2D
Drsné hlášky, zabi-
jácké nestvůry, lov-
ci hlav - nejnovější 
pokračování sci-fi 
hitu slibuje dyna-
mické scény, tvr-
dé souboje a pocti-
vou akci. Riddick 
se ocitá na  nehos-
tinné planetě zra-
zený svými druhy. 
Aby přežil útoky 
nelítostných pre-
dátorů, aktivuje zá-
chranný signál, který k němu přivede i jeho ne-
přátele. Po příletu dvou lodí začíná boj na život 
a na smrt. Nemilosrdní žoldáci chtějí Riddicko-
vu hlavu jako tu nejcennější trofej. Ale ten, kte-
rý vidí v černočerné tmě, prahne po krvavé po-
mstě!
Riddick je nejnovějším filmem úspěšné ságy, 
která odstartovala v roce 2000 akční sci-fi Čer-
nočerná tma a navázala velmi zdařilým pokra-
čováním Riddick: Kronika temna.
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff 
a další
Režie: David Twohy
Hrajeme 28. 8. - 29. 9. 2013 ve 20.00 

Zdroj: www.falcon.cz www.bioscop.cz 

Večerní toulky bájným Hradcem pokračují
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Kulturní kalendář – ZÁŘí 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

7. a 8. září

MALOVáNí S bLANKOu
Fotocafé, kostelní 20/i
8. září, 18.00 hod.

KLAVíRNí KONceRT
Martin ratolístka a hosté
Státní hrad a zámek - rytířský sál
9. - 11. září

V Září SVěTLušKy Září
11. ročník celorepublikové sbírky
Městská knihovna
10. září, 16.30 hod.

TOuLKy bALKáNeM - SRbSKO VeRSuS KOSOVO
Beseda s Liborem drahoňovským 
Městská knihovna
10. září, 18.00 hod.

PROČ NA HVěZDáRNu ANeb cO NáM SVíTí 
NAD HLAVOu
Přednáška Science café
Fotocafé, kostelní 20/i
10. září, 20.00 hod.

PARTIČKA
richard genzer, Michal Suchánek, ondřej Sokol, 
igor chmela, dano dangl, Marián Čurko
kd Střelnice
13. září, 11.00 hod.

XII. KVěTINOVé ODPOLeDNe S MÓDNí  PřeHLíDKOu
netradiční květinová vazby - prodejní ukázka 
výrobků klientů chráněných dílen o. s. okna
kd Střelnice - vestibul, Masarykovo náměstí
13. září, 19.30 hod.

KONceRT
Účinkují: Vladimír Bartoš - housle, 
Jirka Fajkus - violoncello, Martin ratolístka - klavír
kaple sv. M. Magdaleny
14. září, 15.00 hod.

ZPíVáNí NAD NeŽáRKOu
Podzimně laděný folk-rock-country-jazz-vocal 
festiválek
ZUŠ V. nováka - venkovní scéna
14. září, 17.00 hod.

ALŽběTA HORyNOVá: 
KRAJINy Z ČeRVeNé LHOTy
Vernisáž výstavy, která potrvá do 24. 10. 2013
galerie inspirace
14. a 15. září

DNy eVROPSKéHO DěDIcTVí
Při návštěvě více památek během 14. a 15. září 
zvýhodněné vstupné. Zdarma otevřena Černá věž 
a sklepení gotického paláce
Státní hrad a zámek
15. září, 9.30 hod.

SeTKáNí S bIOTRONIKeM
Přednáška Tomáše Pfeiffera.
gVn V. nováka
15. září, 16.00 hod.

POHáDKA O STRAšIDeLNéM NáDRAŽí
divadelní pohádka v cyklu „děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice

16. září, 19.00 hod.

benjamin Kuras  „VRAŽeDNÝ PáTeK“
divadelní předplatné skupiny B.
kd Střelnice
18. září, 16.30 hod.

beSeDA Se SPISOVATeLKOu HeLeNOu 
LONGINOVOu
Sociální služby, Česká ulice
19. září, 21.00 hod.

VeČeRNí TOuLKy báJNÝM HRADceM
hrané kostýmované večerní prohlídky o méně 
známé historii města. další toulky ve dnech: 22. 9., 
27. 9., 28. 9., 4. 10., 6. 10.
Muzeum fotografie a MoM
20. 9., 21.00 hod.

NOČNí KOMeNTOVANá PROHLíDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe
kostelem provede archeolog Muzea 
Jindřichohradecka Mgr. V. Burian.
kostel sv. Jana křtitele
20. - 22. září

XIX. SLAVNOSTI ADAMA MIcHNy Z OTRADOVIc
20. - 22. září

12. DADAINSPIRAČNí DNy
Festival studentského a autorského divadla
ddM, ZUŠ, dada cLUB kasper
22. září, 17.00 hod.

SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší generaci.
kd Střelnice
22. září, 17.00 hod.

KONceRT MeZINáRODNíHO ORcHeSTRu 
J. HRADec - GMüND
Státní hrad a zámek - rytířský sál
23. září, 19.00 hod.

JAKub VáGNeR - SLADKOVODNí GIGANTI
cestopisný pořad
kd Střelnice
23. a 24. září

VÝTVARNé DíLNy PRO šKOLy K VÝSTAVě 
LeTeM HRAČKářSKÝM SVěTeM
dílny jsou určeny pro mateřské školy a žáky 
1. stupně základních škol.
Muzeum Jindřichohradecka - minoritský klášter
24. září, 19.00 hod.

ČeSKé HuDebNí INSPIRAce
koncert v rámci abonentních koncertů kPh. 
Věnováno 90. výročí narození hudebního skladatele 
Viktora kalabise. Š. graffe - housle, i. ardašev - klavír.
kaple sv. M. Magdaleny
24. září, 19.00 hod.

RObeRT THOMAS „MANDARíNKOVá IZbA“
divadelní předplatné skupiny a.
kd Střelnice
26. září 165.30 hod.

TOuLKy PO eGyPTě
Beseda s richardem honsem.
Městská knihovna

26. září, 18.00 hod.

KOMuNIKAce V RODINě
otevřený diskusní večer nad tématem 
mezilidských vztahů.
sv. Florián - pasáž - prodejní galerie okénko
28. září, 14.00 hod.

ODPOLeDNe S HeLIGONKAMI
19. ročník pořadu, v němž vystupují přední 
heligonkáři regionu.
kd Střelnice
28. září, 8.00 - 18.00 hod.

eSOTeRIcKÝ FeSTIVAL
Fotocafé, kostelní 20/i
30. září

TÝDeN KNIHOVeN
17. ročník
Městská knihovna

Probíhající výstavy:

NAbLíZKu Je ČLOVěK 
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.
Výstava potrvá do 30. 9. 2013

TeXTIL 2013 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul. 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, Štítného ul.
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

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

šŤASTNÝ PRINc 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30.10.2013 

VySOKé TATRy 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30.10.2013

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

NeTOPÝřI KOLeM NáS 
galerie inspirace 
Výstava potrvá do 12. 9. 2013 

NOuZOVKy aneb, KDyŽ JSMe MěLI 
HLubOKO DO KAPSy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice
Výstava potrvá do 6. 10. 2013

MíSTO PRO PříRODu 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 10. 2013
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Tvůrčí výtvarné dílny pro mateřské školy a žáky 1. stupně základních škol jsou pořádány k výstavě Letem hračkářským světem
Program se bude konat 23. a 24. 9. 2013 v cca 60-ti minutových blocích od 8.00, 9.30 a 11.00 hodin (jiný termín možno po domluvě) v konferenčním 
sále muzea ve Štítného ulici. Na dílnu je nutno se předem přihlásit na tel. 384 363 661 nebo 728 976 004 u P. Míchalové. 

Pavla Míchalová 

Jindřichův Hradec si připomene významné jubileum Viktora Kalabise

Také letos v září se v Jindřichově Hradci bude zpívat nad Nežárkou

Muzeum Jindřichohradecka zve na výtvarné dílny pro školy

KD Střelnice pořádá v rámci abonentních koncertu KPH 2013 koncert 
věnovaný 90. výročí narození Viktora Kalabise v kapli sv. Maří Magdale-
ny dne 24. 9. 2013 od 19.00 hodin.
Koncert probíhá v rámci cyklu MUSICA CAMERALIS 2013 „České hu-
dební inspirace“ a koná se pod čestnou záštitou prof. Zuzany Růžičkové 
dr.h.c. Spolupořadatelem koncertu je Nadace Český hudební fond.

Účinkují: Štěpán Graffe-housle, Igor Ardašev-klavír
Koncertem slovem provází Petr Kadlec.
Program: Bedřich Smetana-Dvě dua pro housle a klavír „Z domoviny“ 
Moderato, Andantino,  Allegro vivo  Viktor Kalabis-Sonáta pro housle 
a klavír, op. 58 Allegro vivo, Adagio, Molto vivo  Leoš Janáček-Sonáta 
pro housle a klavír Con moto, Balada, Allegretto, Adagio Vítězslav No-
vák-Sonáta pro housle a klavír d moll Allegro appassionato, Andante can-
tabile, Allegro giusto. 
Štěpán Graffe pochází z Prostějova, kde se na housle začal učit hrát u své-
ho otce Jaromíra Graffe st. Studoval brněnskou konzervatoř (prof. J. Be-
sperát) a poté HF JAMU u prof. R. Šťastného. Během studií získal mnohá 
ocenění na soutěžích jako sólista a komorní hráč. Soustavně se věnuje 
také pedagogické činnosti, hru na housle vyučuje  na brněnské konzer-

vatoři.  
Igor Ardašev reprezentu-
je už dlouho české piani-
stické umění na meziná-
rodím fóru. Jeho talent 
byl formován zprvu ot-
cem, později na  konzer-
vatoři i na JAMU Inessou 
Janíčkovou, v  mistrov-
ských kurzech Paulem 
Badurou-Skodou v Rakousku a Rudolfem Serkinem v USA. Kromě úspě-
chů v dětských soutěžích se Ardašev v osmdesátých a devadesátých le-
tech minulého století stal laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, sou-
těže Pražského jara, soutěže královny Alžběty v Bruselu (zde získal též 
cenu belgického rozhlasu a televize) a soutěže Marguerite Long-Jacques 
Thibaud v Paříži. Roku 1990 obdržel 1. cenu v soutěži Marie Callasové 
v Aténách. Je zván na renomované evropské hudební festivaly (Schleswi-
g-Holstein, Jodoigne v Belgii, Hannover, Neapol, Pražské jaro apod.).

Ivana Bačáková

V letošním roce pořádá-
me již 5. ročník našeho 
podzimně laděného fol-
k-rock-country-jazz-
-vocal festiválku, který 

se koná 14. 9. 2013 od 15.00 hodin na venkovním pódiu ZUŠ V. Nováka 
Jindřichův Hradec
Během předešlých ročníků si festival vytvořil pevné místo mezi kulturní-

mi pořady našeho města a svým programem tvoří protipól letní Folkové 
růži. Snažíme se o vytvoření pohodové, přátelské atmosféry pro návštěv-
níky a také rodinného zázemí pro kapely.
Díky vstřícnému postoji vedení ZUŠ se nám daří uspořádat festival v tak 
příjemné atmosféře, pro kterou se k nám rádi vrací nejen návštěvníci, ale 
i účinkující! V předešlých ročnících se Zpívání nad Nežárkou zúčastnili 
kapely a písničkáři nejen z jižních Čech. Mezi nejvýznamnější jistě patří 
Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, Vojta Kiďák Tomáško, Jarda Matějů, 

Dům gobelínů zve na výstavy
Dům gobelínů, o. p. s. zve všechny 
příznivce textilního umění na  vý-
stavu s názvem TEXTIL 2013, kte-
rá se koná v kostele sv. Jana Křtite-
le, v křížové chodbě a v prostorách 
Domu gobelínů. Návštěvníci uvi-
dí práce 20 předních textilních vý-
tvarníků. Výstava byla pro velký 
zájem prodloužena až do  15. září 
2013. S platnou vstupenkou z Mu-
zea Jindřichohradecka mají mož-
nost návštěvníci druhou část této 
výstavy, která se nachází v  Domě 
gobelínů,zhlédnout zdarma. V Do-
mě gobelínů také pokračuje výsta-
va tapisérií s názvem „Řemesla pro 
Paříž“. V září se zde konají dva ví-

kendové kurzy pat-
chworku. Ve  dnech 
7. – 8. 9. 2013 je to 
kurz patchworku ur-
čený začátečníkům. 
Ve  dnech 21. – 22. 9. 
2013 je to kurz Patch-
worku určený mírně 
pokročilým. Na  za-
čátku měsíce října ná-
sleduje kurz Základy 
tkaní na stavu 5. – 6. 10. 2013 a kurz Základy paličkování 6. 10. 2013. 
Zájemci se mohou ještě přihlásit mailem nebo telefonicky. Budeme 
se na Vás těšit. info@dumgobelinu.cz, tel.: 384 370 880, www.dum-
gobelinu.cz

Rita Škodová
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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
7. - 8. 9. 2013 20. ročník Czech International Air Fest – CIAF
Letiště Hradec Králové hostí jubilejní, v pořadí již 20. ročník prestižní me-
zinárodní letecké přehlídky, které se zúčastní letouny a akrobatické skupi-
ny z Evropy i zámoří. 

CHEB
7. 9. 2013 Babí léto 
Festival folkové a country hudby.

KUTNÁ HORA
13. - 15. 9. 2013 Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Festival v prostorách nejkrásnějších církevních památek stříbrného měs-
ta. Účinkují: Ludger Lohmann (SRN), Jan Doležel a Jaroslav Tůma.

LITOMYŠL
18. - 22. 9. 2013 Mladá Smetanova Litomyšl (včetně oblíbeného Staro-
dávného jarmarku v sobotu 21. 9.)
Již 40. ročník oblíbené přehlídky hudebního mládí.      

POLIČKA
16. - 22. 9. 2013 Mime Fest – 2. ročník mezinárodního festivalu 
pantomimy
Divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy, Boris Hybner, 
Radim Vizváry…

TELČ
3. 9. - 7. 9. 2013 Týden památek s  dětmi, Dny evropského kulturní-
ho dědictví, Den otevřených dveří památek, Na kole dětem Vysočinou
Náměstí Zachariáše z Hradce.

TŘEBOŇ
21. 9. 2013 Jihočeský festival zdraví Třeboň 
Vše o zdraví, pro zdraví, okolo zdraví, na zdraví!

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

Zuzana Bedrnová

sport
Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 1. Senec – JH ne 1. 9. 18:00
kolo 2. JH – Partizánske so 7. 9. 18:00
kolo 3. Poruba – JH so 14. 9. 18:00
kolo 4. Most – JH so 28. 9. 18:00
kolo 5. JH – Veselí n. Mor. so 5. 10. 18:00

kolo 6. Olomouc – JH so 12. 10. 17:30

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky liga – 
Čechy, skupina B
kolo 1. JH – Plzeň so 21. 9. 12:30
kolo 3. JH – Písek so 5. 10. 12:30

kolo 5. JH – Astra Praha so 19. 10. 12:30

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky liga – 
Čechy, skupina B
kolo 1. JH – Plzeň so 21. 9. 15:00
kolo 2. Tachov – JH ne 29. 9. 13:00

Stráníci, Mošny, Quanti Minoris a spousta dal-
ších výborných muzikantů.
Tradičními mediálními partnery festivalu jsou 
Český rozhlas, Country rádio, rádio Proglas, 
webový portál Folktime, Portýr, týdeník 5+2.
Protože v letošním roce připravujeme půlkulatý 
ročník Zpívání nad Nežárkou, chystáme pro na-
še návštěvníky několik novinek, aby mohli slavit 
s námi. Zásadní změnou bude vstupné. Kromě 
jednotlivých vstupenek chceme zavést rodin-

né vstupné, které se bude rovnat hodnotě dvou 
vstupenek pro dospělé (rodina = 2 dospělí + dě-
ti zdarma). Aby se všichni na festivalu cítili ja-
ko doma, bude možné ochutnat grilované pra-
se na rožni. 
Samozřejmě, že hlavním důvodem, proč letos 
přijet na Zpívání nad Nežárkou jsou naši účin-
kující, na které se už nyní moc těšíme! Kromě 

pořádajícího X-tetu, vokální skupiny, která se 
zabývá převážně černošskými spirituály, ale ta-
ké písněmi z oblasti swingu a folku, přijede br-
něnská Bokomara. Kapela, která patří v čele se 
svým kapelníkem Lubošem Javůrkem ke  stá-
licím naší folkové scény. Není jí potřeba dlou-
ze představovat, neboť svým velmi originálním 
folkem baví publikum již od  poloviny osmde-
sátých let. Vystupuje v různých sestavách, spo-
lupracuje také s  Naďou Urbánkovou. V  Jind-
řichově Hradci nebyla již dlouho a  je na co se 
těšit! Naše pozvání přijala také budějovická Epy 
de mye, která byla i  u  zrodu festiválku. Dnes 
však její hvězda stoupá strmě vzhůru a  patří 
mezi úspěšné kapely. Může se pochlubit nejen 
bodováním na You Tube Festu, ale také nomi-
nací na Anděla nebo účastí na Rock for People. 
I dalším účinkujícím je kapela, která již na fes-
tiválku byla. Z Mostu k nám přejede Zdarr. Řa-
dí se do škatulky s označením world music, ale 
mnohem lépe vyzní definice, že se jedná o alter-
nativní folk s prvky světové a lidové hudby bez 
zábran. Dva členové působili i ve formaci Lau-
ra a její tygři. Ani 4Zdi z Pelhřimova nebudou 
na Zpívání nováčkem. Patří mezi stálice folko-
vé scény, hrající klasický folk s výraznou melo-
dickou linkou podpořenou výborným nástrojo-
vým doprovodem a aktuálními texty ze života. 
Mezi vystupujícími také přivítáme skupinu Yan-
tar z Břeclavi, která hraje příjemný folk s prv-

ky rocku, popu a moderního country. V jižních 
Čechách se již představila v roce 2010 na festi-
valu Okolo Třeboně. Je tedy na co se těšit!
V  letošním roce podpoří festival svou dotací 
poprvé i  Město Jindřichův Hradec. Celý festi-
val by se však neobešel bez podpory sponzorů, 
kterých se nám stále nedostává. Hlavní díl le-
ží na nás samotných. Naší snahou není na fes-
tivalu vydělávat, ale pouze pokrýt náklady celé 
akce. O to větší dík patří těm, kdo nás podpo-
ří a Zpívání nad Nežárkou může pak být krás-
nou tečkou za babím létem. Přijďte se pobavit 
s námi!

Více informací na: www.x-tet.cz
www.zpivani-nezarka.cz

Štěpán Štrupl
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kolo 3. JH – Písek so 5. 10. 15:00
kolo 5. JH – Háje so 19. 10. 15:00

Kopaná – FK JH 1910, muži divize A
kolo 4. JH – Benešov ne 1. 9. 17:00
kolo 5. Č. Krumlov – JH so 7. 9. 17:00
kolo 6. JH – Milevsko ne 15. 9. 17:00
kolo 7. Písek – JH so 21. 9. 10:15
kolo 8. JH – ZČE Plzeň ne 29. 9. 16:30
kolo 9. Tachov – JH so 5. 10. 16:00
kolo 10. JH – Doubravka ne 13. 10. 16:00
kolo 11. Sušice – JH ne 20. 10. 15:30
kolo 12. Hořovicko – JH so 26. 10. 14:30

Kopaná – Sokol JH, ženy divize D – Čechy
kolo 1. Libušín – JH ne 1. 9. 13:30
kolo 2. JH – Blatná so 7. 9. 17:00
kolo 3. Horní Bříza – JH ne 15. 9. 10:30
kolo 4. JH – Braník so 21. 9. 16:30
kolo 5. VŠ Plzeň – JH so 28. 9. 14:00
kolo 6. JH – Zlíchov so 5. 10. 16:00
kolo 7. Jižní Město – JH so 12. 10. 11:00
kolo 8. JH – Příbram so 19. 10. 15:30
kolo 9. Holoubkov – JH so 26. 10. 14:00

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský 
přebor – ČEZ
kolo 5. JH – SKP ČB B so 7. 9. 10:00
kolo 6. Strakonice – JH so 14. 9. 10:00
kolo 7. JH – Chotoviny so 21. 9. 10:00
kolo 8. Čtyři Dvory – JH so 28. 9. 10:00
kolo 9. JH – Slavia ČB so 5. 10. 10:00
kolo 10. Loko ČB – JH ne 13. 10. 10:00
kolo 11. JH – Milevsko so 19. 10. 10:00
kolo 12. JH – Č. Krumlov so 26. 10. 10:00

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský 
přebor – ČEZ
kolo 5. JH – SKP ČB B so 7. 9. 10:00
kolo 6. Strakonice – JH so 14. 9. 10:00
kolo 7. JH – Chotoviny so 21. 9. 10:00
kolo 8. Čtyři Dvory – JH so 28. 9. 10:00
kolo 9. JH – Slavia ČB so 5. 10. 10:00
kolo 10. Loko ČB – JH ne 13. 10. 10:00
kolo 11. JH – Milevsko so 19. 10. 10:00
kolo 12. JH – Č. Krumlov so 26. 10. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 B, muži I. B třída – sku-
pina D
kolo 3. JH B – Suchdol ne 8. 9. 17:00
kolo 4. Klikov – JH B so 14. 9. 17:00
kolo 5. JH B – Temelín ne 22. 9. 16:30
kolo 6. N. Včelnice – JH B so 28. 9. 16:30
kolo 7. JH B – Č. Velenice ne 6. 10. 16:00
kolo 8. Soběslav B – JH B ne 13. 10. 16:00
kolo 9. JH B – Ledenice so 19. 10. 15:30
kolo 10. Třebětice – JH B ne 27. 10. 14:30

Kopaná – SK Horní Žďár, okresní přebor XSTM 
POWER Drink
kolo 5. Halámky – H. Žďár ne 8. 9. 15:30
kolo 6. H. Žďár – Novosedly so 14. 9. 17:00
kolo 7. Břilice – H. Žďár ne 22. 9. 16:30
kolo 8. H. Žďár – Suchdol B so 28. 9. 16:30
kolo 9. Strmilov – H. Žďár so 5. 10. 16:00
kolo 10. H. Žďár – Jarošov so 12. 10. 16:00
kolo 11. S. Hlína – H. Žďár so 19. 10. 15:30
kolo 12. S. Hobzí – H. Žďár ne 27. 10. 15:00

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž – sk. A
kolo 3. Č. Velenice B – Buk so 7. 9. 17:00
kolo 4. Buk – Chlum B so 14. 9. 17:00
kolo 5. K. Řečice B – Buk ne 22. 9. 16:00
kolo 6. Lodhéřov – Buk so 28. 9. 16:30
kolo 7. Buk – Lásenice so 5. 10. 16:00
kolo 8. Deštná – Buk ne 13. 10. 15:30
kolo 9. Buk – Rapšach so 19. 10. 15:30
kolo 10. Staňkov – Buk ne 27. 10. 14:30

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U15 – sk. A
kolo 5. Kunice – JH ne 8. 9. 10:00
kolo 6. JH – Prachatice so 14. 9. 10:00
kolo 7.  Sparta Praha – JH so 21. 9. 10:00
kolo 8. JH – Č. Budějovice so 28. 9. 10:00
kolo 9. Písek – JH ne 6. 10. 10:00
kolo 10. JH – Rokycany so 12. 10. 10:00
kolo 11. Vlašim – JH so 19. 10. 10:00
kolo 12. JH – Táborsko so 26. 10. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U14 – sk. A
kolo 5. Kunice – JH ne 8. 9. 11:45
kolo 6. JH – Prachatice so 14. 9. 11:45
kolo 7. Sparta Praha – JH so 21. 9. 11:45
kolo 8. JH – Č. Budějovice so 28. 9. 11:45
kolo 9. Písek – JH ne 6. 10. 11:45
kolo 10. JH – Rokycany so 12. 10. 11:45
kolo 11. Vlašim – JH so 19. 10. 11:45
kolo 12. JH – Táborsko so 26. 10. 11:45

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U13 – sk. A
kolo 4. JH – Příbram ne 1. 9. 10:00
kolo 5. Rokycany – JH so 7. 9. 10:00
kolo 6. JH – Benešov ne 15. 9. 10:00
kolo 7.  Bohemians 1905 – JH so 21. 9. 10:45
kolo 8. JH – Vlašim ne 29. 9. 10:00
kolo 9. Kunice – JH so 5. 10. 14:00
kolo 10. JH – Táborsko ne 13. 10. 10:00
kolo 11. Prachatice – JH ne 20. 10. 14:15
kolo 12. JH – Plzeň ne 27. 10. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U12 – sk. A
kolo 4. JH – Příbram ne 1. 9. 11:45
kolo 5. Rokycany – JH so 7. 9. 11:45
kolo 6. JH – Benešov ne 15. 9. 11:45
kolo 7.  Bohemians 1905 – JH so 21. 9. 12:30

kolo 8. JH – Vlašim ne 29. 9. 11:45
kolo 9. Kunice – JH so 5. 10. 15:45
kolo 10. JH – Táborsko ne 13. 10. 11:45
kolo 11. Prachatice – JH ne 20. 10. 16:00
kolo 12. JH – Plzeň ne 27. 10. 11:45

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – sku-
pina Západ
kolo 1. JH – Jablonec so 14. 9. 18:00
kolo 2. Sokolov – JH so 21. 9.
kolo 3. JH – Klášterec st 25. 9. 18:00
kolo 4. Kobra Praha – JH so 28. 9.
kolo 5. JH – Žďár n. Sáz. st 2. 10. 18:00
kolo 6. Řisuty – JH so 5. 10.
kolo 7. JH – M. Budějovice so 12. 10. 18:00
kolo 8. Bílina – JH st 16. 10.
kolo 9. JH – Nymburk so 19. 10. 18:00
kolo 10. Pelhřimov – JH st 23. 10.
kolo 11. JH – Milevsko so 26. 10. 18:00

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

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
kolo 1. JH – Ostrava so 12. 10.
kolo 2. Pardubice – JH st 16. 10.
kolo 3. JH – Kolín so 19. 10.
kolo 4. Děčín – JH st 23. 10.
kolo 6. JH – Opava so 30. 10.

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – sku-
pina A
kolo 2. Liberec – JH so 12. 10.
kolo 3. M. Boleslav – JH ne 13. 10.
kolo 3. Kladno – JH so 26. 10.
kolo 4. Žižkov – JH ne 27. 10. 10:00

Basketbal – BK Lions JH, kadeti U17 liga – sku-
pina A
kolo 2. JH – Klatovy so 5. 10.
kolo 3. JH – Tigers ČB ne 6. 10.
kolo 4. Brandýs – JH so 19. 10.
kolo 5. Litoměřice – JH ne 20. 10.

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina A
kolo 2. JH – Písek so 14. 9.
kolo 3. JH – Sparta Praha ne 15. 9.
kolo 4. JH – Slaný so 28. 9.
kolo 5. JH – Chomutov ne 29. 9.
kolo 6. Plzeň – JH so 12. 10.
kolo 7. Tachov – JH ne 13. 10.
kolo 1. JH – Tigers ČB so 26. 10.
kolo 8. Tigers ČB – JH ne 27. 10.

SPORT PRO VŠECHNY
Blahopřání cvičitelce Jaroslavě Novákové
„Čas je neúplatný, měří nám všem stejným metrem,“ zpíval onehdy Jiří 
Schelinger ve známém hitu. Jindřichohradecké dobrovolné cvičitelce Ja-
roslavě Novákové o letošních prázdninách naměřil již úctyhodných šede-
sát roků. „Za odváděnou práci Ti vyslovujeme poděkování a do dalších let 
přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu,“ poblahopřála rovněž cvi-
čitelka Marie Jedličková jménem Regionálního centra Sportu pro všechny 
Jindřichohradecko, Jihočeské krajské asociace SPV a sboru cvičitelů od-
boru SPV při Tělovýchovné jednotě Slovan Jindřichův Hradec. „Vítáme Tě 
mezi šedesátníky,“ dodala s úsměvem.

Odbor Sport pro všechny otvírá cvičební hodiny
Odbor SPV při TJ Slovan J. Hradec i  letos, tak jako každý rok, zahajuje 
svou činnost pro sezónu 2013/2014. Ve středu 11. září od 14.00 do 17.00 
hodin se v budově tělocvičny v Jarošovské ulici čp. 743/II. uskuteční zápis 
do všech oddílů. Podmínkou příjmu do cvičebních hodin je uhrazení roč-
ního členského příspěvku. Předsedkyně odboru Sportu pro všechny Naďa 
Hradilová (776 304 011), která poskytne bližší informace, upozorňuje, že 
v případě malého zájmu o některý oddíl může dojít k jeho zrušení. Dětské 
a mládežnické složky zahajují cvičení od 1. října, dospělí sportovci hned 
od čtvrtka 12. září.

str. 18 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

Vydává: Město Jindřichův hradec
Adresa redakce: Panská 136/i
377 01  Jindřichův hradec
Místo vydávání: Panská 136/i, 377 01  J. hradec
Příspěvky do Jh zpravodaje můžete zasílat na 
e-mail: kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 17. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela kozlová 

dIstrIbučNí místa jH zpravodaje: 
Informační středisko v Panské ulici • městská knihovna Jindřichův Hradec • kd střelnice • čerpací stanice FrUkOIL • Galerie 
Inspirace • novinové stánky v klášterské ulici a v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

redakční rada si vyhrazuje právo na zkrá-
cení zaslaných příspěvků. 
Tisk: rain tiskárna s. r. o., J. hradec
Registrační značka: Mk Čr e 11680
ZDARMA
Číslo: 9/2013 vyšlo k 1. 9. 2013
elektronickou verzi Jh zpravodaje najdete 
na internetu: www.jh.cz 

listárna
Lenka Neterdová, 32 let, Grygov
Vítězka kategorie Próza ostatní v literární soutěži jindřichohradecký Textík

O jedný upřímný holce…
Ahoj, jsem Renata, je mi dvacet tři let a mým největ-
ším koníčkem je mluvení pravdy a provokování lidí, 
což se skvěle doplňuje. Ještě před pár lety se rodiče 
pravidelně omlouvali učitelům za to, že mě musí učit, 
a těm, kterým jsem způsobovala nedostatek hořčíku 
v těle, dokonce nosili dárky, aby se o rodině Nejedlých 
nepřestalo říkat, že je slušná. Přestože se jednalo o ve-
lice pěkné dárky a mé výstřední chování se elegantně 
svalovalo na pubertu, byli rodiče stejně označeni za to-
tálně neschopné a já za vymazanou. Pravda je tako-
vá, že rodiče jsou moc hodní, jelikož mě ještě nikdy 
nezbili, a já taky, protože i když mě často štvou, taky 
jsem je ještě nezbila. Hodně lidí se mi vyhýbá. Bohu-
žel, zrovna ti nejzajímavější... Aha! Teď mi to došlo! 
Asi bych jim měla říkat: „Hele, ty seš tak krásně za-
jímavej!“ místo „Hele, ty seš tak krásně divnej!“ Ono 
divnej zní přece jenom divně. Ale zajímavej! No, to zní 
zajímavě! Psycholog, ke kterýmu mě zavedla máma, 
když jí začaly padat vlasy, mi poradil, abych nejprve 
zvážila obsah sdělení, než ho vyslovím. Pamatuju se 
na to, jak jsem tam seděla na fialovým koženým křes-

le připomínajícím pštrosí vejce a po udělení týhle ra-
dy jsem asi dvacet vteřin zvažovala, zda mu říct, že mu 
neskutečně páchne z pusy... Během těch dvaceti, mož-
ná třiceti vteřin, jsem došla k odhodlání zachránit jeho 
kariéru – protože mezi náma – titulů posbíral chlapec 
dost, ale jestli mu bude pořád takhle smrdět z huby, 
může udělat kariéru akorát tak na anesteziologii. Ne-
budete tomu věřit, zase jsem plácla něco blbě! Už jste 
někdy viděli psychologa běžet k oknu s rukou na srd-
ci? Já jo! A nebyl to pěknej pohled. Dokonce to vypa-
dalo, že skočí! Ale asi ho zachránila představa toho, jak 
dopadá do kontejnerů na tříděnej odpad. Když spoly-
kal několik litrů čerstvýho vzduchu, otočil se ke mně, 
přimhouřil oči a pomalu se plížil ke svýmu stolu. Vy-
padal klidně, ale takovým strašidelným způsobem, ví-
te, jak to myslím! To mě dost znepokojilo. Zvlášť,když 
pak opatrně sáhl do prostřední zásuvky a rychle vy-
táhl... žvýkačku! Psycholog, ke kterýmu jsem chodi-
la pak, byl o hodně lepší. Od začátku mi přišel dale-
ko větší profík. Sice stál pětikilo na hodinu, ale mamka 
s taťkou usoudili, že dovolená u moře počká. Nejvíc 

se mi na něm zamlouvalo, jak nedával najevo emoce 
a byl velice tichej. Poprvý v životě mě někdo dooprav-
dy poslouchal a poprvý v životě mi někdo odpovídal 
na  otázky! Vůbec se nedivím, že jsem se v  čekárně 
jednou setkala se svým prvním psychologem. A při-
tom stačilo žvýkat! Rozhodla jsem se, že se ta-
ky stanu psycholožkou a budu pomáhat nepo-
chopeným lidem, jako jsem já, labilním lidem, 
jako je moje máma, a  nechutným lidem – viz 
můj první psycholog. Bylo mi jasný, kde začít. 
S vysvědčením plným židliček se člověk na vy-
sokou zkrátka nedostane. A tak jsem se na čas 
přestala věnovat vlastnímu neotřelýmu pohledu 
na svět a začala se biflovat nějaký stupidní kecy. 
No... Třeba o chlápkovi, co čáral kolečka do pís-
ku a byl za to tvrdě ztrestanej.

Zbývající část povídky si mužete přečist v digitál-
ní verzi knihy Textík, kterou si můžete stáhnout 
z portálu www.epika.cz. Přesná adresa pro staže-
ní je zde: www.epika.cz/textik.pdf

LETEM SPORTOVNíM SVĚTEM
SPORTOVNí GyMNASTIKA
Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Slovan J. Hradec bude ve třech 
zářijových termínech pořádat nábory do svého družstva příprav-
ky. Do tělocvičny v Jarošovské ulici čp. 743/II. mohou rodiče při-
vést ratolesti narozené v roce 2009, a to dívky i chlapce. Výjimeč-
ně oddíl přijme i pohybově nadané děti ročníku narození 2008. 
Náborovými dny jsou úterý 3. září, čtvrtek 5. září a znovu úterek 
10. září, pokaždé od 16.00 do 18.00 hodin.
Pro informace se lze obrátit na předsedu oddílu Karla Parmu (par-
majh@razdva.cz, 607 521 962), případně se dají použít i webové 
stránky klubu: http://www.gymnastikajh.estranky.cz
JeZDecTVí
Začátkem září startuje nová koňská sezóna 2013/2014 v  Jezdec-
kém klubu v Hatíně. Opětovně budou otevřeny pro každého jez-
decké kroužky. Zájemci se mohou přihlásit u klubového šéfa Jana 
Valenty (Hatín 17, 377 01 J. Hradec, e-mail: jkhatin@seznam.cz, 
mobil: 606 294 299). Informace lze též nalézt na webu JK Hatín: 
http://www.hatinskykonici.estranky.cz/
SPORTOVNí AeRObIK
Velký zájem o přijetí do velmi úspěšného oddílu sportovního ae-
robiku očekává Aerobik Team Lena Jindřichův Hradec, který pří-
bírá nové členky 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 sestavy. „Probíhat bude také nábor děvčat ve vě-
ku od pěti do devíti let pro oddíl soutěžního aerobiku, ale tady je 
počet omezen na maximálně dvacet přibíraných závodnic,“ připo-

míná Lenka Průchová (lpruchova@centrum.cz), šéfka AET Lena. Bližší informace se lze dozvě-
dět taktéž prostřednictvím webu: http://www.lenateam.jex.cz
Hlavní nábor se uskuteční v pondělí 9. září od 15.30 do 17.15 hodin ve fitcentru Merkur na síd-
lišti Vajgar v J. Hradci.
cyKLISTIKA
Okolo jižních Čech 2013, termín 5. - 8. 9. 2013 
2. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu Okolo jižních Čech 2013 (Tour of South 
Bohemia) je vrcholem cyklistické sezony v České republice. Na startu se sejde 22 profesionálních 
stájí včetně několika národních týmů. Během 4 dní prověří závodníky více než 500 km zvlněného 
terénu. Závod má 4 etapy:
• 1. etapa – Třeboň – Nová Bystřice (53 km) 
• 2. etapa – Týn nad Vltavou – Milevsko (143 km) 
• 3. etapa – Trhové Sviny – Tábor (181 km) 
• 4. etapa – Písek – Jindřichův Hradec (140 km) 
1. etapa Třeboň - Nová Bystřice 5. 9. 2013 
První etapa je zahřívacím kolem a úvodním testem startovního, letos více než 130ti členného me-
zinárodního profesionálního pelotonu. V rámci této etapy není plánována sprinterská či vrchařská 
prémie a lze očekávat vysoké tempo a příjezd celého startovního pole na několik městských okruhů 
v Nové Bystřici. 
4. etapa Písek – Jindřichův Hradec 8. 9. 2013 
Závěrečná etapa mezinárodního závodu povede z Písku do Jindřichova Hradce přes 2 vrchařské 
a 2 sprintérské premie a celková délka je 140 km. Zvlněný profil, zejména v úvodu etapy nabídne 
poslední možnost k útoku na pořadí či boji o jednotlivé trikoty. První na řadě je vrchařská prémie 
ve Všetči na 26 km následuje další vrchařská premie v Horních Kněžekladech na 42 km. Sprinteři 
dostanou poslední šance zamíchat pořadím v Ševětíně na 73 km a v Lomnici nad Lužnicí na 86 km. 
Celý podnik tedy vyvrcholí okolo 14. hodiny v Jindřichově Hradci. Více informací najdete na www.
okolojiznichcech.cz

Roman Pišný
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pozvánky na říjen
Městské akce: Ostatní akce:
• 5. 10. 

PřeS KOPec NA HRADec ANeb 
JINDřIcHOHRADecKÝ PeDáL  

• 9. 10. 
cOMeDIe D´eLLARTe 
DIVADeLNí PřeDSTAVeNí SKuPINy A

• 13. 10. 
DVANácT MěSíČKů – DIVADeLNí POHáDKA

• 17. 10. 
KONceRT – PS SMeTANA 

• 20. 10. 
SeNIOR KLub

• 22. 10. 
KORNGOLD QuARTeT 
KONceRT V RáMcI AbONeNTNícH KONceRTů KPH

• 28. 10. 
DeN VZNIKu SAMOSTATNéHO 
ČeSKOSLOVeNSKéHO STáTu – PIeTNí AKce 

Foto: Archiv města Jindřichův HradecPark u jezuitské koleje

•  1. 10. 
ŽIJeMe beZ LePKu – PřeDNášKA ScIeNce cAFé

• 3. 10. 
KODeX – VeRNISáŽ VÝSTAVy

• 5. 10. 
TřI SeSTRy – KONceRT

• 11. 10. 
FARMářSKé TRHy 

• 12. 10. 
KRyšTOF – KONceRT

• 17. 10. 
POZDVIHNI Se Duše Z PRAcHu – VeRNISáŽ VÝSTAVy

• 18. 10. 
KRISTINA – KONceRT

• 19. 10. 
VIVAT JAbLONSKÝ! – ScéNIcKé PáSMO

• 19. 10. 
KReySON – KONceRT

• 23. 10. 
MINIPáRTy

• 26. 10. 
MIG 21 – KONceRT

• 27. 10. 
eVA A VAšeK – KONceRT


