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Zapojte se do soutěže o nejkrásnější květinovou 
výZdobu.

4 
v jindřichově hradci se koná den 
poskytovatelů sociálních služeb.

13
také v našem městě bude mít Zastávku 
recyklojíZda.

15
v červnu Začíná série oblíbených letních 
koncertů.

18 
přinášíme vám podrobný program letošních 
dnů města.

Zámecký archiv uchovává historické poklady již šest století

Prestižní Jihočeský festival Concertino Praga čeká 
jubilejní padesátý ročník
V  Jindřichově hradci se uskuteční 
závěrečný koncert v  rámci jubilejního 
50.   Jihočeského festivalu concertino Praga. 
na  koncertě, který se koná v  Rytířském 
sále jindřichohradeckého státního hradu 
a zámku v pátek 15. června od 19.00 hodin, 
se představí vítězové prestižní rozhlasové 
soutěže mladých hudebníků. Ti pochází 
nejen z České republiky, ale také z Bulharska, 
německa, Polska, rakouska a  ruska. Letošní 
ročník soutěže byl vypsán pro kategorie duo, 
trio, kvarteto a kvinteto. koncert v Jindřichově 
hradci tradičně završí putování mladých 
muzikantů po  jižních Čechách. Jihočeský 
festival konaný od 11. do 15. června navazuje 
na  koncert, který se uskuteční ve  čtvrtek 
7. června ve Slovanském domě v Praze.

V  letošním roce slaví jindřichohradecký 
zámecký archiv (nyní Státní oblastní archiv 
v  Třeboni, oddělení Jindřichův hradec) 
významné jubileum první zmínky. První 

zpráva o  existenci archivu pánů z  hradce 
se nachází v  inventáři českokrumlovského 
zámku z roku 1418, kde byly sepsány největší 
cennosti klášterů ve  Zlaté koruně, ve Vyšším 
Brodě a  písemnosti pánů z  rožmberka, 
pánů z hradce a z Landštejna. Zde se píše, že 
dokumenty pánů z  hradce jsou ve  zvláštní 
truhle a týkají se různých věcí. 
další ojedinělé zprávy o  archivu jsou 
z  následujícího 16. století: účet z  roku 1568 
za klíč od truhly, „kde se registra chovají“, účet 

truhláře za  truhlici k  listinám z  roku 1578, 
atd. Podobně uchovávali archiv i  Slavatové, 
nástupci pánů z hradce, kteří vymřeli po meči 
v  roce 1604. rod Slavatů vlastnil Jindřichův 
hradec pouhé jedno století a rovněž v mužské 
linii vymřel. Majetek získali Černínové a jejich 
noví úředníci se zdráhali převzít archiv, 
protože prý jsou balíky spisů sice popsány, ale 
obsah neodpovídá.

(pokračování na str. 16)

Při příležitosti konání festivalu bude dne 
13.  června v  11.00 hodin slavnostně 
odhalena pamětní deska prof.  Zuzany 
Růžičkové, významné české cembalistky, 
hudební pedagožky, manželky hudebního 
skladatele Viktora kalabise a čestné občanky 

Jindřichova hradce. deska bude umístěna 
na  budově Muzea Jindřichohradecka 
na Balbínov ě náměstí. 

(pokračování na str. 2)
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 �Prestižní Jihočeský festival Concertino Praga čeká jubilejní padesátý ročník
(pokračování ze str. 1)

absolutními vítězi 52. ročníku rozhlasové 
soutěže concertino Praga, kterou organizuje 
Český rozhlas, se stali bratři Bence a Márton 
Bubregovi z rakouska. Mladí talentovaní mu-
zikanti mají za sebou debut v newyorské car-
negie hall či vídeňském Wiener konzerthaus. 
na  pražském koncertě ve  Slovanském domě 
se vedle bratří Bubregů představí také vítězo-
vé kategorie trio – Trio Illimitato z německa. 
Mezi dalšími účinkujícími budou dále nositelé 
druhých cen - Trio Bacewicz z Polska, Codam 
String Quartet z Bulharska a Woodwind In-
struments Quintet z ruska. Českou republiku 
zastupuje Duo Martinka – Gráf, kteří obsadili 
2. místo v kategorii duo. 
Pro posluchače stanice Český rozhlas Vltava 
bude připraven přímý přenos z  vystoupení 
ve Slovanském domě a Jindřichově Hradci, 
ostatní koncertní vystoupení odvysílá stanice 
se záznamu.

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději 
do 15. dne aktuálního kalendářního měsí-
ce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: 
informační středisko Město Jindřichův hra-
dec, Panská 136/i, 377 01 Jindřichův hradec. 
nezapomeňte připojit své jméno a  příjmení 
a také adresu, popř. telefonní číslo, na kterých 
vás budeme moci v  případě výhry v  soutěži 
kontaktovat. Zapojením do  soutěže souhlasí 
účastník se zpracováním osobních údajů.
Správná odpověď z  minulého čísla: Sousoší 
Nejsvětější Trojice je vysoké 20 metrů. 
Výherkyní se stává: Lenka Bednářová z No-
vé Bystřice

Redakční rada JH zpravodaje
Gobelínové dílny
V  podzámčí při řece 
nežárce se zachova-
ly původní koželužské 
domy, k nimž se vážou 
hned dvě významná 
historická období. Prv-
ním z  nich byla doba 
středověkých řemesl-
níků, mezi nimiž v  Jin-
dřichově hradci vyni-
kali zvláště koželuzi. 
Po nich tu zůstaly typické domy s mansardo-
vými střechami. 
a druhé významné období je spojeno s exis-
tencí gobelínových dílen, které v hradci v ro-
ce 1910 založila textilní výtvarnice Marie hop-
pe - Teinitzerová. Marie byla velmi nadaná 
dívka, jedna z  prvních studentek na  pražské 
uměleckoprůmyslové škole. Později odjela 
studovat do Berlína, navštívila dánsko, Švéd-
sko, anglii, Francii a Švýcarsko. Tam všude se 
zdokonalovala ve  výrobě ručně vyráběných 

textilií a  gobelínů. Po  návratu z  ciziny si za-
ložila nejprve v Praze a později v Jindřichově 
hradci, v rodném domě, vlastní textilní dílnu. 
Postupem času se seznámila s  mnoha vyni-
kajícími českými umělci, např. Maxem Švabin-
ským, cyrilem Boudou, Jiřím Trnkou a dalšími, 
a své tapiserie zhotovovala podle jejich návr-
hů. Mnozí z  vás si jistě vybaví slavností aulu 
pražské karlovy univerzity, a pokud hádáte, že 
karolínský gobelín, pod kterým od roku 1948 
promovaly tisíce studentů téhle prastaré alma 
mater, je dílem této umělkyně, na svou dobu 
neobvykle emancipované a  podnikavé ženy, 
pak hádáte správně.
historii a tradici ručního tkaní tapiserií v Jindři-
chově hradci jsou věnovány expozice v domě 
gobelínů, jenž od roku 2012 sídlí v prostorách 
bývalého zámeckého pivovaru s  popisným 
číslem 202. Jindřichohradecká pivovarská tra-

dice sahá až k roku 1380, kdy vlastníky města 
i  panství byli páni z  hradce. Původní panský 
pivovar patří k jedněm z nejranějších vrchnos-
tenských pivovarů u  nás vůbec. abychom si 
vytvořili představu o šíři sladovnického cechu 
jindřichohradeckého, připomeňme, že zde 
vedle vrchnostenského pivovaru v  polovině 
16. století pracovalo 23 městských sladovníků 
s právem vařit pivo a po založení nedaleké je-
zuitské koleje roku 1594 začali i příslušníci je-
zuitského řádu provozovat svůj vlastní pivo-
var. Zlatavý mok se v zámeckém areálu vařil až 
do roku 1967, kdy byl provoz pivovaru defini-
tivně ukončen.
Zajímavostí je, že budova bývalého zámec-
kého pivovaru byla dlouhá léta považována 
za bezcennou a mnozí si dokonce přáli její de-
molici. naštěstí však i doklady průmyslové ar-
chitektury stojí za zachování, a tak zde v sou-
časnosti díky rozsáhlé rekonstrukci mohou 
návštěvníci obdivovat staré rukodělné techni-
ky výroby gobelínů. 

V budově bývalého pivovaru pobýval v le-
tech 1831–1835 jeden z nejslavnějších čes-
kých hudebních skladatelů. Znáte jeho 
jméno?

Termíny koncertů v  rámci soutěže Concer-
tino Praga: 
7. června 19.00 hodin – Slovanský dům, Praha 

11. června 17.00 hodin – zámek Český krumlov, 
 Maškarní sál 

12. června 17.00 hodin – zámek Bechyně, 
 Vokův sál

13. června 19.00 hodin - Schwarzenberská  
 hrobka, Třeboň 

15. června 19.00 hodin – zámek Jindřichův 
Hradec, Rytířský sál
Speciální doprovodnou akcí Jihočeského festi-
valu bude vypravení hudebního parního vla-
ku Concertino Praga, kde vítězové soutěže 
rozezní své nástroje nejen ve vlaku, ale i na vla-
kových zastávkách. Speciálně vypravený vlak 
vyrazí z Jindřichova hradce v neděli 10. červ-
na v 10.44 hodin. 
Jihočeský festival concertino Praga se koná 

pod záštitou starosty města Jindřichův hradec 
Stanislava Mrvky.
Více informací najdete na: http://www.rozhlas.
cz/concertino/portal

Jiří Kubát
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

roku 1220 se datuje nejstarší dochovaná písemná 
zmínka o Hradci, a protože se podhradí rychle roz-
růstalo, už v  roce 1293 se poprvé zmiňuje město 
nesoucí jméno po svém zakladateli Jindřichu I. Jak 
poslední číslo napovídá, slavíme letos 725. výročí 
města Jindřichův Hradec. Na  začátku června toto 
krásné výročí oslavíme v rámci Dnů města, které se 
ponesou v historickém duchu. Budete moci být sou-
částí historického průvodu, dále vám jednotlivé šer-
mířské i taneční soubory svými scénkami připome-
nou dobu minulou, těšit se můžete také na koncerty 
skupin Zatrestband, Buty a  koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR. Důležité historické milníky naše-
ho města připomene výstava pod širým nebem, ale 
také úžasný videomapping. V polovině června nás 
opět navštíví laureáti Concertina Praga, kteří ode-
hrají zde na zámku svůj velký koncert. Před tím však 
13. června 2018 v  11.00 hodin uctíme památku 
prof.  Zuzany Růžičkové odhalením pamětní desky, 
která bude umístěna na  budově Muzea Jindřicho-
hradecka na Balbínově náměstí. Sportovním svát-

kem bude v  červnu bezesporu 
další ročník Jindřichohradec-
kého půlmaratonu, na  který 
pilně trénují nejen místní běž-

ci. Kdo bude nejrychlejší letos, 
to se dozvíme 23. června.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Připomněli jsme si Den vítězství
Pietní akty k  73. výročí ukončení druhé světo-
vé války se uskutečnily v  Jindřichově hradci 
8. května 2018. oslavy začaly v úterý ráno pově-
šením kytic k pamětní desce v Panské ulici, poté 
následovaly položením kytic u Památníku letců 
na nábřeží L. Stehny a na rodném domku Fran-
tiška Peltána ve Zbuzanech. hlavní vzpomínko-
vé akty se konaly u památníku prvního, druhého 
a třetího odboje v Mertových sadech za dopro-
vodu Pěveckého sboru Smetana a u hrobu ru-

Události z radnice
 � Slavnostní přijetí žáků a pedagogů 

z Neckargemündu

 �Pátá základní škola opět zvítězila 
v plaveckých závodech

V úterý 17. dubna dopoledne se v kapli sv. Maří 
Magdaleny uskutečnilo slavnostní přivítání dětí 
a učitelů z gymnázia z partnerského města nec-
kargemünd místostarostkou města Petrou Blíži-
lovou. Žáci byli v našem městě na tradičním vý-
měnném pobytu až do soboty 21. dubna.

Ve středu 25. dubna předali starosta města Sta-
nislav Mrvka společně s ředitelem Služeb města 
ivo Ježkem ceny žákům 5. základní školy na síd-
lišti Vajgar v Jindřichově hradci. Tato škola zvítě-
zila ve 3 ze 4 kategorií již 23. ročníku okresních 
plaveckých závodů, které 20. a 21. března uspo-
řádala Plavecká škola Jindřichův hradec pod 
hlavičkou městského bazénu. 

 �Ve Vídeňské ulici najdete kameny zmizelých
Ve  čtvrtek 3. května se uskutečnil slavnost-
ní akt uložení kamenů zmizelých ve  Vídeňské 
ulici u  nemocniční zdi, kde dříve stával rodný 
dům rodiny Stampfových, jejíž čtyři členové byli 
v květnu 1942 povoláni do transportu, kde za-
hynuli. Tichou vzpomínkou jsme si připomněli 
osudy našich bývalých spoluobčanů, kteří do-
platili na hrůzy 2. světové války a stali se oběťmi 
holocaustu. Z velké židovské komunity, která ži-
la před válkou v našem městě, zahynulo v kon-
centračních táborech a nevrátilo se zpět téměř 
300 obyvatel židovského původu. na jejich pa-
mátku byl v  loňském roce vybudován v Jindři-
chově hradci důstojný památník. kameny, kte-

ré se nazývají „kameny zmizelých“, nalezneme 
po celé evropě. „Jsou jich tisíce a stále přibývají, 
jak si lidé, kterým není lhostejná společná historie, 
připomínají osudy svých blízkých. A jsou to neje-

 � Základní školy změřily síly v branném 
závodě
V úterý 24. dubna 2018 se na Šajbě v městském 
lese uskutečnilo oblastní kolo branného zá-
vodu žáků 6. a 7. ročníků základních škol. Sou-
těž, kterou zahájil starosta města Stanislav Mrv-
ka, vyhrála jindřichohradecká 3. základní škola. 
Účastníci běželi na  trase dlouhé 4,3 km a  sou-
těžili v šesti disciplínách. Vítěz z oblastního ko-
la postupuje do krajského kola branné soutěže, 
které se konalo na Výstavišti v Českých Budějo-
vicích dne 25. května 2018. „Branný závod v rám-
ci programu POKOS, který spolu s naším odborem 
školství připravili vojáci ze 44. lehkého motorizo-
vaného praporu, byl připraven velice solidním 
způsobem. Jsem rád, že město udržuje s Armádou 
České republiky vztahy na vynikající úrovni. Pevně 
věřím, že tato spolupráce se bude rozvíjet i v bu-
doucnosti ve  všech oblastech života města. Po-
řádání podobných akcí ovlivňuje tu nejdůležitější 
část našich obyvatel, a to žáky základních škol. Je 
to investice do budoucnosti,“ říká starosta Jindři-
chova hradce Stanislav Mrvka.

doarmějců na městském hřbitově. Letos poprvé 
byly položeny kytice také na hrob Jana cirhana. 
akci pořádalo město Jindřichův hradec ve spo-
lupráci se 44.  lehkým motorizovaným prapo-
rem, klubem historie letectví, Československou 
obcí legionářskou – Jednotou bratra Stanisla-
va Berana, klubem výsadkových veteránů při 
44.  lehkém motorizovaném praporu a  Pěvec-
kým sborem Smetana. 

Karolína Průšová

nom příbuzní, ale i města a obce či zájmové spol-
ky. Jsme rádi, že i my se k nim můžeme připojit, aby 
vzpomínka na naše židovské sousedy byla stále ži-
vá,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka. akce se 
mimo jiných zúčastnili tajemník Židovské obce 
Tomáš kraus, herec a znalec židovských hřbito-
vů achab heidler, studenti Smíchovské střední 
průmyslové školy, žáci druhé základní školy a zá-
stupci jindřichohradeckého spolku Zikaron.
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městský úřad informUje
 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Starosta Mrvka poprvé ocení křišťálovou růží významné osobnosti Jindřichova Hradce

Pozvání na Den poskytovatelů sociálních služeb

Letos poprvé ocení starosta města Jindři-
chův hradec Stanislav Mrvka křišťálovou rů-
ží významné občany, kteří se svou celoživot-
ní prací nebo mimořádnými činy zasloužili 
o rozvoj Jindřichova hradce. dovolujeme si 
tímto oslovit občany města, aby navrhli své 
kandidáty, kteří si podle jejich názoru zaslou-
ží být nominováni na  cenu starosty města 
Jindřichův hradec 2018 – křišťálovou růži. 

centrum pro komunitní práci ve  spoluprá-
ci s  městem Jindřichův hradec si dovoluje 
pozvat širokou veřejnost na  Den poskyto-
vatelů sociálních služeb, který pořádá dne 
20.  června 2018 od  10.30 hodin na  Ma-
sarykově náměstí (v případě nepříznivého 
počasí v prostorách kulturního domu Střel-
nice). 

nominace v pěti kategoriích budou přijímá-
ny na adrese: prusova@jh.cz.
kategorie jsou: věda, kultura, sport, podniká-
ní a sociální služby. do zprávy, prosím, uveď-
te stručný životopis nominované osobnosti 
a zásluhy, kvůli kterým je nominována. Ná-
vrhy lze podávat do konce června 2018.
Slavnostní akt je plánován na 26. října 2018 
v 19.00 hodin před zahájením slavnostního 

Veřejnosti se představí a nabídnou své služ-
by poskytovatelé sociálních služeb působící 
ve  správním obvodu obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností Jindřichův hradec, 
kteří přispívají svou činností ke zlepšení živo-
ta občanů. Poskytovatelé sociálních služeb 
informují veřejnost o  pobytových, ambu-
lantních nebo terénních službách a zároveň 

koncertu v rámci oslav vzniku samostatného 
československého státu. 
„V  letošním roce slavíme stoleté výročí naší re-
publiky a já bych rád v tento významný rok zalo-
žil ve městě novou tradici právě ve spojení oslav 
tohoto státního svátku s oceněním významných 
osobností města, které se zasloužily o  rozkvět 
města,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka.

Jana Říhová

budou prezentovat své výrobky. Součás-
tí bude také zajímavý kulturní doprovodný 
program.
Tato akce se uskuteční díky podpoře z pro-
jektu Plánování sociálních služeb v Jihočes-
kém kraji ii., 
reg. č. cZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792.

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR FINANČNÍ

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Finanční odbor městského úřadu tímto při-
pomíná poplatníkům, že uplynul 31. květen, 
což je i pro letošek termín splatnosti místní-
ho poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů pro fyzické 
osoby a místního poplatku ze psů.
Poplatek za  komunální odpad mají povin-
nost platit fyzické osoby s trvalým pobytem 
v Jindřichově hradci a také ty, které zde sice 
nemají trvalý pobyt, ale přitom tu vlastní ne-
movitost určenou k individuální rekreaci, ro-
dinný dům nebo byt, ve kterém není nikdo 
hlášen k trvalému pobytu. 

kategorie:
i. centrum města (Městská památková rezer-
vace) - květinová výzdoba domů a provozo-
ven, přihlásit lze celý dům či byt, restaurační 
zahrádku
ii. zástavba rd – květinová výzdoba oken, 
balkónů a předzahrádek
iii. bytové a panelové domy – nejen na sídliš-
tích, ale i v ostatních ulicích (k přihlášení stačí 
i jediné okno)
iV. místní části-květinová výzdoba oken, bal-
kónů a předzahrádek
V. „U nás to žije“ – o nejživější přírodní zahra-
du - speciální kategorie odboru životního 
prostředí 
Pravidla soutěže:
do  soutěže se může přihlásit každý maji-
tel či uživatel domu nebo bytu v Jindřicho-
vě hradci (včetně místních částí). Pro spl-

Upozornění k placení místního poplatku za komunální odpad a ze psů

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkónů, domů, předzahrádek „Hradec kvete – díky vám!“

Poplatek za  „komunální odpad“ zůstá-
vá ve  stejné výši 500 kč jako loni. Po-
platníci - fyzické osoby s  trvalým po-
bytem - mají povinnost zaplatit celou 
částku do  31.  května, vlastníci nemovi-
tostí, v nichž není nikdo hlášen k trvalé-
mu pobytu, do 30. září. 
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako 
loni a povinnost platit jej mají držitelé psů, 
trvale hlášení v Jindřichově hradci. 
Poplatky je možné uhradit následujícími 
způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v úřed-

ních hodinách v pokladně finančního od-

boru Městského úřadu Jindřichův hradec 
v klášterské ulici

b) převodem na  účet města 
č.  19-0603140379/0800; podmínkou je 
uvedení variabilního symbolu (je uveden 
na  pokladních dokladech z  minulých let 
nebo jej na požádání sdělí pracovnice od-
dělení místních poplatků).

Po  uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou 
částku u obou poplatků navýšit až na trojná-
sobek. oba poplatky za r. 2018 lze zatím za-
platit bez navýšení

Jaroslava Čudlá

nění podmínek musí být výzdoba viditelná 
z  veřejného prostranství (vyjma kategorie 
V.). Přihlášku je možno odeslat elektronicky 
na  email: soutez@jh.cz, nebo předat osob-
ně v označené obálce „hradec kVeTe dÍkY 
VÁM“ na podatelnu Městského úřadu Jindři-
chův hradec, klášterská 135/ii, J. hradec, pří-
padně na informační centrum v Panské ulici. 
Přihláška musí obsahovat:
•	 Jméno a  adresu, telefon nebo e-mail, 

označení soutěžní kategorie
•	 Popis květinové výzdoby s přesným urče-

ním místa umístění (např. truhlík s  pelar-
goniemi na  oknech v  1. poschodí domu 
č. p. XXX). V případě kategorie V. popis pří-
rodních prvků zahrady (hmyzí domeček, 
tůň, …).

•	 Fotodokumentaci - max. 2 fotografie (veš-
keré fotografie musí být z pohledu od sil-

nice či veřejně přístupného místa), vyjma 
kategorie V.

•	 Přihlášením do soutěže dává účastník sou-
hlas se zveřejněním fotek a  zpracováním 
osobních údajů.

Termín pro podávání přihlášek: 
1. 6 –31. 7. 2018
Všechny soutěžní fotografie v kategoriích i.- 
iV. budou po celý srpen vyvěšeny na strán-
kách města J. hradec: www.jh.cz, kde bude 
probíhat veřejné hlasování. Pět fotografií 
s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii 
bude předloženo odborné komisi, která vy-
bere celkové vítěze v jednotlivých kategori-
ích. Vítěze kategorie V. „U nás to žije“ vybe-
re odbor životního prostředí. Slavnostní 
vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 
20. září 2018 od 14.00 hodin v Muzeu fo-
tografie a moderních obrazových médií. 

Ivana Nováková
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 � JIHOČESKÁ KRAJSKÁ JÍZDENKA JIKORD PLUS

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – ČERVEN 2018
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

2. 6. 2018 sobota Škodová dagmar hradecká 265, nová Bystřice, 378 33 739 264 379
3. 6. 2018 neděle Trpáková romana denisova 352/ii, Jindřichův hradec, 377 01 603 107 991
9. 6. 2018 sobota Princová dana otín 58, Jindřichův hradec, 377 01 384 362 450

10. 6. 2018 neděle Šmíd Pavel denisova 352/ii, Jindřichův hradec, 377 01 384 363 903
16. 6. 2018 sobota Vaňásková nikola Jáchymova 922, Jindřichův hradec, 377 01 384 361 796
17. 6. 2018 neděle kovář-Matejová Veronika horní náměstí, Slavonice, 378 81 384 396 167
23. 6. 2018 sobota Zadražilová Zdeňka denisova 352/ii, Jindřichův hradec, 377 01 384 363 571
24. 6. 2018 neděle ryšánek Jiří hradecká 254, nová Bystřice 378 33 384 397 576
30. 6. 2018 sobota Žídková ilona Benátky 672, kardašova řečice, 378 21 384 382 254

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na: www.jh.cz. Karolína Průšová

Co patří a nepatří do bioodpadu

Upozornění na zákaz ukládání odpadu mimo nádoby!

od  1. dubna probíhá po  městě Jindřichův hradec a  jeho místních 
částech svoz bioodpadu.
aby bioodpad nekončil na  skládkách, mají obyvatelé Jindřichova 
hradce žijící v  rodinném, řadovém či bytovém domě se zahradou 
nárok na speciální nádobu určenou pro sběr bioodpadu. díky oddě-
lenému sběru se z bioodpadu stává velmi cenná surovina, která se 
v areálu Služeb města Jindřichův hradec přeměňuje na kompost. Ten 
je dále využíván jako hnojivo na území města, díky čemuž se do půdy 
vrací potřebné živiny. o nádobu si můžete zažádat u společnosti aVe 
cZ odpadové hospodářství zajišťující svoz bioodpadu, která vám ná-
dobu zdarma zapůjčí.
Prosíme občany, aby do  nádoby vhazovali pouze odpady, pro 
které je určená. Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, pomá-
háte nám tak bioodpad lépe zpracovat.

Blanka Slavíková

ry na separaci pouze v případě, že mají 
s městem Jindřichův hradec uzavřenou 
smlouvu o využití systému zavedeného 
obcí o  nakládání s  komunálním odpa-
dem. nakládání s odpady dle zákona je 
pravidelně kontrolováno odborem život-
ního prostředí.
děkujeme vám, že udržujete v okolí kon-
tejnerových stání pořádek, pomáháte 
nám tak udržovat naše město čisté.
objemný odpad, který nepatří do  kon-
tejnerů lze bezplatně odevzdat ve sběr-
ném dvoře U cihelny. 

Blanka Slavíková

Otevírací sběrného dvora – U Cihelny

Den 1. 4. – 30. 11. 1. 12. – 31. 3.

Pondělí 10.00 – 18.00 zavřeno 

Úterý 10.00 – 18.00 10.00 – 16.00 

Středa 10.00 – 18.00 10.00 – 16.00 

Čtvrtek 10.00 – 18.00 10.00 – 16.00 

Pátek 10.00 – 18.00 10.00 – 16.00 

Sobota 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 

neděle 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 

Státní svátky zavřeno zavřeno 

Upozorňujeme občany, že ukládání odpadu 
mimo kontejnery je ZakÁZÁno obecně zá-
vaznou vyhláškou města Jindřichův hradec 
č. 1/2015.
Vzhledem k nárůstu černých skládek v okolí 
nádob na odpad a dalších místech ve městě 
bude městská policie dohlížet na udržování 
pořádku na stanovištích kontejnerů a záro-
veň budou na vybraná místa instalované fo-
topasti. Za porušení obecně závazné vyhláš-
ky bude ve správním řízení uložena pokuta 
až do výše 30 000 kč. 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání mohou využívat městské kontejne-

rádi si užíváte krás Jihočeského kraje? Jez-
díte na  výlety ať už jako jedinec či rodina? 
nebaví vás hledat parkovací místa pro svůj 
automobil a platit velké peníze za parková-
ní, trčet ve městech v zácpách? Tak čtěte po-
zorně.
Jihočeská krajská jízdenka Jikord plus je 
jednodenní jízdenka až pro 2 dospělé a  až 
3 děti do 15 let. Jikord plus platí po celém 
Jihočeském kraji na  všechny vlaky, linkové 
autobusy i Mhd. Jízdenka zároveň nabízí za-

jímavé benefity ve  formě zlevněných vstu-
pů do vybraných kulturních zařízení. kde se 
dá sehnat? Předprodejních míst je opravdu 
hodně. Veškeré informace o jízdence Jikord 
plus najdete na našich webových stránkách: 
www.jihoceskajizdenka.cz. 

Užijte si výlet naplno jen za 250 kč pro celou 
rodinu. 

Tomáš Buďa

Mezi biodopady patří:

• tráva, lupení, jehličí
• větve stroMů a keřů
• květiny
• rostliny
• listy
• nať
• plevel
• zelenina, ovoce a slupky
• podestýlka doMácích zvířat
• piliny, hobliny, kůra
• rostliný odpad z přípravy 

stravy

Mezi bioodpady nepatří:

• pleny
• Maso a kosti
• oleje a tuky
• tekuté a silně Mastné 

potraviny
• obaly od potravin
• uhynulá zvířata
• kočkolit
• biologicky nerozložitelné 

odpady
• uhelný popel, sMetky z ulice
• sáčky z vysavače
• cigaretové oharky
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Příroda v jindřichohradeckém parku - obratlovci
Jindřichohradecký park je nejen místem 
odpočinku a  sportovního vyžití, ale také 
poskytuje útočiště řadě druhů rostlin, živo-
čichů a hub. 
Početně jsou zastoupeny zejména druhy 
vázané na  stromy. Prakticky v  každé roční 
době tu můžeme pozorovat veverku obec-
nou a řadu běžných ptačích druhů jako sý-
kory koňadru a modřinku, brhlíka, kosa čer-
ného, pěnkavu a  další. na  jaře pak přiletí 
pěnice černohlavá, dlask tlustozobý, holub 
hřivnáč. Zajímavým ptačím obyvatelem je 
například šoupálek dlouhoprstý a  asi nej-
vzácnějším pěvcem pozorovaným a zřejmě 
i hnízdícím v parku je lejsek bělokrký.
dutiny pro svá hnízda si tu tesají žluna zele-
ná, strakapoud velký i vzácnější druhy stra-
kapouda prostředního a strakapouda malé-
ho. Mezi datlovité patří i chráněný krutihlav 
obecný, který si však neumí dutinu vytesat 
a musí si najít buď dutinu vzniklou přiroze-
ně, nebo vytesanou některým z  jeho pří-
buzných. Také svou potravu, což jsou pře-

devším mravenci, nevyhledává obvykle 
na stromech, ale sbírá ji na zemi.
na  řece pak můžeme pozorovat hlavně 
kachny divoké, někdy i  labuť velkou, u vo-
dy hnízdí konipas bílý a horský. Vzácně zde 
prolétne i  ledňáček říční, zejména na pod-
zim, když mláďata hledají nová loviště.
V  parku můžeme pozorovat i  ptáky, kteří 
hnízdí na  okolních budovách, jako jsou 
vlaštovka, kavka, poštolka nebo rorýs. 
Ze savců se tu, kromě již zmíněné veverky, 
dá vzácně potkat třeba lasice kolčava, ne-
bo kuna skalní, která zřejmě sídlí zejména 
na půdách okolních budov. Ježka západní-
ho můžeme najít zejména v  místech, kde 
nejsou pravidelně sekané trávníky. Spíš ne-
vítanými hosty jsou krtci a různé druhy my-
šovitých hlodavců, jako norník rudý, hryzec 
vodní, hraboš polní a myšice lesní a křovin-
ná. Z netopýrů má letní kolonie v dutinách 
stromů zejména netopýr rezavý, ale nad 
řekou má svá loviště i např. netopýr vodní, 
zalétnout sem může netopýr pestrý, uša-

tý a  další druhy. Zejména v  zimě můžeme 
na zamrzlé řece pozorovat stopy vydry říční.
Protože zde nejsou stálé nádrže, nevyskytu-
je se tu mnoho obojživelníků, i když i zde se 
můžeme setkat se skokanem zeleným, kte-
rý je na Jindřichohradecku téměř všudypří-
tomný. Z  plazů zde vzácně můžeme najít 
slepýše, ještěrku obecnou a  u  řeky i  užov-
ku obojkovou. Stejně jako obojživelníkům 
i  plazům tu chybí větší množství úkrytů, 
které jinde tvoří vysoká vegetace, hromady 
větví, kamenů apod.
řeka nežárka je četnými jezy rozdělena 
na  řadu úseků, ve  kterých voda příliš ne-
proudí, proto zde nenajdeme typické říč-
ní druhy jako parmy, lipany, pstruhy apod. 
Z  druhů tekoucích vod je tedy nejčastější 
jelec tloušť. Vyskytují se tu zejména ryby, 
které sem jsou splaveny z  okolních rybní-
ků, nebo druhy, které sem vysazuje Český 
rybářský svaz. nejčastějšími druhy jsou tu 
proto kapr, lín, štika, okoun a cejn velký. 

Petr Hesoun
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Policie Čr 

1) Bezpečně na kole i na motorce
Letní prázdniny jsou již za dveřmi a s nimi 
rovněž doba dovolených. na  pozemních 
komunikacích dochází k nárůstu počtu do-
pravních prostředků, a proto je zvlášť důle-
žité dodržovat zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích všemi jeho účastníky. 
Nyní v letních měsících jsou nejvíce ohro-
ženi jak cyklisté, tak i motorkáři, což vy-
plývá i ze statistik. 
Cyklisté by měli dbát na  své zdraví ze-
jména tím, že by měli používat ochran-
né přilby, a to i osoby starší osmnácti let. 
Nepřeceňovat své fyzické možnosti, do-
držovat pitný režim a  zejména na  silni-
cích první třídy dbát zvýšené opatrnosti 
a předvídat! Dopravní nehody na Jindři-
chohradecku, kde je účastníkem cyklis-

ta, mají stále stoupající tendenci! 
k rizikové skupině patří také motocyklisté, 
kteří v  drtivé většině případů nedodržují 
předepsanou rychlost a stávají se tak lehce 
přehlédnutelnými. následky nehod motor-
kářů bývají většinou tragické, a proto jezdě-
te vždy v jedné stopě bezpečně!
2) Poslední školní den a  prevence v  do-
pravě 
Jako každoročně budou i  letos poslední 
školní den policisté ve  zvýšené míře dbát 
na  bezpečnost v  silničním provozu. nejen 
dopravní policisté budou dohlížet na  děti 
u přechodů pro chodce v blízkosti základ-
ních škol, na správné přecházení a na bez-
pečnou jízdu řidičů. děti se na  ně budou 
moci s  důvěrou obrátit v  případě pomoci. 
důležité však jsou soustředěnost a  pozor-

Prevence:
nost. děti jsou již myšlenkami na  prázd-
ninách, plny očekávání a  mohou tak při 
přecházení udělat zásadní chybu a  stát se 
účastníkem nehody. 
Statistiky dopravních nehod dokládají, že 
v letních měsících, v době letních prázdnin, 
je každoročně zaznamenáno více nehod 
než v jiných ročních měsících.
řidiči by měli být ohleduplnější a uvědomit 
si, že na  ulicích a  silnicích je daleko  vyšší 
pohyb než ve  dnech školního vyučování. 
Jezděte opatrně, dodržujte zákon, 
ať máte příjemně strávenou, ničím 
nerušenou dovolenou. Svým příkladným 
jednáním v  silničním provozu pomozte 
jihočeským policistům snížit nehodovost 
na silnicích!

Hana Millerová

 � Výpis z událostí
14. dubna
hodinu před půlnocí zaznamenala obslu-
ha kamerového systému přestřelku jako 
z divokého západu v Panské ulici. Před zra-
ky dívky se do sebe pustili tři neurvalci po-
silnění ohnivou vodou. díky bohu upustili 
od  koltů a  vše se odehrálo pouze fackami 
a pěstmi. a že ohnivá voda a zaslepený ro-
zum vykonaly své, vzali to chlapci s  tako-
vým drilem, že jejich zápolení stačilo k  to-
mu, že byla celá věc, po zklidnění horkých 
hlav, předána pro podezření z trestného či-
nu výtržnictví policii Čr.
20. dubna 
novodobý „Přemysl oráč“ vyoral na nábřeží 
Ladislava Stehny po  ránu lampu veřejného 
osvětlení. S  traktorem, za  který zapojil mo-
derní ruchadlo bratranců Veverkových, za-
vadil o lampu a ta se bez milosti skácela k ze-
mi. nikomu se však nic nestalo, řidič zastavil 
a za pomoci přítomného strážníka byla věc 
jako dopravní nehoda předána policii.
23. dubna
Souseda za všechny peníze mají nájemníci 

v bytovce na okraji města. Ten totiž v noci 
vykonal malou potřebu přímo z okna na vy-
prané dětské oblečení sousedů pod jeho 
bytem. Jestli to měla být msta, uspokojení, 
či pouze výraz duševní nevyzrálosti, asi ne-
cháme na něm. V každém případě po uhra-
zení pomočených oblečků vyfasoval ještě 
slušnou pokutu.
25. dubna
„Von vám byl tak vytrvalej, že by se mohl 
stát politikem…“. Švejkovým citátem by se 
dala připodobnit neúnavnost podomních 
prodejců, nabízejících různé zboží, posled-
ní dobou především energie. nejenže je 
musí člověk platit, ale ještě je potřeba odo-
lat koloniím středověkých nájezdníků, kte-
ří si neberou servítky a  jeden přes druhé-
ho nabízí právě tu svoji nejlepší společnost. 
Bohužel, než mnozí přijdou na to, že v závě-
ru účtování je tak nějak jedno, komu každý 
měsíc odešlou složenku, projdou si peklem 
s vyřizováním odstupu od smluv a peripe-
tiemi se změnami dodavatele s  tím spoje-
ných. Pětadvacátého to naštěstí dopadlo 

vše dobře. na  sídlišti Vajgar sice stihli „na-
bízeči“ hlídce strážníků zavčas zmizet, ale 
naštěstí měli všichni oslovení rozum v hrsti 
a včas zabouchli dveře.
25. dubna
ani statný Goliáš nevydržel nápor nárazo-
vého větru v Jakubské ulici. rozlomil se to-
tiž od rozvětvení skoro až k zemi, a tak za-
tímco strážníci zajistili bezpečnost osob, 
přivolaní profesionální hasiči za použití plo-
šiny dubového staříka postupně sundali 
k zemi.
27. dubna
o  tom, že hlavou zeď neprorazíš, se pře-
svědčil a  přesvědčí restauratér z  Masary-
kova náměstí. Ten, zřejmě zlákán jarními 
paprsky, vystrčil před hospodu venkovní 
posezení, aniž by měl k  tomuto povolení. 
a tak, když po prvotním upozornění nepři-
šel k rozumu, přišla na řadu pokuta. několik 
stovek zřejmě nestačilo a  večer bylo seze-
ní opět venku. U správního orgánu snad ko-
nečně zapřemýšlí.

Petr Čermák

městská Policie

dopravní soutěž mladých cyklistů
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sPoleČenská kronika

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. května 2018 přivítala místostarostka Petra Blížilová v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií malé občánky. Přivítány 
byly tyto děti: emma hantová, Štěpán Čeloud, Vojtěch Filo, kristýna hanzalová, Michael kniř, anna kolovratníková, nela kopřivová, Lukáš 
krejčů, Petr Mrázek, robin Singh, oliver Skůpa, daniel Šablatura a adam Štefl.

Text: Karolína Průšová
Foto: Petra Lejtnarová
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 4. 2018 do 12. 5. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

Stanislava STRAKOVÁ, Valtínov 10. 5. 1940 10. 4. 2018

Karel NEVRKLA, Kardašova Řečice 8. 6. 1935 11. 4. 2018

Libuše DAŇHELOVÁ, Jižná 27. 5. 1934 11. 4. 2018

Zdeňka NOVÁKOVÁ, Tučapy 17. 8. 1933 12. 4. 2018

MVDr. Karel VONDRKA, Horní Žďár 3. 7. 1946 14. 4. 2018

Margita SOKOLÍKOVÁ, České Velenice 12. 7. 1938 18. 4. 2018

Růžena KOMORÁDOVÁ, Jindřichův Hradec 22. 11. 1929 20. 4. 2018

Vladimír VYHLÍDKA, Velký Ratmírov 26. 1. 1951 20. 4. 2018

Božena ŠINDELÁŘOVÁ, Sedlo 29. 7. 1931 21. 4. 2018

Zdeněk SPURNÝ, Mosty 13. 6. 1945 23. 4. 2018

Marie DVOŘÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 9. 1927 25. 4. 2018

Jan DVOŘÁK, Jindřichův Hradec 12. 7. 1927 24. 4. 2018

Ondřej BÚTH, Kardašova Řečice 2. 1. 1952 28. 4. 2018

Karel NOVÁK, Otín 7. 5. 1954 1. 5. 2018

Alena LANGOVÁ, Staré Město pod Landštejnem 7. 8. 1948 2. 5. 2018

Jaroslav JANKŮ, Jindřichův Hradec 6. 4. 1934 2. 5. 2018

Petr CHUDÝ, Kardašova Řečice 2. 10. 1946 3. 5. 2018

Luděk PYTLÍK, Nová Včelnice 9. 5. 1955 4. 5. 2018

Vladislav ČERMÁK, Dačice 15. 11. 1972 6. 5. 2018

Lenka ADAMOVÁ, Soběslav 27. 2. 1978 6. 5. 2018

Jaroslav JONÁŠ, Nová Včelnice 17. 11. 1942 7. 5. 2018

Pavel POPOV, Jindřichův Hradec 9. 10. 1946 8. 5. 2018

Miloslav DOBEŠ, Třeboň 12. 8. 1933 9. 5. 2018

Jana KOMÁRKOVÁ, Chlum u Třeboně 27. 12. 1927 10. 5. 2018

Blažena KOSOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 10. 1925 12. 5. 2018

 � Rozloučení s WAAFkou Andělou Haidou
V  pátek 16. června 2017 jsme měli jako 
členové jindřichohradeckého klubu 
historie letectví čest zúčastnit se v  České 
rezidenci v  Londýně slavnostního udílení 
medailí Za  hrdinství našim posledním 
pěti letcům a  příslušníkům pozemního 
personálu raF žijícím ve  Velké Británii. 
Bohužel šlo o setkání poslední. 
Během následujícího půl roku všichni odle-
těli do  aviatického nebe. dne 27. září 2017 
nás opustil ve věku devadesáti čtyř let plu-
kovník arnošt Polák, 4. ledna 2018 devade-
sátipětiletý generál ivan Schwarz, 19. února 
2018 devadesátiosmiletý generál Miroslav 
Liškutín a 15. března 2018 devadesátisedmi-
letý plukovník Zbyšek nečas - Pemberton. 
V neděli 7. dubna 2018 zemřela v anglii nej-
starší československá válečná veteránka an-
děla haida, bylo jí 104 let! narodila se 8.  říj-
na 1913 v  Bánově u  Uherského hradiště 
jako anděla Beníčková. Ve Velké Británii pů-
sobila během války u WaaF (Women’s au-
xiliary air Force) v britském královském le-
tectvu ve funkci řidičky. do armádní služby 
nastoupila v prosinci 1942, po roce však by-
la ze zdravotních důvodů propuštěna do ci-
vilu. Po válce žila se svým manželem, býva-
lým italským legionářem z 1. světové války 
karlem antonínem haidou, v Londýně.
V  souvislosti s  andělou haidou chci vzpo-
menout na  jednu drobnou událost v  lon-
dýnské rezidenci. Prezident Miloš Zeman 
předával vyznamenání jednotlivým veterá-
nům či jejich rodinným příslušníkům, prv-
ní je obdržela právě anděla haida. Čtvrtým 
v  pořadí byl ivan Schwarz. když vstal, aby 
přijal gratulaci, mimo jiné řekl: „Pane pre-
zidente, víte, kolik je mi let? Skoro devadesát 
pět!“ a  Miloš Zeman mu obratem odvětil: 
„Pane generále, nechlubte se před námi. Pa-
ní Haidě je sto čtyři a taky se s tím nevytahu-

je!“ Paní haida seděla na invalidním vozíčku 
a tiše naslouchala. Právě takto jsme si ji na-
vždy zachovali ve svých vzpomínkách. 
nejsem si jist, zda lze o letištní řidičce říci, že 
odletěla do aviatického nebe. Jisté však je, 
že odešla tam, kde jsou desítky jejích spolu-

bojovnic z  jednotek ženských pomocných 
sil WaaF. Šťastnou cestu, paní haido. Čest 
Vaší památce! 

Text a fotoarchiv: Vladislav Burian, 
Klub historie letectví Jindřichův Hradec 

 � Gratulace k životnímu jubileu
V  dubnu 2018 oslavil 90. narozeniny pan 
Bořivoj kasal. k jeho životnímu jubileu mu 
přišel osobně poblahopřát starosta měs-
ta Stanislav Mrvka spolu s vedoucí odboru 
kanceláře starosty Janou říhovou a vedou-
cí odboru sociálních věcí Zdeňkou Šindelá-
řovou. na  fotografii je spolu s oslavencem 
i jeho ctěná choť olga kasalová. 

Karolína Průšová

Anděla Haida a Ivan Schwarz během přátelského posezení v České rezidenci v Londýně 16. června 2017.
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21. června 1918
Válečná lidová kuchyně
Péčí městské aprovisace otevřena bude již příš-
tím týdnem válečná kuchyně lidová, aby ne-
dostatek zejména v nejchudších rodinách mo-
hl býti částečně zmírněn. Vyvařována bude 
výživná polévka a vydávati se bude od půl 12 
do 2 hodin. Jedna porce 30 hal. každý, kdo či-
ní si nárok na polévku, musí se předem hlásiti 
v kanceláři (v ústavu pro zaopatř. práce) v pátek 
a předplatiti vždy na celý týden kupředu. 

Studentský výlet
24. t. m. před ukončením školního roku uspořá-
dán bude, jako bývalo v letech minulých, spo-
lečný výlet gymnasijní s hudbou na sv. Barboru. 
Žáci vyjdou o  11. hodině dopolední, na  mís-
tě pak různé hry a rytmická cvičení tělocvičná. 
Účast pp. rodičů a přátel studentstva vítána.

Lichvářská cena
konečně dočkali jsme se prvého ovoce – třeš-
ní. Tyto se objevily minulé dny na  trhu v  po-
čtu dosti slušném, ale požadovaná za ně cena 
8  k za 1 kg naplnila každého úžasem. cenu tu 
platiti mohou jen ti, kdož za války peníze příliš 
lehce vydělávají, nikoli ostatní smrtelníci, kteří 
s každým grošem i v těch těžkých dobách po-
čítat musí. .
-----------------------------------------------
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 ka-
ždé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

7. června 1918
Plukovní museum c. a k. pěš. pl. čís. 75 t. č. 
v Debrecíně
ačkoliv sbírky musejní c. a  k. pěš. pluku čís. 
75 dosti bohaty a vydatny jsou, chybí přec jen 
již dnes předměty, které mnoho zajímavos-
tí poskytují a jednou městu Jindř. hradci a mi-
lým jižním Čechám k ozdobě a cti obyvatelstva 
jako pramen poučení poslouží. Zvelebení mu-
sea lze docíliti jedině tím, když ct. obecenstvo 
předáním předmětů vztahujících se všeobec-
ně k nynější válce a obzvláště k dějinám domá-
cího pluku, jako zbraní, výzbroje, kreseb plánů, 
tisků, památek atd. podporovati bude cíle mu-
sea. Zasílejte proto předměty, snad z bohatých 
mnohde sbírek, náhrad. praporu c. a k. pěš. pl. 
č. 75 v debrecíně, který poštovné rád hraditi bu-
de nebo předejte je sl. městskému úřadu naše-
ho milovaného vzdáleného J. hradce, který je 
k původnímu účelu laskavě odevzdá. Příspěvky 
z ochoty převezme i admin. našeho listu. 

Úmrtí
na Boží Tělo zemřel stařičký měšťan pan Tomáš 
krýza, jehož zahrádka a jesle známy byly po ce-
lém městě a okolí. rok co rok aspoň část svých 
jeslí stavěl o  vánocích. r. 1894 po  čas hospo-
dářsko-průmyslové výstavy v Jindř. hradci byly 
vystavěny celé. od té doby opět mnoho přiby-
lo. referent výstavy psal: „Jesle měly nejvíc ob-
divovatelů a ctitelů mezi menšími návštěvníky, 
ač i dospělých nescházelo, kteří obdiv svůj vy-
slovili nad prací, kterou – jak jsme se doslech-
li - ze zbožnosti zhotovila ruka samoukova.“… 
Syn jeho, katecheta, který za pobytu v J. hradci 
na jeslích společně pracoval, hodlá tyto odvézti 
do nynějšího působiště. Takto byly by jesle pro 
naše město ztraceny. Bylo by záhodno působiti 
k tomu, by tyto jesle, snad jediné v Čechách, by-
ly zachovány našemu městu a museu, jehož by 
byly přední ozdobou.

Budou či nebudou?
V také nejistotě se stále mluví o projektovaných 
tabačenkách, na které se naši kuřáci nesmírně 
těší. Již minulý měsíc musely býti založeny přes-
né seznamy kuřáků, které však prý ukázaly, že 
na lístky byla by spotřeba ještě větší než bez líst-
ků, a proto prý se pomýšlí od vydání tabačenek 
upustiti. 

14. června 1918
Smutně se proslavil
št. lékař p.  dr.  k., který v  pondělí dopoledne 
na náměstí císaře karla jistou bezbrannou ženu, 
která o něm prohodila poznámku, že tloušťka 
jeho nenasvědčuje, že by živ byl na lístky, udeřil 
tuto tak silně do obličeje, že krvácela. Jednání to 
zpozoroval před chlebovou komisí hojně shro-
mážděný lid, který ujal se ženy a chtěl na místě 
s pachatelem se vypořádati. 

Pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Posledního května 1918 zemřel v Jindřichově Hradci Tomáš Krýza, autor unikátního betlému. Ohlas od Nežárky připo-
mněl při Krýzově skonu význam jesliček a jejich dosavadní odborné hodnocení, navíc vykonal záslužné dílo pro další ge-
nerace, když nabádal k vynaložení snahy o zachování jesliček v jindřichohradeckém muzeu. Jesličky dodnes patří k nej-
navštěvovanějším expozicím muzea a jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů jako největší lidový mechanický betlém 

na světě. Důsledkem dlouhotrvajícího válečného nedostatku byl incident vojenského lékaře, který uhodil na hlavním náměstí do obličeje obyčejnou ženu ko-
mentující zřejmě nelegální zdroj lékařovy obezity. Událost vyústila do srocení přítomných občanů, lékař před nimi utekl do obchodu, odkud jej zvětšující se dav 
žádal vydat. Na místě zasahovala neúspěšně policie, shromáždění neodešli ani po intervenci vlivných činitelů, a nakonec byl povolán oddíl vojska, který vzal 
hříšníka pod svou ochranu a odvedl jej na bezpečné místo. Redakce listu k tomu poznamenala: „Jedině co možno schvalovati, jest to, že uznal za dobré dovole-
nou svou přerušiti a nejbližším vlakem z Hradce odjeti“. 
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sPolky, zájmové a vzdělávací organizace

znamenalo setkání s  věhlasným hercem Ja-
nem Werichem. Možná i proto se dokázal po-
stavit nelogickým příkazům ministra obrany 
ČSSr generála Martina dzůra a  o  několik let 
později, po změně režimu od Listopadu 1989, 
podobně vzdoroval hlouposti a zlobě někte-
rých našich politiků, včetně ministra obrany 
antonína Baudyše. double Vendy byl tehdy 
pověřen výběrem stíhacích letounů pro naše 
vojenské letectvo. na  besedě zazněla v  této 
souvislosti jeho bohužel stále platná životní 
zkušenost: „Můžete s  plnou váhou svých leti-
tých zkušeností pilota navrhnout cokoliv, ale 
politici si to stejně všechno udělají po  svém!“ 
Bohužel politici rozhodli také o  začátku tris-
tního konce našich kdysi světově proslulých 
dopravních Československých aerolinií. To je 
však už jiná kapitola, které se během besedy 
nestačil Václav Vašek, dlouholetý dopravní pi-

 �Byl jsem ve správný čas na správném místě
Před nedávnem uspořádal místní klub histo-
rie letectví besedu „Václav Vašek – etudy voní-
cí luftem“. do konferenčního sálu Muzea Jin-
dřichohradecka zavítali zájemci poslechnout 
si vyprávění vynikajícího řečníka plukovníka 
v. v. Václava Vaška ze Žatce, který patřil mezi 
nejlepší československé a  posléze české vo-
jenské letce 80. a 90. let 20. století. akce při-
lákala do Jindřichova hradce řadu osobností 
aviatického nebe, včetně několika bývalých 
vojenských a  sportovních letců, mezi nimi 
např. legendárního akrobata na Blanících L-13 
Františka Bartoně. 
Plukovník Václav Vašek (na fotu během bese-
dy), přáteli přezdívaný „double Vendy“, vzpo-
mínal na počátky svého létání od vojenského 
pilotního výcviku až po  své sedmileté velení 
žatecké letecké základně, přezdívané „korea“. 
Vyznal se, že ho pozitivně a  doživotně po-

lot, z časových důvodů detailněji věnovat. Ta-
ké proto vznikla myšlenka navázat na besedu 
v Jindřichově hradci roce 2019. Tu letošní uza-
vřel sympatický a věčně usměvavý muž kon-
statováním: „Měl jsem v  životě velké štěstí, že 
jsem byl ve správný čas na správném místě!“

Text a foto: Vladislav Burian, 
Klub historie letectví Jindřichův Hradec 

 �Dobrý anděl pomáhá také rodinám na Jindřichohradecku
osm rodin z  Jindřichova hradce a  dalších 
37  z  Jindřichohradecka již  dostalo  finanční 
podporu nadace dobrý anděl, která pomáhá 
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. díky každoměsíčním příspěv-
kům dárců – dobrých andělů – mohou všech-
ny těžkosti zvládat lépe alespoň po  finanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto 
podporu potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny 
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem 
více.  Rodiče často  neví, že u  nás mohou o  pří-
spěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato in-
formace co nejvíce rozšířila,“  říká Petr Sýkora, 
spoluzakladatel nadace dobrý anděl. „Někte-
rým  rodinám poradí lékaři či sociální pracov-
níci přímo v nemocnici,  jiným  pomoc doporučí 

nadace doporučit. kontakt je velmi jednodu-
chý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pra-
covníci již zajistí vše potřebné. důležité je 
nebát se ozvat, dobří andělé rodinám rádi po-
mohou. 
Staňte se i vy Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na: www.dobryandel.cz 
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc 
bude rodinám odeslána do posledního halé-
ře. díky svému andělskému účtu si navíc mů-
žete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáháte. 

Markéta Křížová

Letošní rok je pro Jindřichohradecký symfonic-
ký orchestr jubilejní. a protože orchestr samo-
zřejmě nemůže slavit jinak než hudbou, připra-
vujeme na neděli 24. června od 19.00 hodin 
další slavnostní koncert k  20. výročí zalo-
žení. Společně se sejdeme v  krásných pro-
storách Rytířského sálu Španělského křídla 
Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, 
abychom si společně připomněli známé melo-
die, které určitě potěší nejen všechny naše pra-
videlné příznivce, ale i náhodné návštěvníky.
Tento koncert bude věnován filmové hudbě, 
ovšem zazní i  klasické skladby v  moderních 
aranžmá. Jako sólista i  průvodce večerem se 
představí Felix Slováček jr., který je mužem 
mnoha profesí. Je to zpěvák, klarinetista, sa-
xofonista a  dirigent. Vystupoval na  mnoha 
koncertech a  festivalech klasické nebo swin-
gové hudby jak sólově, tak s různými orchest-
ry. V současné době se věnuje i herectví. 

 �Dvacáté narozeniny oslaví symfonický orchestr dalším koncertem
Spolu s  ním přijede klavírista Vjačeslav 
Grochovskij, který mj. studoval na  haMU 
v  Praze. Velmi úspěšně absolvoval různé 

významné klavírní soutěže. Spolupracuje 
s mnoha orchestry a působí rovněž v souboru 
„The 40 Fingers“ – souboru čtyř klavíristů 
zabývajících se prováděním vážné hudby 
na  dva klavíry. od  roku 2012 je členem 
eduard nápravník Trio, které tvoří společně 

s  klarinetistou Felixem Slováčkem juniorem 
a violoncellistou Petrem nouzovským. 
Letní koncert bude dirigovat Jiří habart. Ten 
sice původně na  kroměřížské konzervato-
ři studoval hru na housle, ale pak zvítězil zá-
jem o  dirigování a  v  současné době studuje 
dirigování orchestru a sbormistrovství na Ja-
MU v Brně. Spolupracuje s několika filharmo-
niemi. V  rámci mezinárodního divadelního 
a hudebního festivalu Janáček Brno 2018 na-
studuje premiéru dvou soudobých oper po-
sluchačů hF JaMU. Působí i v národním diva-
dle moravskoslezském v ostravě. 
Srdečně vás zveme na  tento hudební večer 
a přejeme příjemný poslech melodií, které pro 
vás vybral Felix Slováček jr.
Vstupenky budou v předprodeji od 11. 6., a to 
již tradičně u paní Zuzany kořínkové v prodej-
ně bylinek na náměstí Míru.

Ludmila Plachá

pacientské organizace. K mnohým z nich se ale 
i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá? 
dobří andělé  pravidelně každý měsíc  pod-
porují  rodiny s nezaopatřenými dětmi, které 
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jed-
ná o onkologické onemocnění, selhání ledvin 
či jater,  vážné metabolické poruchy,  nemoc 
motýlích křídel, cystickou fibrózu a další těžká 
kombinovaná postižení.  kromě dětských pa-
cientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let 
fungování nadace podpořili dárci více než 
5 200 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto váž-
ně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc 
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 �Mladým badatelům je určen nový příměstský tábor

 � Studenti Obchodní akademie mají velkou šanci stát se dobrými manažery

Všichni, kteří znají vědecké kroužky pro dě-
ti VĚda nÁS BaVÍ, jež probíhají na  školách 
v celé Čr včetně Jindřichova hradce, se mo-
hou letos poprvé v našem městě těšit také 
na letní příměstský tábor VĚdeckÉ LÉTo. Té-
ma: VYnÁLeZY hiSTorie.
Příměstský tábor VYNÁLEZY HISTORIE je 
určen pro menší i větší vědce (7-12 let) a za-
vede děti na  cestu časem. Je plný  zajíma-
vých pokusů, exkurzí, pohybových aktivit, 
nových zážitků  a  kamarádů. Společně ob-
jevíme ty malé, větší i největší vynálezy lid-

Studenti obchodní akademie v Jindřichově 
hradci si vyzkoušeli své manažerské schop-
nosti a znalosti v manažerské simulační hře 
pod názvem “Vybuduj úspěšnou firmu“. 
nejdříve proběhla základní kola soutěže on-
line. následně se nejlepší dvoučlenné týmy 
zúčastnily celostátního finále, které se kona-
lo 18. a 19. dubna 2018 v Plzni. Mezi nejlepší 
se dostaly i naše studentky Michaela kotrčo-
vá a anita Sedláková. Po napínavém boji se 
umístily na 3. místě.

Jana Krýzová

 �Otevřená OKNA

někdy nám život nabíd-
ne situaci, která nás těž-
ce zaskočí. nemoc, úraz, 
selhání vztahů. Pokud 
nezůstaneme v  depre-
si a  sebelítosti, pokud 

složitou situaci přijmeme jako výzvu, začnou 
se dít věci! Jednou z odpovědí na těžké výzvy 
v životech dobrých lidí byl vznik otevřených 
oken. dne 3. 6. slaví tato organizace své sku-
tečné a  oficiální narozeniny – toho dne byla 
zaregistrována na MVČr. a na mně nyní je vy-
slovit patnáctero díků:
1. děkuji rodičům – zakladatelům - za to, že 

svůj úkol nevzdali, bojovali a vytvořili ně-
co nového pro své děti, ale tím i pro desít-
ky dalších lidí se zdravotním postižením.

2. děkuji šťastnému osudu za setkání s  Jar-
kou Sedlákovou - v tomto tvůrčím spoje-
ní manažerky a terapeutky jsme vytvořily 
a realizovaly množství dobrých projektů.

3. děkuji Vláďovi noskovi za  podporu 
a za realizaci nádherných květinových od-
polední.

4. děkuji ing.  karlu Matouškovi za  velkou 
podporu při darování domu. dům jsme 
opravili a dnes v něm má zázemí 8 lidí, kte-
rým život nadělil trochu složitější osudy.

5. děkuji panu poslanci doktorovi za pomoc 
při získání dotace na stavbu dvou bezbari-
érových garsoniér. nyní dávají domov čty-

učiteli. Poskytli sice bolestnou, ale nutnou 
zpětnou vazbu, pomohli odhalit slabá i sil-
ná místa a pracovat na zrání organizace.

15. děkuji své rodině – všechny děti byly ak-
tivními dobrovolníky, manžel se podí-
lel i  s  dětmi na  organizaci plesů, táborů, 
rovněž sestra a  švagr léta dobrovolnicky 
působili na  táborech. neberu to jako sa-
mozřejmost. Samotný fakt soudržnosti 
rodiny považuji za velký dar. a spolupráci 
na společných úkolech považuji za velkou 
jednotící sílu.

děkuji i vám, čtenáři – vy, kteří čtete naše řád-
ky a pošlete nám pozitivní myšlenku, jste spo-
lutvůrci uskutečnění hodnot otevřenosti, ko-
munikace, naděje a aktivity.

Drahomíra Blažková

řem lidem se zdravotním postižením.
6. děkuji Tomáši drnkovi za  stálou blízkost, 

lidskou, finanční i odbornou podporu.
7. děkuji Marušce Málkové za  dlouhá lé-

ta precizního, kreativního a  spolehlivého 
ekonomického působení. Za  uzemnění 
snů a hlídání ekonomického zdraví orga-
nizace.

8. děkuji městu Jindřichův hradec za každo-
roční přidělování dotací a zajímavou spo-
lupráci.

9. děkuji Fakultě managementu a  Střed-
ní zdravotnické škole za dlouholeté tvůr-
čí partnerství a množství skvělých dobro-
volníků.

10. děkuji všem dobrovolníkům, kteří věno-
vali svůj čas dětem, dospělým nebo senio-
rům se zdravotním postižením.

11. děkuji za  práci úžasným členům správní 
a dozorčí rady.

12. děkuji všem tvůrčím zaměstnancům, ne-
boť jsou to oni, kdo vytvořili a stále tvoří 
tvář organizace – oni jednají s klienty, oni 
jsou zodpovědní za to, zda se k nám klien-
ti těší, či nikoliv, za kvalitu výrobků, za jed-
nání se zákazníky.

13. děkuji všem, kteří nás finančně nebo věc-
ně podpořili za  důvěru, kterou naší práci 
projevili.

14. děkuji i těm, kteří nás kritizovali, pomlou-
vali, ve zlém se s námi rozešli. Byli našimi 

DĚKUJI 
„Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat, děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat, děkuji, děkuji za nezdar: ten naučí mne píli, 
bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji“. 

(Karel Kryl)

stva. Tento tábor je pro všechny nadšené 
badatele, kteří hledají souvislosti, chtějí po-
znat a pochopit vztahy věcí kolem nás.
děti, které kroužky znají, vědí, že i na táboře 
mohou čekat hromadu tvoření, přemýšlení 
a vynalézání, a navíc zajímavé exkurze. S tá-
bory máme mnohaleté zkušenosti v celé Čr 
a vedou je zkušení lektoři.
Tábor se bude konat v  termínu 9.-13. čer-
vence 2018 se základnou v  SSŠ hotelové, 
kmentova 90/ii.
Budeme se proto těšit, připojíte-li se k nám. 

Veškeré informace a  také přihlášky lze na-
lézt na: www.vedanasbavi.cz.
na  všechny se těší tým lektorů VĚda nÁS 
BaVÍ, o.p.s.

Eva Dolejšová
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 �Na podporu třídění a recyklace baterií projede republiku Recyklojízda
na  podporu třídění a  recyklace baterií proje-
de v červnu Českou republiku již podruhé tým 
recyklojízdy. Tříčlenná skupinka nadšenců 
na elektrokolech si dala za cíl zdolat za 10 dní 
800 kilometrů. na cestu se vydá 13. června 2018 
z  Frenštátu pod radhoštěm. cílovým místem 
bude 22. června 2018 město cheb. na  cestě 
bude mít 24 zastávek v českých a moravských 
městech. Jednou z  nich bude i  Jindřichův 
Hradec.
„Celou akci děláme především proto, že chceme jít 
mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu 
mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně ne-
patří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, od-
kud putují na recyklaci. Chráníme tím životní pro-
středí,“ říká eva Gallatová, která je členkou týmu 
recyklojízdy a  zároveň zastupuje neziskovou 

HVěZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PřI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V čERVNU 2018

Merkur je stále nepozorovatelný, Venuše bude zářit večer nad západem. Mars se stane pozorovatelným ve druhé polovině noci, Jupiter uvidí-
me většinu noci kromě jitra a Saturn již po celou noc. Uran a Neptun se začnou opět objevovat ráno na východě až jihovýchodě.
Měsíc, zejména kolem první čtvrti, je velmi zajímavý a také mnoho zajímavého nabízí k pozorování. V tu dobu 
je osvětlován Sluncem zprava, a proto krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary vrhají do Měsíční krajiny stíny. obraz v daleko-
hledu je tak prostorový a velmi působivý. V době úplňku dopadají Sluneční paprsky na Měsíční povrch ze směru našeho pohledu, proto stíny 
zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, měsíční světlo zcela přesvítí. 
Měsíc projde 6. 6. poslední čtvrtí, 13. 6. novem, 20. 6. první čtvrtí a 28. 6. úplňkem. 
2. 6. nastane odzemí (405 288 km), 15. 6. přízemí (359 513 km) a 30. 6. je opět odzemí (406 047 km)
i Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. 
Speciálním dalekohledem na hvězdárně pak uvidíte i protuberance, filamenty a další děje na Slunci.
obloha na přelomu jara a léta je jako v každé jiné roční období velmi pěkná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dal-
ších zajímavých oblastí a objektů.
21. června v 11.08 hodin SEč Slunce vstupuje do znamení Raka – letní slunovrat. Začátek astronomického léta.

•	6.	ve 2.00	hodiny	–	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	0,8°	severně)

•	3.	6.	ve 13.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	2,7°	severně)

•	6.	6.	ve 3.00	hodiny	-	Merkur	v horní	konjunkci	se	Sluncem

•	8.	6.	v 9.00	hodin	-	Venuše	v konjunkci	s β	Gem	(Pollux	4,7°	severně;	planeta	po-
zorovatelná	večer)

•	16.	6.	ve 12.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Venuší	(Měsíc	2,8°	jižně)

•	16.	6.	ve 22.00	hodin	-	planetka	(4)	Vesta	v opozici	se	Sluncem

•	22.	6.	v 5.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Vir	(Spica	6,8°	jižně;	Měsíc	v blízkosti	
Spiky	pozorovatelný	v první	polovině	noci	z 21.	na 22.	6)

•	23.	6.	ve 22.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	3,2°	severně;	seskupení	Mě-
síce,	Jupiteru,	planetky	(4)	Vesta,	hvězdy	Antares	a Saturnu	23.	až	27.	6.)

•	25.	6.	ve 23.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Sco	(Antares	8,2°	jižně)

•	27.	6.	v 10.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s planetkou	(4)	Vesta	(Měsíc	0,2°	jižně,	jasnost	
Vesty	+5,5	mag;	zákryt	pod	naším	obzorem	ve dne)	

•	27.	6.	ve 14.00	hodin	-	Saturn	v opozici	se	Sluncem

•	27.	6.	v 17.00	hodin	-	Saturn	nejblíže	Zemi	(1 353,7	miliónu	km)

•	28.	6.	v 6.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	1,1°	severně)

•	30.	6.	ve 24.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	3,9°	severně)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.
Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207. Další podrobnosti i info o akcích najdete také na: www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v červnu 2018:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
13.00 – 16.00 hodin

úterý a pátek večer: 
21.00 – 23.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červnu 2018:

společnost ecoBaT, která v České republice za-
jišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií. 
Vzkaz od recyklojízdy: Přineste nám baterky
V  Jindřichově Hradci bude mít Recyklojíz-
da svou zastávku 18. června v době od 8.30 
do 9.00 hodin na náměstí Míru. Půjde o krátké 
setkání s obyvateli, školáky a se zástupci měst-
ského úřadu. Tým recyklojízdy už nám dnes 
vzkazuje: „Největší radost nám uděláte, když nám 
přinesete použité baterie. Na kolech je sice neodve-
zeme, ale rádi se pro ně po Recyklojízdě vrátíme.“ 
Použité baterie pro recyklojízdu můžete už ny-
ní odevzdávat na  Městském úřadě, klášterská 
135/ii (maxi tube vedle podatelny), v informač-
ním středisku, Panská 136/i a ve Sběrném dvo-
ře U cihelny.
recyklojízda je otevřený projekt, a pokud si ve-

dle sběru baterií chcete užít i společné zážitky, 
můžete se k  týmu recyklojízdy připojit a  část 
nebo celou cestu s nimi zdolat na kole či elek-
trokole. Bližší informace o trase jsou k dispozici 
na webu: recyklojizda.ecobat.cz.

Blanka Slavíková
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z nich letos nahradit novým. i díky výtěžku le-
tošního ročníku sbírky vyjedou klienti rolnič-
ky v září novým mikrobusem.

V jednotlivých 11 městech přispěli jejich oby-
vatelé těmito částkami:

chýnov - 13 943 kč 
Bechyně - 7 448 kč
Jindřichův Hradec - 13 312 Kč
Tábor - 36 789 kč
České Budějovice - 52 569 kč
Veselí nad Lužnicí - 12 738 kč
Planá nad Lužnicí - 5 557 kč
Soběslav - 15 232 kč
Třeboň - 13 783 kč
kardašova řečice - 11 843 kč
Sezimovo Ústí - 8 845 kč

„Moc děkujeme všem, kdo nám v minulém týd-
nu přispěli. Výsledek sbírky je pro nás důkazem, 
že žádný dar není malý a že i příspěvek ve výši 

 � Rolničkové dny vybraly na nový mikrobus
od 20. do 27. dubna se v 11 městech Jihočes-
kého kraje konal 17. ročník veřejné pouliční 
sbírky rolničkové dny. i v letošním roce bude 
výtěžek sbírky určen na nákup nového mikro-
busu pro naši službu dopravy. Ten si rolnič-
ka přeje jako dárek ke svým 25. narozeninám, 
které v letošním roce oslaví.

„Máme velikou radost, protože celkový výtěžek 
letošní sbírky je 192 059 Kč, což znamená, že již 
máme celou potřebnou částku na nákup nové-
ho mikrobusu,“ říká Ludmila Pokorná, koordi-
nátorka sbírky.

diakonie rolnička pomáhá téměř 120 dětem 
i  dospělým s  mentálním a  kombinovaným 
postižením z  celého Táborska. aby služby 
byly dostupné všem, kdo je potřebují, pro-
vozujeme službu dopravy. V  současné době 
vlastníme 4 mikrobusy, které obsluhují 6 tras 
a  denně najednou více jak 800 km. Vzhle-
dem k velké vytíženosti aut bude nutné jedno 

30 Kč do  sbírkové pokladničky má smysl. Náš 
velký díky patří i  mladým lidem, kteří si na  se-
be minulý týden oblékli žlutá trička a  se zape-
četěnými pokladničkami pro nás v  11 městech 
Jihočeského kraje vybírali. Jednalo se studenty 
středních a vysokých škol, žáky základních škol 
a skautky a skauty. Bez nich bychom to nedoká-
zali,“ dodává Pokorná.

O Rolničce
rolnička vznikla v  roce 1994 jako denní cen-
trum pro 12 dětí s  mentálním a  kombinova-
ným postižením ze Soběslavi a  nejbližšího 
okolí. V současné době pomáhá rolnička té-
měř 120 dětem i  dospělým z  celého tábor-
ského regionu. rolnička rovněž zaměstnává 
lidi s  postižením v  chráněné dílně a  Čajov-
ně-kavárně rolnička. V  roce 2013 jsme ote-
vřeli pobočku v  Táboře. Více informací na-
leznete na  našich webových stránkách: 
www.rolnicka.cz.

Ludmila Pokorná

ChCete nás?
Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktiv-
ní. Má rád společnost lidí. S fenkami i pejsky 
vychází na procházce dobře (musí se s nimi 
nejprve seznámit), ale v novém domově by 
měl být jedináčkem. doma si hlídá místo, 
hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti fe-
ně. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to 
skvěle. Je čistotný a neštěká. na vodítku trochu tahá. není vhodný 
ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Max, kříženec, pes, cca 10 měsíců (narozen cca 6/2017), kastrovaný
carlo je psí puberťák. Je střední velikosti (asi 
ke kolenům a vypadá to, že už více nepo-
roste). Miluje lidi. Je to prostě mladý, ztřeš-
těný, aktivní pes, co je pro každou hloupost. 
S pejsky, se kterými se seznámí, je velký ka-
marád, na ostatní má tendence dorážet, ale 
dá se to ukočírovat. Potřebuje páníčky, kte-
ří nepodcení jeho výchovu a s důsledností 
a láskou z něj udělají skvělého parťáka pro 
život.  doma je čistotný, ale má tendence 
něco ničit, proto o  samotě by bylo dobré 
ho nechávat buď venku nebo někde uvnitř, 
kde nemá co zničit. na vodítku chodí obstojně, a hlavně je docela 
hezky poslušný, tak může lítat na bezpečných místech i na volno.
Byl nalezen v obci horní radouň dne 21. 12. 2017.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Bee
kříženka NO, fena, 1 rok, kastrovaná
Bee je mladá fenka no (nejspíše kříženec 
no). Je velmi chytrá a  zvídavá, ale  kvů-
li špatným zkušenostem s  bývalým maji-
telem potřebuje trpělivý přístup. ovládá 
pár základních povelů a  velmi ráda se učí 
novým věcem. S  ostatními pejsky vychá-
zí dobře, je zvyklá na pobyt venku i v bytě, 
je čistotná. S trpělivým přístupem z ní bude 
skvělá parťačka pro život.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Móňa
kříženka, fena, cca 8-10 let, kastrovaná
Móňa je úžasná starší psí dáma střední ve-
likosti (cca 25 kg). Je naprosto nenároč-
ná a hodná. Miluje lidi, děti, ostatní pejsky, 
míčky. na svůj věk je velmi čilá a skvěle zvlá-
dá i delší procházky. Byla zvyklá žít venku, 
ale nyní učíme i pobyt uvnitř a není to pro 
ni žádný problém, je čistotná. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Asta
kříženka chodského psa, fena, 10 let
Přestože v životě asi moc pěkného neza-
žila, je to neskutečně hodná, milá a nená-
ročná starší dáma, která má velkou chuť 
užít si každý den, kdy ji má někdo rád. Pů-
vodní páníček se doma příliš nezdržoval, 
až nakonec odjel a  nevrátil se. Velké dí-
ky patří paní ze vsi, které její osud nebyl 
lhostejný a na vlastní náklady se o astič-
ku postarala i  po  veterinární stránce, jak 
jen mohla. Bohužel, nechat si ji nemohla. asta má trochu potíže 
se zadními nohami. Pevně ale věříme, že až načerpá energii, vše 
se zlepší. Má obrovskou chuť nosit míčky i chodit na procházky. 
k pejskům i dětem je hodná a  trpělivá. kočičky moc nezná. Má 
nádory na obou mléčných lištách. Po bližší prohlídce u veteriná-
ře se rozhodneme, co dál. astička by si moc zasloužila milující do-
mov se zahrádkou a sluníčkem nebo i byt, hlavně aby v něm byly 
hladící ruce a teplé místečko, a pokud možno málo schodů. Má 
asi 15 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. 
Tábor) 

Šmudla
kocour, 5 let (nar. 2013), kastrovaný (ev. číslo 2018/05/02)
Šmudla je hodný a mazlivý kocourek. celý 
život byl zvyklý žít v bytě, je čistotný. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jind-
řichův Hradec)
 

Cibela z.s. – www.cibela, cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 
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 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert

 � Letní koncerty rozšíří kulturní nabídku ve městě

Kulturní dům Střelnice vás zve na  di-
vadelní hru Divadla Járy Cimrmana 
„LIJAVEC“ dne 26. června 2018 od  19.00 
hodin do  divadelního sálu. Divadlo mimo 
předplatné. 
V režii Ladislava Smoljaka hrají: Jan hraběta / 
Bořivoj Penc / Marek Šimon, Zdeněk Svěrák, 
Petr Brukner / Jaroslav Weigel, Miloň Čepelka 
/ Genadij rumlena, Václav kotek. 

hra s  opravdovým deštěm. když na  sklon-
ku života bilancoval cimrman svou umělec-
kou činnost, došel neradostnému poznání: 
ani jedno z děl, které podepsal, nedošlo uzná-
ní. a proto se rozhodl ustoupit do anonymity 
a  stát se autorem folklórním. Jasnozřivě roz-
poznal, že moderní doba odsoudí k zániku li-
dovou tvořivost v  takových oblastech, jako 
je národní píseň, pohádka, pověst, přísloví či 

kUltUrní servis

Kulturní dům Střelnice vás zve na  di-
vadelní komedii Larse von Triera 
„KDO JE TADY řEDITEL?“ dne 5. června 
2018 od 19.00 hodin do divadelního sálu. 
Švandovo divadlo. Divadelní předplatné 
skupiny A. 
V režii daniela hrbka hrají: Michal dlouhý, ka-
mil halbich, Tomáš Červinek / Tomáš Pavelka, 

Město Jindřichův hradec v pátek 22. června 
zahajuje sérii letních koncertů v parku pod 
gymnáziem od 19.00 hodin koncertem sku-
piny old Steamboat Jazz Band.

robert Jašków, klára cibulková / Petra Jung-
manová, Martina krátká, alexej Pyško, / du-
šan Sitek, david Punčochář / Luboš Veselý, 
kristýna Frejová, Jaroslav Šmíd, Šárka Urba-
novská / Blanka Popková. 
ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, 
to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává 
se již deset let za pouhého řadového zaměst-

pranostika. Jediné, co z ústní folklórní tvorby 
nezemře a zůstane živé, je anekdota. a právě 
ona hraje významnou roli v jeho hře Lijavec.
Předprodej vstupenek začal 29. 5. 2018.

Ivana Bačáková

nance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak 
může svést na vymyšleného ředitele, kterého 
nikdo nikdy neviděl. až nyní, když chce firmu 
prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele se-
hraje. a kdo je pro takovou roli lepší než ne-
známý a všemi podceňovaný herec!
Skvělá dánská komedie od autora, který pat-
ří k nejvýraznějším filmovým tvůrcům dneška.

dalším pátečním letním koncertem bude vy-
stoupení českobudějovické country kape-
ly Želiborů a  přátelé v  pátek 29. června 
od 19.00 hodin na náměstí Míru. 

další letní koncerty se plánují na oba prázdni-
nové měsíce.

 Ivana Bačáková
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 � Zámecký archiv uchovává historické poklady již šest století
(pokračování ze str. 1)

 � V Muzeu fotografie na vás v červnu čeká Labyrint těla 
na počátku června rozšíří aktuální výstavní pro-
gram v  Muzeu fotografie a  moderních obrazo-
vých médií rozsáhlá výstavní prezentace s ná-
zvem Labyrint těla, přibližující příznivcům 
umění tvorbu předních českých fotografů Ga-
biny Fárové a  dušana Šimánka a  malířů Tomá-
še císařovského a  otto Plachta; jejich díla pro-
pojuje jednotné téma akt. Ve stejný čas přibude 
i  výstava fotografií od  architekta Jana Matyáše 
se sakrální tematikou. Zajímavé jistě je, že všech 
70 snímků kolekce pořídil autor pomocí mobilu. 
Vernisáž proběhne v sobotu 2. června 2018, 
začátek v 17.00 hodin, k tématu první výstavy 

chaos a hromady „starého papíru“ ještě přiby-
ly, když byl v roce 1851 prodán státu (vojenské-
mu eráru) Černínský palác v Praze a poměrně 
velký černínský archiv dal ředitel jindřichohra-
deckého panství V. Bartůněk převést do jind-
řichohradeckého zámku. První, kdo našel od-
vahu lavinu písemností pořádat, byl František 
Tischer (pocházel z Bednárce), který přes čty-
řicet let neúnavně pořádal a  rovnal archivá-
lie zdejšího archivu. Jeho nástupce, pan farář 
František Teplý, měl už tedy zčásti práci usnad-
něnou a  mohl se věnovat psaní dějin města 
Jindřichův hradec. ale tak růžový jeho pobyt 
ve zdejším archivu přece jen nebyl: před prv-
ní světovou válkou dokončil architekt Walcher 
na žádost hraběte Černína opravu gotického 
křídla s atikou a archiv se stěhoval z adamova 
stavení na třetím nádvoří do nejvyšších pater 

gotického paláce, odkud dodnes pyšně shlíží 
na město. 
další zlom v osudech archivu nastal po druhé 
světové válce. Vzhledem k tomu, že byl maje-
tek Černínů v  roce 1945 konfiskován, byl ar-
chiv zásluhou archiváře Phdr.  karla Třísky 
předán beze ztrát do správy ministerstva ze-
mědělství, a to z toho důvodu, že zde byly ulo-
ženy písemnosti k  držbě a  hospodaření vel-
kých černínských dominií: Jindřichův hradec, 
Petrohrad a krásný dvůr (Žatecko). 
Vzhledem k  velkému historickému význa-
mu zdejších písemností navštěvovali už v mi-
nulosti archiv historici nejzvučnějších jmen, 
z nichž vlastně první byl jezuita Bohuslav Bal-
bín, následovali Josef dobrovský, František 
Palacký, Josef Pekař, Zdeněk kalista a  další. 
S archivem byl v úzkém kontaktu i  zdejší ro-
dák, historik a pozdější ministr rakouské vlády 
antonín rezek. dodnes kontaktují archiv his-
torici a badatelé z celé evropy i z ameriky. 
archiv se také chlubí čtyřmi archiváliemi, kte-
ré byly uznány jako kulturní památky: kronika 
Františka Pražského z roku 1378, tzv. zemský 
mír z  roku 1440, který vzájemně mezi sebou 
uzavírá šlechta a  královská města Českého 
království (listina má přivěšených 68 peče-
tí), dále listina vydaná králem Ladislavem Po-
hrobkem v roce 1454, ve které svěřuje správu 
Českého království Jiřímu z  Poděbrad a  nád-
herně iluminovaný rukopis o  životě svatého 

Františka z assisi, zhotovený kolem roku 1510.  
rozsahem patří archiv spíše k  těm menším, 
celkově má 2 537 běžných metrů písemností 
z  let 1291-2016, z  toho 12  035 kartonů, 
27 539 úředních knih a rukopisů a 925 listin. 
Popřejme jindřichohradeckému zámeckému 
archivu mnoho zdaru do  dalších století, aby 
již nikdy neměl existenční starosti a  přinášel 
zájemcům o historii bohaté poznatky o dějích 
města, české země i evropy.   
Zveme srdečně příznivce historie i širokou 
veřejnost k návštěvě Dne otevřených dveří 
archivu ve dnech 8. a 9. června 2018 (Státní 
hrad a zámek Jindřichův Hradec, II. nádvo-
ří vedle pokladny). 

Stanislava Nováková

promluví výtvarná teoretička Lenka Lindaurová.
Na datum vernisáže připadá rovněž již tradič-
ní akce muzea Den města Jindřichova Hradce 
v Muzeu fotografie a MOM, která po celý den 
umožní návštěvníkům prohlídku aktuálního vý-
stavního programu a velkoryse obnovených pro-
stor objektu s volným vstupem.  
na  výstavu Labyrint těla naváže v  sobotu 
16. června 2018 workshop Akt s Gabinou Fá-
rovou, který je určený těm, kteří již mají základ-
ní znalosti ovládání fotoaparátu a nebojí se pří-
ležitosti vyzkoušet si práci s  modelkou, zahrne 
však například i ukázku líčení a stylingu model-
ky před fotografováním. Gabina, jejíž fotografie 
jsou zastoupeny v několika tuzemských i světo-

vých uměleckých kolekcích, se s  kurzisty ráda 
podělí o  své bohaté profesní zkušenosti. Začá-
tečníci a  mírně pokročilí zájemci se pak tentýž 
den (16.  června 2018) mohou zúčastnit ob-
líbené fotovycházky po  Jindřichově Hradci 
s  fotoporadnou. Více o  muzeu a  jeho progra-
mech naleznete na našich webových stránkách:  
www.mfmom.cz.

Eva Florová
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 � Výstavy, workshopy i den otevřených dveří. Takový bude červen v Domě gobelínů 

 � Jaké 725. výročí vlastně letos v Jindřichově Hradci oslavujeme?

Den otevřených dveří v  Domě gobelínů 
v rámci Dne města
sobota 2. června 2018 (10.00 – 17.00 hodin)
10.00,11.00,13.00,14.00,15.00 hodin - komen-
tované prohlídky 
16.00 hodin – přehlídka paličkovaných klo-
boučků
komentované prohlídky v 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00 hodin. V  16.00 hodin přehlídka 

Z dosud uveřejněných informací se lze domní-
vat, že někteří lidé o tom bohužel nemají úpl-
ně jasno. na jejich omluvu lze uvést, že běžně 
je to těžko pochopitelné. Po  zkušenostech se 
slavením tohoto výročí v minulých letech mů-
žeme předpokládat, že opět si někde jako nad-
pis článku nebo v  jeho textu přečteme, nebo 
už jsme si přečetli, že Jindřichův hradec slaví 
725.  výročí svého založení, že se dožívá věku 
725 let či že si připomíná 725. výročí svých na-
rozenin, nebo že vznikl před 725 lety, či jiné, po-
dobné formulace. něčemu takovému nevěřte!  
není to pravda a svědčí to jen o neznalosti au-
torů takových textů. Skutečná historie je úplně 
jiná, původ našeho města je ještě o něco starší, 
jak si dále ukážeme.
V odborné historické literatuře o počátcích na-
šeho města se uvádí, že krátce před rokem 1220 
začal Jindřich i. z hradce budovat svůj román-
sko-gotický kamenný hrad na místě, kde asi již 
v 10. století vzniklo na mohutné skále, obtékané 
řekou (dnes nežárka) a chráněné velkým močá-
lem (dnes Vajgar), napájeným vodou z potoka 
(hamerského) přemyslovské hraniční knížecí 
hradiště. Můžeme předpokládat, že ke  stavbě 
mohutného hradu bylo třeba mnoho manuál-
ních pracovníků, neboť stavební mechanizace 
asi téměř nebyla žádná. a tito manuální pracov-
níci, vedení mistry různých stavebních oborů, 
jistě i  se svými rodinami, žili v blízkosti stavby 
hradu, který je poprvé písemně doložen v  ro-
ce 1220. Společně se stavbou hradu tak vznik-
la i tržní osada, obydlená těmi, kdo hrad budo-
vali, dále postupně řemeslníky různých oborů, 
umělci a  obchodníky s  nejrůznějším zbožím, 
neboť tudy vedla i  jedna z  obchodních cest, 
bydleli zde například i pěstitelé polních potra-
vinářských a  krmných plodin, chovatelé hos-
podářských zvířat, povozníci a  krčmáři, snad 
nějaký ranhojič a jistě i  lidé, v dnešní termino-

paličkovaných kloboučků lektorky paličková-
ní Jany krausové spojená s hudební produkcí, 
na  harfu zahraje ema Šimánková. návštěvní-
ci mohou zdarma po celý den absolvovat ko-
mentované prohlídky s  průvodcem v  nabíd-
nutých hodinách, uvidí restaurátorky při práci, 
zájemci o tkaní si mohou tuto techniku sami 
vyzkoušet, v kinosále budou promítány krát-
ké filmy o tkaní či o našem městě. Vstup celý 
den zdarma!
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ V. Nováka
17. května – 12. června 2018
Přijďte se podívat na  díla malých výtvarníků 
místní ZUŠ, budete překvapení jejich nápadi-
tostí a originalitou. Vstup zdarma!

Výstava „Jaroslava Pešicová/Tapiserie“ 
(do 9. 12. 2018)
Výstava známé české malířky a  grafičky Ja-
roslavy Pešicové představí jak autorčiny ori-

ginální obrazy, tak rozměrné tapiserie utka-
né dle těchto návrhů v  jindřichohradeckých 
gobelínových dílnách.  V  Jindřichově hradci 
budou ke  zhlédnutí rozměrné tapiserie au-
torky, např. „oslava chmele“, „heraldické zátiší, 
„Slunné odpoledne“, „Tři grácie“, „kočka“, „koč-
ka domácí“, „Vodník“, „Přítelkyně“, aj. k výstavě 
byl vydán katalog, k  zakoupení na  pokladně 
muzea. k zakoupení i barevná výpravná mo-
nografie Jaroslavy Pešicové.
Workshopy
Sobota, neděle 23.–24. června 2018
Kurz tkaní tapiserií, lektorka Mileva Müllero-
vá, cena 1 100 kč
Budeme se v červnu těšit na vaši návštěvu!
otevřeno duben – prosinec, denně mimo pon-
dělí, 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin, více in-
formací najdete na: www.dumgobelinu.cz 

Rita Škodová

logii označovaní jako „pracovníci ve  službách“, 
bez nichž by se ani tenkrát chod tržní osady ne-
obešel. komendu (klášter) zde také měli členo-
vé řádu německých rytířů, kteří sem přišli před 
rokem 1237 a zřídili špitál, farní školu a starali se 
o bohoslužby ve farním kostele a o provoz i du-
chovní správu nově vzniklé katolické farnosti. 
Tržní osada tak postupně rostla, zvyšoval se po-
čet obyvatel i počet domů a zástavbou se začala 
rýsovat její architektura.
Z  toho vyplývá, že v  roce 2020 bychom mě-
li okázalým způsobem zviditelnit, že uplývá 
800 let od  první písemné zmínky o  novostav-
bě zdejšího hradu, který, jak jsme si výše při-
pomněli, vznikal současně s  tržní osadou, roz-
kládající se v  jeho blízkosti. a  právě tato tržní 
osada, jejíž součástí je i dnešní státní hrad a zá-
mek, je předchůdcem dnešního města, které 
by tak mělo po právu v roce 2020 oslavit svůj 
vznik, své narozeniny i svoji starobylost. Již nyní 
by měl být pečlivě připravován program těchto 
oslav a jeho finanční zajištění.
A jaké 725. výročí tedy vlastně nyní oslavu-
jeme?
Letos 13. října tomu bude přesně 725 let, co 
zemský komtur (představený) řádu německých 
rytířů Jindřich z Pieru nechal v roce 1293 napsat 
latinskou církevní listinu, ve které se zavázal, že 
kněží z  řádu německých rytířů budou zajišťo-
vat pravidelné bohoslužby za  zemřelé z  rodu 
pánů z hradce v novostavbě kaple sv. dionysia 
(diviše), stojící poblíž hradu Jindřicha i. z hrad-
ce ve výše zmíněné tržní osadě s katolickou far-
ností, o  které usoudil, že dosáhla charakteru 
města, latinsky „civitas“. nevíme, jestli k tomuto 
závěru dospěl snad podle počtu obyvatelstva, 
architektury a  počtu domů, podle fungujícího 
tržiště, vrchnostenské správy a  vlastní samo-
správy nebo vzkvétající katolické farnosti, pod 
vedením kněží z řádu německých rytířů, nebo 

jestli se tím chtěl jen zavděčit tehdejšímu ma-
jiteli panství, a tedy i tržní osady panu oldřichu 
ii. z hradce. Je to však první písemné označení 
zdejšího sídelního útvaru v podhradí, zvaného 
dodnes latinsky novadomus (nova domus), 
v české formě „Gradecz“ (tak se název tržní osa-
dy poprvé objevuje v  roce 1255), v  německé 
formě od roku 1264 „nowenhaus“ později „ne-
uhaus“, jako města. Zemský komtur němec-
kých rytířů nejenže město nezaložil, neboť tržní 
osada zde existovala dávno před tím, než sem 
komtur přijel, ale ani neměl právo a úmysl tržní 
osadu na město povýšit. Proto je třeba zdůraz-
nit, že označení stávající tržní osady jako měs-
to je snad pouze jeho soukromý osobní úsudek, 
který se stal před 725 lety a který si letos připo-
mínáme. Je jistě pro historii důležitý, nemá však 
se samotným vznikem Jindřichova hradce, ani 
s žádným právním rozhodnutím, kterým by byl 
Jindřichův hradec oficiálně povýšen na  měs-
to, vůbec nic společného. a v tom je právě pro-
blém správně pochopit toto výročí. Připomíná-
me si vznik latinské církevní listiny, kde v textu 
je zcela náhodně a  pouze jen jednou (bez ja-
kéhokoliv vysvětlení nebo zdůvodnění) zdejší 
tržní osada poprvé označena jako město a  to 
slovy: „...civitatis novaedomus parochia.... = .. 
města hradce farnost...“. nic víc, ani nic méně.
Jak již bylo výše uvedeno, zdejší hrad začal Jin-
dřich i. z hradce stavět krátce před rokem 1220 
a  současně zřejmě i  krátce před rokem 1220 
začala v  podhradí vznikat i  tržní osada. Je te-
dy dost možné, že již v roce 1218 bylo započa-
to s budováním zdejšího hradu s tržní osadou, 
a tak snad už od nynějška si můžeme připomí-
nat vzácné osmisté narozeniny našeho krásné-
ho Jindřichova hradce, který tento název nese 
po svém zakladateli Jindřichu i. z hradce od ro-
ku 1410.       

Karel Bajer
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 � Program Dnů města 2018
PÁTEK 1. 6. 2018

MASARYKOVO NÁMěSTÍ
14.30 hodin Počátecká kapela

NÁMěSTÍ MÍRU
16.30 hodin historický průvod městem
17.00 hodin slavnostní zahájení oslav 725 let od založení města
17.30 hodin scénické vystoupení skupin historického šermu   
  a tance
19.00 hodin vernisáž výstavy k založení města
20.00 hodin koncert swingového orchestru Zatrestband z Třeště
21.45 hodin historický videomapping

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK
20.00, 21.40 hodin noční prohlídky

SOBOTA 2. 6. 2018

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK
11.00 hodin otevření historického ležení a historických stánků
13.00 hodin historický průvod městem
13.30 hodin zahájení programu salvou barokních děl u Malého  
  Vajgaru
14.00 hodin taneční a šermířská vystoupení, dobová historická  
  hudba 
18.15 hodin živý obraz inspirovaný osmi staletími historie města
20.00, 21.40, 23.30 hodin noční prohlídky 

NÁMěSTÍ MÍRU
19.00 hodin koncert skupiny Buty

NEDěLE 3. 6. 2018

NÁMěSTÍ MÍRU
18.00 hodin koncert hudby hradní stráže a Policie Čr 

Skupina a 
axel hellstenius „Elling a  Kjell Bjarne aneb 
Chvála bláznovství“ – Pantheon production
V režii Jakuba Nvoty hrají: Martin Hofmann, 
Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka Zahradnická 
a Šárka Opršálová

evžen Boček „Poslední aristokratka“ – 
divadlo na Jezerce 
V režii Arnošta Goldflama hrají: Anna Polívková, 
Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Libor Hruška, 
Denisa Pfauserová, Kristýna Hrušínská, Martin 
Sitta, Jitka Sedláčková a další
    

Tennessee Williams „Báječná neděle 
v parku Creve Coeur“ – divadlo kalich  
V režii Ivy Janžurové hrají: Sabina Remundová, 
Lucie Žáčková, Barbora Munzarová 
a Iva Janžurová
 
Gerárd Lauzier „Nalevo od výtahu“
 – Pantheon production
V režii Petra Svojtky hrají: Roman Vojtek, Lenka 
Zbranková, Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, 
Jana Tabrea, Vilém Udatný a Zdeněk Rohlíček

Skupina B 
Mark Leiren-Young – „Shylock“ – divadlo 
na Jezerce
V režii Radka Balaše hraje Milan Kňažko

christian Giudicelli – „Premiéra mládí“
-  divadlo rokoko
V  režii Janky Ryšánek Schmiedtové hrají: Jitka 
Smutná a Dana Syslová

 �Divadelní předplatné PODZIM 2018  

Upozornění: na této akci budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být prezentovány na webových stránkách města Jindřichův hra-
dec či facebooku. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich uveřejněním.

Prodej předplatenek začíná dne 26. 6. 2018 v pokladně KD Střelnice - tel. č.: 384 497 474 a potrvá do 19. 8. 2018 (neplatí pro stávající 
předplatitele). Bližší informace v kanceláři KD Střelnice – tel. č.: 384 497 473.

Radim Staněk
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 � Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
22. - 29. 6. 2018
Mezinárodní divadelní festival Divadlo ev-
ropských regionů a  Open air program Hra-
dec Králové
klicperovo divadlo a  centrum hradec králové. 
19. ročník nabídne více než 200 divadelních, hu-
debních a doprovodných produkcí z  tuzemska 
i  zahraničí, od  činohry, alternativního divadla, 
tance a kabaretů po improvizaci, autorská před-
stavení, pohádky či loutkové divadlo.

CHEB
6. - 9. 6.  2018
Chebské dvorky 2018 
16. ročník, čtyřdenní open air festival umělec-
kých projektů, Galerie 4.

KUTNÁ HORA
23. a 24. 6. 2018
Královské stříbření Kutné Hory

LITOMYŠL
14. 6. - 7. 7. 2018
60. ročník Národního festivalu Smetanova 
Litomyšl a 14. ročník Smetanovy výtvarné Li-
tomyšle

POLIčKA
2. 6. 2018
čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým pro-
gramem a řadou překvapení.

TELč
10. 6. 2018
Pohádková neděle na zámku
Pohádková cesta v zámeckém parku s domem 
dětí a mládeže. Pohádkový den plný zábavy pro 
děti a jejich rodiče s moderátory hitrádia Vyso-
čina.

TřEBOŇ
červen – září 2018
Příběh Zlaté stoky 
500 let jedinečného díla Štěpánka netolického. 
Výstava v domě Štěpánka netolického předsta-
vuje historii, význam i řadu zajímavostí unikátní 
Zlaté stoky.

Bližší informace a  mnohem více tipů na  vý-
let naleznete na  našich webových stránkách: 
www.ceskainspirace.cz 

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice

červen 2018 www.kino.jh.cz

 �VYBRANÉ KVĚTNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
NEZNÁMý VOJÁK
(TUNTEMATON SOTILAS) 
Válečný, Drama / Finsko / CinemArt

Stalin a hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vli-
vu v sousedních zemích a brzy zahájili i jejich por-
cování. a nikdo jim v tom příliš nebránil. Společně 
obsadili Polsko, Stalin zabral Lotyšsko a  estonsko. 
na  řadě bylo Finsko, po  kterém rusové žádali vy-
dání karélie ležící na  jejich hranicích blízko Lenin-
gradu. V listopadu 1939 bez vyhlášení války vtrhla 
rudá armáda do  Finska, ale i  přes mnohonásob-
nou převahu v  mužích i  zbraních nedokázala fin-
skou obranu prolomit. až po několika měsících tzv. 
Zimní války vybojovali na Finsku část území. V ro-
ce 1941 se situace změnila. německá armáda vtrhla 
do Sovětského svazu a Finsko se rozhodlo vybojo-
vat obsazené pohraničí zpět. Tento válečný konflikt 
mezi malou severskou zemí a totalitní komunistic-
kou mašinérií připomíná boj davida s Goliášem.
Válečné drama neznámý voják vypráví příběhy jed-
né finské jednotky, která se postavila během této 
války na obranu země proti agresorovi. Film vysti-
huje drsně a  realisticky skutečný válečný konflikt, 
vidí jej očima různorodé skupiny mužů, kterou pev-
ně spojila válka. Film vznikl podle knižního best-
selleru Väinö Linny, který pro jeho příběhy čerpal 
i z vlastní zkušenosti.
Winston churchill ocenil odvahu finských vojáků 
v průběhu Zimní války ve svém projevu: „osamo-
cené Finsko ukazuje, čeho jsou schopni svobodní 
muži.“
Hrají: Eero Aho, Aku Hirviniemi, Jussi Vatanen, Joonas 
Saartamo, Johannes Holopainen, Samuli Vauramo
Režie: Aku Louhimies
Hrajeme: 14. a 15. 6. od 20:00 ve 2D

ESCOBAR
(LOVING PABLO)
Životopisný, Thriller / Španělsko / Bontonfilm

escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, nar-
kobaron a vládce kokainového impéria, ve své do-
bě jeden z nejbohatších lidí planety. a jeden z nej-
nebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých, 
manžel a  také pozorný milenec. Jednoho musíte 
nenávidět, druhého můžete milovat. dohroma-
dy Pablo escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář 
propůjčil Javier Bardem.  
novinářka Virginia Vallejo (Penélope cruz) poznala 
nejdříve Pabla, muže, jenž staví domy pro chudinu, 
umí být zapálený pro věc i galantní. když objevila 
escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě. 
Byla už zamilovaná. escobarovo kriminální kokai-
nové království stále roste. Má miliony dolarů, vlast-
ní malou armádu, drogy prodává v  tunách. chybí 
mu ale jedna věc – respekt. rozhodne se, že si ho 
vyslouží zabíjením. Vytoužený respekt mu má při-
nést krev a co nejvyšší částka na mezinárodním za-
tykači. Pro americkou cia se brzy stane nejdůleži-
tějším cílem a tajný románek mladé novinářky pak 
příležitostí, jak escobara dostat.
Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
Režie: Fernando León de Aranoa
Hrajeme: 28. a 29. 6. od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.bontonfilm.cz

31. 5. - 1. 6. 17:30
Na KrátKo
drama / Čr / 2d
31. 5. - 1. 6. 20:00
poMSta
akční, Thriller / Francie / 2d
2. - 3. 6. 17:30
Hledá Se priNCezNa
animovaný / Ua / 2d
2. - 3. 6. 20:00
deliriUM
horor / USa / 2d
6. 6. 19:00
BratŘi lUMiÉrovÉ
dokument / Francie / 2d
7. - 8. 6. 17:30
pŮlNoČNÍ láSKa
drama, romantický / USa / 2d
7. - 10. 6. 20:00
aveNGerS: iNFiNitY War
akční, Sci-Fi / USa / 2d
9. - 10. 6. 17:30
dáMSKÝ KlUB
komedie / USa / 2d
14. - 15. 6. 17:30
KlUCi z Hor
drama, komedie / Čr / 2d
14. - 15. 6. 20:00
NezNáMÝ vojáK
Válečný, drama / Finsko / 2d
16. - 17. 6. 17:30
pat a Mat zNovU v aKCi
animovaný / Čr / 2d
16. - 17. 6. 20:00
GHoSt StorieS
horor / V. Británie / 2d
20. 6. 19:00
MaNiFeSto (art kino)
drama / austrálie, německo / 2d
21. - 22. 6. 17:30
GaNGSterdaM
komedie / Francie, nizozemsko / 2d
21. - 24. 6. 20:00
jUrSKÝ Svět: záNiK ŘÍŠe
dobrodružný, Sci-Fi / USa / 3d+2d
23. - 24. 6. 17:30
teaMBUildiNG
komedie / Čr / 2d
28. - 29. 6. 17:30
BaCKStaGe
Taneční, romantický / Čr, Sr / 2d
28. - 29. 6. 20:00
eSCoBar
Životopisný, Thriller / Španělsko / 2d
30. 6. - 1. 7. 17:30
jiM KNoFlÍK, lUKáŠ a loKoMotiva 
eMa
dobrodružný, rodinný / německo / 2d
30. 6. - 1. 7. 20:00
deBBie a jejÍ parŤaČKY
krimi, komedie / USa / 2d

PřEDSTAVENÍ PRO DěTI SE OD  čERVNA 
DO KONCE SRPNA NEKONAJÍ. 

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace Budí-

Check nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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 � Kdy za sportem?
sPort

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Městský park v novobystřické Pivovarské ulici 
bude v sobotu 16. června centrem iii. ročníku 
„Běhu Českou kanadou 2018“. akce s benefič-
ním podtextem, jež se letos koná pro dvaadva-
cetiletého Jiřího Jandu z J. hradce, jenž má tě-
lesný (dMo) i zdravotní (epilepsie, retardace) 
handicap, startuje v  17.00 hodin. Závodit se 
bude na  dvou distancích, a  sice 10,5 (hlavní 
závod) nebo 6,5 km, přičemž na obou tratích 
jsou vypsány kategorie mužů a žen do 40 let 
včetně a  nad 40 roků. Pořadatelé z  TJ Jiskra 
n. Bystřice přichystali také soutěže pro děti. 
Prezence a výdej čísel bude probíhat v době 
13.00 – 16.00 hodin. Termín nejzazší registrace 
je přímo na místě v den závodu v 15.00 hodin.

BASKETBAL
Přestože se „FMr cup 2018“ bude v J. hradci 
konat již popáté, zažije historickou premié-
ru. Poprvé se totiž tento turnaj ve streetbalu 

uskuteční v centru města. Bude součástí me-
zinárodní série chance 3  ×  3 central europe 
Tour, což znamená, že se lze těšit na  mnohé 
významné basketbalové osobnosti nejen Čr. 
akce, jež každoročně probíhá na  počest tra-
gicky zahynuvších někdejších hráčů Bk Lions 
J. hradec, Michala Fröhdeho, romana Vacha 
a  Filipa Sahana, se koná v  sobotu 16. června 
od 11.00 hodin v kategoriích elite muži, elite 
ženy, U18 a W18. hrát se bude o celkové pré-
mie 50 tisíc korun. oficiální kurty FiBa budou 
umístěny v klášterské ulici a na náměstí Míru. 
V  případě špatného počasí se klání přesune 
do obou tělocvičen městské sportovní haly.

MALÁ KOPANÁ
Pro maximální počet 18 týmů je určen tradič-
ní turnaj v malé kopané, který se v kardašově 
řečici uskuteční již podeváté. naplánován je 
na sobotu 30. června, přičemž přihlášky celků 
do „Plzeňská pivnice cup 2018“ lze podat pro-
střednictvím e-mailu pp-cup@seznam.cz.

ŠACHY
Přátelský šachový turnaj pořádá v  sobotu 
23.  června od 9.59 hodin v horním Skrýchově 
tamní TJ Pilich. Je určen pro 20 hráčů, přičemž 
přihlásit se u organizátora Pavla Gřunděla (gr.
pavel@seznam.cz; 720  295  635) může každý 
zájemce o  hru na  64 polích. Partie se budou 
hrát na 2 × 20 minut. V hostinci U Slámů bude 
turnaj pojat rodinnou formou, když v dopro-
vodném programu si mohou přítomní zkusit 
další deskové hry (dáma, ovečky, go).

TRIATLON
Čtvrtým podnikem bude v sobotu 16. června 
pokračovat jedenáctidílný „Jihočeský pohár – 
Triatlon cup“. Je jím již XXXii. ročník „Jindřicho-
hradeckého triatlonu 2018“ v super sprint tri-
atlonu (400 m plavání + 10 km kolo + 1500 m 
běh). Závod, který v chatovém táboru u ratmí-
rovského rybníka pořádá Tc Vajgar J. hradec, 
startuje v 10.00 hodin. Zároveň se v M. ratmí-
rově uskuteční také dětský „aQUaTLon Jind-

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor – ČECHY JIH

kolo 22. Buldoci Stříbro – JH ne 3.6. 11.00

Volejbal – TJ Slovan JH – muži, krajský přebor II. třídy – skupina B

kolo 13. TJ Slovan ČB – JH čt 7.6. 17.30

kolo 14. JH – SK Hlincovka ČB A čt 14.6. 17.30

Tenis – TK JH – krajský přebor III. třídy, dospělí – smíšená družstva

kolo 5. JH – LTC Velešín B so 9.6.

kolo 6. TJ Centropen Dačice – JH so 16.6.

kolo 7. JH – TJ Motor ČB so 23.6.

Tenis – TK JH – krajský přebor I. třídy, dorost – smíšená družstva

kolo 5. JH – SK Čemby Sport ČB ne 10.6.

kolo 6. TK Pelhřimov B – JH ne 17.6.

kolo 7. JH – TK Sezimovo Ústí ne 24.6.

Tenis – TK JH A – O pohár prezidenta ČTS, starší žactvo – smíšená 
družstva

kolo 5. LTC Český Krumlov – JH A so 9.6.

kolo 6. JH A – TK Pelhřimov A so 16.6.

kolo 7. LTC Tábor 1903 A – JH A so 23.6.

Tenis – TK JH B – krajský přebor II. třídy, starší žactvo – smíšená 
družstva

kolo 5. JH B – TK ZVVZ Milevsko so 9.6.

kolo 6. TK SK Dobrá Voda – JH B so 16.6.

kolo 7. JH B – TJ Blatná so 23.6.

Tenis – TK JH A – krajský přebor I. třídy, mladší žactvo – smíšená 
družstva

kolo 5. TK Český Krumlov – JH A ne 10.6.

kolo 6. JH A – LTC Český Krumlov ne 17.6.

kolo 7. TJ MANE Hluboká – JH A ne 24.6.

Tenis – TK JH B – krajský přebor II. třídy, mladší žactvo – smíšená 
družstva

kolo 5. JH B – LTC Velešín ne 10.6.

kolo 6. SKT Planá n./L. B – JH B ne 17.6.

kolo 7. JH B – TJ Blatná ne 24.6.

Tenis – TK JH – „Memoriál Zdeňka Kocmana“, nejmladší žactvo – 
mini tenis

kolo 1. JH – TK Písek so 2.6.

kolo 2. LTC Humpolec – JH so 2.6.

kolo 3. TJ Jiskra Třeboň – JH so 2.6.

kolo 4. JH – TJ Blatná so 2.6.

kolo 5. LTC Tábor 1903 – JH so 2.6.

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, ženy

kolo 2. počet družstev 8 ne 10.6. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, starší žákyně

kolo 2. počet družstev 11 ne 3.6. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, starší žáci

kolo 2. počet družstev 7 ne 3.6. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, mladší žákyně

kolo 2. počet družstev 10 ne 10.6. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, mladší žáci

kolo 2. počet družstev 10 ne 10.6. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, přípravka

kolo 2. počet družstev 17 ne 3.6. 10.00

Kopaná – FK JH 1910 – muži, krajský přebor Ondrášovka

kolo 28. JH – Dačice so 2.6. 10.30

kolo 29. FC Táborsko B – JH ne 10.6. 10.15

kolo 30. JH – Protivínso 16.6. 10.30

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci, krajský přebor ČEZ

kolo 20. JH – Roudné ne 3.6. 10.00

kolo 21. Meteor Tábor/Větrovy – JH so 9.6. 9.30

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci, krajský přebor ČEZ

kolo 20. JH – Roudné ne 3.6. 11.45

kolo 21. Meteor Tábor/Větrovy – JH so 9.6. 11.15

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ

kolo 13. Písek – JH ne 3.6.

kolo 13. MAS Táborsko – JH ne 3.6.

kolo 14. SK Dynamo ČB – JH ne 10.6. 10.00

kolo 14. JH – Třeboň ne 10.6. 11.00

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ

kolo 13. Písek – JH ne 3.6.

kolo 13. MAS Táborsko – JHne 3.6. Soukeník

kolo 14. SK Dynamo ČB – JH ne 10.6. 10.00

kolo 14. JH – Třeboň ne 10.6. 11.00

Kopaná – FK JH 1910 B – muži, I. A třída – skupina B

kolo 24. JH B – Nemanice so 2.6. 14.30

kolo 25. Hrdějovice – JH B ne 10.6. 10.00

kolo 26. JH B – Milevsko B so 16.6. 14.30

Kopaná – FK JH 1910 – dorost, I. A třída – skupina C

kolo 20. JH – Jistebnice so 2.6. 10.00

kolo 21. Staré Hobzí/Dačice – JH ne 10.6. 10.00

Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor

kolo 24. Halámky/Hranice – Buk ne 3.6. 15.30

kolo 25. Buk – Novosedly n./N. so 9.6. 17.00

kolo 26. Stráž n./N. – Buk so 16.6. 15.00

Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka, okresní přebor – skupina 
A

kolo 26. Novosedly/Stráž – JH B st 6.6. 17.30

kolo 27. JH B – Dačice pá 8.6. 17.30

kolo 28. Třeboň B – JH B st 13.6. 17.30

Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka, okresní přebor

kolo 16. Kunžak – JH B ne 3.6. 17.00

kolo 16. Nová Bystřice – JH B ne 3.6. 17.00

Kopaná – SK Horní Žďár – muži, okresní soutěž – skupina A

kolo 16. H. Žďár – FK Plavsko so 2.6. 17.00

kolo 17. Majdalena – H. Žďár so 9.6. 15.00

kolo 18. H. Žďár – Nová Ves n./L. so 16.6. 17.00
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řichŮV hradec 2018“, jenž je součástí seriálu „Junior cup“ a bude se 
konat již pojedenácté. Startovní povel mladí triatlonisté do 15 let uslyší 
po skončení závodu dospělých, tj. přibližně v 11.30 hodin.

VOLEJBAL
Velký svátek mezinárodního charakteru je pro sportovní příznivce na-
chystán na sobotu 2. června, kdy se od 18.00 hodin v městské sportovní 
hale v J. hradci představí ženské reprezentační družstvo Čr. Tým kouče 
Zdeňka Pommera na jihu Čech odehraje svůj pátý zápas soutěže „eu-
ropean Golden League 2018“, v němž bude hostit Bělorusko.

HOKEJBAL
Během čtyř víkendových dní bude letos odehrán tradiční turnaj, který je 
znám pod názvem Městská liga. konat se bude v termínu 16. – 24. červ-
na na hokejbalovém hřišti Vi. ZŠ na jindřichohradeckém sídlišti hvěz-
dárna. Pořádající TJ hBc olymp J. hradec zve k aktivní účasti ve XXii. 
ročníku „Poháru Města J. hradec 2018“. Přihlášky mužstev přijímá a bliž-
ší informace podá Martin Marko (fermax@seznam.cz; 777 041 704).

ORIENTAČNÍ BĚH
Spolek orientačních sportů J. hradec je znám i díky kvalitním organi-
začním schopnostem, proto neví divu, že mu bylo svěřeno uspořádání 

závodu v rámci sérií Žebříček B Čechy – východ a Český pohár veterá-
nů 2018. Zorganizuje ho ve dvou dnech, a to 9. – 10. června s centrem 
v LdT Vrchal Bílá skála u Číměře. První den je na programu klasická trať 
se startem ve 12.00 hodin, den nato se poběží na krátké trati od 10.00 
hodin. Prezence účastníků obou závodů končí vždy 60 minut před star-
tem. akce je určena i pro širokou veřejnost, neboť budou vytýčené i tra-
sy s označeními T (tréninková), P (příchozí – 3 km) a hdr (fáborková trať 
pro rodiče s dětmi).

SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Ze standardních útočných samonabíjecích a opakovacích pušek se bu-
de střílet v sobotu 16. června v již Xi. ročníku „Skrýchovské pušky 2018“. 
Střelecká soutěž, jejímž organizátorem je klub vojáků v záloze při ÚVS 
J. hradec, se uskuteční poosmé jako „Memoriál Jana Šorše“. Závod za-
čne v 8.30 hodin prezencí, střílet se bude od 9.15 hodin. na programu 
jsou třípolohová střelba UPUS na náboj o středním balistickém výkonu 
či PUVS na klasický puškový – kulometný náboj jednotlivců.

PoZVÁnkY k nÁBorŮM, akTiVnÍMU SPorToVÁnÍ a UdÁLoSTeM TÉŽ 
na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

Roman Pišný

HÁZENÁ
V  jindřichohradecké městské sportovní hale se uskutečnil házenkářský turnaj přípravek s  ná-
zvem „Vajgárek Cup 2018“, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem 11 družstev. Pořádající 
Házená J. Hradec měla zastoupení v obou, přičemž v mladší přípravce obsadila 2. místo a ve starší 5. 
příčku. Domácí barvy hájili Jiří Mazánek, Tereza Neidrová, Berenika Bradová, Tereza Kořínková, Ve-
ronika Komínková, Monika Štíchová, Veronika Martínková a Dorota Blažková. 

Foto: Věra Neidrová

HÁZENÁ
pěkné 5. místo obsadilo mini žactvo Házené J. Hradec na tradičním turnaji „MINI Cup 2018“, který 
se za účasti 10 družstev uskutečnil v Praze – Jižním Městě. Pořadatelem XXII. ročníku byl HC Háje JM 
Praha, jemuž jindřichohradecký celek podlehl 3:7. V dalších zápasech se střetl s Lázněmi Kynžvart 
(14:0), DHC Plzeň (3:14), Jiskrou H. Brod (10:6), Hvězdou Cheb (3:7), Slavojem Žirovnice (14:5), 
Slavií Praha (6:4), Sokolem Kobylisy (12:13) a HC Milevsko (9:5). Na úspěšném výsledku se podíle-
li Adéla Prágrová, Tereza Martínková, Tereza Ondřasinová, Amélie Brožová, nejlepší hráčka celého 
turnaje Barbora Neidrová, Julie Dvorská, Veronika Štefanová, Bára Špačková, Tereza Maxová a Ji-
ří Mazánek. 

Foto: Lada Špačková

BASKETBAL
Klub Basket Fio banka J. Hradec měl dohromady v sezóně 2017/2018 v soutěžích 8 týmů. Benjamín-
ci ve smíšeném družstvu startovali v oblastním přeboru nejmladšího mini žactva U11. Pod vedením 
trenéra Tomáše Vybírala jsou šikovnými basketbalisty Ondřej Velek, Adam Hezina, Alex Račman, Jan 
Havelka, Daniela Spurná, Jan Vybíral, František Grill, Šimon Dvořák, Jérome Jacques Prokeš, Jan Ille, 
Vojtěch Heřmánek a Oliver Langer. 

Foto: Radka Procházková

STOLNÍ TENIS
Na závěr sezóny 2017/2018 uspořádal SK J. Hradec jubilejní X. ročník „Javorového/Prkýnkového tur-
naje“. Uskutečnil se v tělocvičnách V. ZŠ na sídlišti Vajgar, kde triumfoval hráč pořádajícího klubu 
Martin Hunal. Jako odměnu za vítězství obdržel dle tradice litrovou láhev dvanáctileté whisky. Zavr-
šil tak vydařenou sezónu, v níž jako 12. hráč okresního žebříčku pomohl týmu mužů k 5. místu v kraj-
ském přeboru B, když v singlu nastoupil k 55 zápasům, z nichž 40 vyhrál. 

Foto: Ladislav Mátl
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 � Jindřichohradečtí gymnazisté jsou ve florbalu čtvrtí v ČR

 � Basketbalová přípravka se uvedla turna-
jovým prvenstvím

Městská sportovní hala v J. hradci byla dějištěm 
republikového finále středoškolských družstev 
ve florbalu. V kategoriích děvčat i chlapců Jiho-
český kraj reprezentovala družstva z  jindřicho-
hradeckých školních institucí.
Zatímco dívky z  obchodní akademie naplňo-
valy ve  finálovém turnaji coubertinovo motto, 
když skončily poslední s celkovou bilancí 0 bodů 
a skóre 1:15, pak gymnazisté dosáhli historické-
ho úspěchu. dokázali se probojovat z kvalifikač-
ní skupiny, v níž za sebou nechali soupeře z Plz-
ně po výhře 4:3.
Ve  vyřazovací části sice poté už neuspěli, ale 
v konečném hodnocení to stačilo na zisk 4. mís-
ta. „Pro nás je to v tomto sportovním odvětví do-
savadní maximum, čtvrtá příčka je krásná. Navíc 
se Hynek Havelka stal s  pěti brankami nejlepším 
střelcem celého turnaje. Klukům všichni moc gra-
tulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci ško-
ly,“ uvedla Martina kubičková, profesorka GVn 
J. hradec.
Konečné pořadí – dívky: 1. oa Praha – Bube-
neč, 2. SŠ Sion hS h. králové, 3. Gymnázium olo-
mouc, 4. Gymnázium rakovník, 5. Gymnázium 
Znojmo, 6. oa TGM J. hradec.

Konečné pořadí – hoši: 1. Gymnázium Praha – 
opatov, 2. SoUS Škoda aUTo M. Boleslav, 3. SPŠ 

Třebíč, 4. Gymnázium V. nováka J. hradec, 5. VoŠ 
a SPŠe Plzeň, 6. SoŠ a Gymnázium S. Město.

Reprezentanty GVN J. Hradec ve finálovém turnaji byli Filip Kopřiva, Matyáš Haruda, Jan Pech, Ondřej Šimek, Jan Dítě, Martin Novák, 
Viktor Hejlíček, Hynek Havelka, Karel Šmejkal a brankář Vojtěch Veselý. 

Foto: Martina Kubičková

KARATE
Úspěchy sklízí při soutěžích „Národního poháru“ závodníci klubu Okinawa Goju Ryu Dojo Karate J. 
Hradec. Při II. kole pohárového klání stylu goju-ryu v Hodoníně startovali čtyři jeho zástupci, kte-
ří dohromady vybojovali pět medailových umístění. Na snímku jsou junior Martin Hrádek (1., 3.), 
starší žák Tomáš Kokta (2., 5.), doprovod Luboš Masař, starší žačka Agáta Hemberová (2.) a doros-
tenec Vít Masař (1.), jenž je stabilním členem reprezentace České republiky. 

Foto: Radim Lukeš

Na triumfu týmu kategorie U10 se v Táboře podíleli Vojtěch Buchta (2 body), Jan Dvořák, Šimon 
Dvořák (8), František Grill (10), Jan Havelka (16), Matyáš Chmel, Jan Ille (15), Eliáš Likler, Vít Moser, 
Jérome Jacques Prokeš (3), Jan Vlnas (9) a Jan Vybíral (13).

Foto: Jitka Matoušková

na úplný závěr sezóny absolvovala turnaj přípravka Basketu Fio banka 
J. hradec. dvanáctičlenný chlapecký tým desetiletých a mladších bas-
ketbalistů v Táboře triumfoval, i když pro některé hráče šlo o zápasovou 
premiéru.
Jindřichohradecký výběr nejprve zdolal táborská Medvíďata 41:22 a po-
té si to rozdal s Bk Strakonice o prvenství. Soupeře v napínavém utká-
ní pokořil výsledkem 35:30 a mohl se radovat ze zaslouženého triumfu, 
který byl odměnou za bojovné výkony spojené s kvalitní hrou.
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PrOstOry staré radnIce Před-
stavUJí HIstOrII JIndřIcHO-

va Hradce. městská radnIce 
na tOmtO místě stávaLa JIž 

ve středOvěkU. PůvOdní bU-
dOva byLa UžŠí, PrOtOže mezI 
radnIcí a vedLeJŠím dOmem 

vedLa ULIčka s krámky na PrO-
deJ cHLeba…
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 � Jindřichohradecký půlmaratón se poběží již potřetí
První ročník Jindřichohradeckého půlmarató-
nu v roce 2016 absolvovalo 336 běžců, loni jich 
bylo v parném počasí 289. Letos se koná iii. roč-
ník v sobotu 23. června, přičemž 179 závodníků 
se přihlásilo do poloviny května.
„Běžci se mohou registrovat i  nadále, pouze je 
změna v tom, že funkční pamětní závodní tričko 
získají zdarma jen ti, kteří se přihlásili a  uhradili 
startovné do  konce května,“ podotkl ředitel zá-
vodu Martin Žižkovský z pořádajícího Bromex 
Solution.
hlavní závod jednotlivců a dvoučlenných štafet 
na 21,1 km odstartuje z Mertových sadů v par-
ku pod jindřichohradeckým gymplem v 17.00 

hodin. Poběží po  certifikované trati, na  níž se 
závodilo v roce 2017. Loni se absolutním vítě-
zem stal Jiří csirik (Metal-Produkt, s.r.o.) z  Pís-
ku. Závod štafet na 2x10,5 km, kde se pomyslný 
kolík předává v ratiboři, opanovalo počátecké 
duo Tadeáš Vítek – Lukáš háva (Predator run).
Také při třetím pokračování bude program „Jh 
půlky“, kterak se závodu říká, obsahovat doplň-
kové akce. Prolog obstará v 16.00 hodin „rodin-
ný běh“ na  2200 metrů pro každého, v  němž 
nejde o výkony, i když odměněni budou 3 nej-
rychlejší holky a kluci, ale o jakékoliv absolvo-
vání tratě při symbolickém startovném 50 ko-
run, za  které účastníci dostanou občerstvení, 

startovní číslo a pamětní medaili.
Svůj závod na totožné trati opět absolvují škol-
ní družstva. V běhu s názvem „rebel run“ se bu-
dou snažit o sběr bodů pedagogové a žáci. Pů-
jde o to, aby jich získali co nejvíce, neboť ve hře 
jsou velmi hodnotné poukázky na vybavení je-
jich vzdělávacích institucí. Start je v 17.30 hodin.
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Pozvánky na Červenec
Městské akce: Ostatní akce:
•	 6. – 7. 7. TřETÍ ZVONěNÍ – JINDřICHOHRADECKÁ čINOHRA 
•	 11. 7. LETNÍ KONCERT – ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM 
•	 14. 7.  ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU - ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM
•	 18. 7.  LETNÍ KONCERT – ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM
•	 20. 7.  LETNÍ KONCERT – NÁMěSTÍ MÍRU 
•	 27. 7. – 5. 8.  TOP TýDEN 2018

•	  4. 7.  SVÁTEčNÍ KONCERT – TRUMPET TUNE
•	 21. 7. FOLKLORNÍ FESTIVAL – MUZEUM   
  JINDřICHOHRADECKA

1. - 3. června
DNY MěSTA JINDřICHŮV HRADEC
Slavíme 725 let
Státní hrad a zámek, náměstí Míru

2. června 9:00 – 16:00 hod.
FOTOGRAFICKý PORTRÉT
Workshop – Muzeum fotografie a MoM

2. června 17:00 hod.
JAN MATYÁŠ / FOTOGRAFIE 
 Vernisáž výstavy – Muzeum fotografie a MoM

2. června 17:00 hod.
LABYRINT TěLA / AKT VE FOTOGRAFII 
A MALÍřSTVÍ
Vernisáž výstavy – Muzeum fotografie a MoM 

2. června, 10:00 - 17:00 hod.
DEN OTEVřENýCH DVEřÍ
Módní přehlídka paličkovaných kloboučků v 16:00 hod.
dům gobelínů

3. června, 17:00 hod.
SÁZENÍ SLETOVÉ LÍPY
XVi. Všesokolský slet 2018
Tyršův stadion

4. června, 19:15 hod.
CESTA DO SKOTSKA
Přednáška ing. Ludmily Černotské pro Zo českého 
zahrádkářského svazu
dům dětí a mládeže

5. června, 19:00 hod.
Lars von Trier „KDO JE TADY řEDITEL?“
Švandovo divadlo, Předplatné skupiny a
kd Střelnice

7. června, 16:00 hod.
VIDLIčKOU, JEHLOU A KLEŠTěMI
retrospektiva tvorby radky a Vlastimila Vodáko-
vých. Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

8. června, 19:30 hod.
KONCERT PěVECKýCH SBORŮ
Účinkují Pěvecké sbory repetice, Zanoty. 
host Saxofonové kvinteto
kaple sv. M. Magdaleny

11. června, 19:00 hod.
JEZUITÉ A JEJICH KULTY 
V BAROKNÍM JINDřICHOVě HRADCI
Přednáška doc. Phdr. Josefa hrdličky, Ph.d.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

14. června, 16:00 hod.
ZACÍLENO NA BOŽSKOU EMU 
A MUZEJNÍ POKLADY V RUKÁCH RESTAURÁTORŮ
Vernisáž výstav
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí

14. června, 16:00 hod.
BESEDA S MGR. LUBOŠEM MÜLLEREM
Beseda pro Jindřichohradecké sdružení sociálních 
aktivit
centrum sociálních služeb 

14. června, 19:00 hod.
KONCERT PS SMETANA
Program Jiří Pavlica - Missa brevis 
kostel sv. Jana křtitele

15. června, 17:00 hod.
ZÁVěREčNÉ VYSTOUPENÍ TANEčNÍHO OBORU 
ZUŠ
kd Střelnice

15. června, 19:00 hod.
50. ROčNÍK JIHOčESKÉHO FESTIVALU 
CONCERTINO PRAGA
Závěrečný koncert vítězů a laureátů 52. ročníku 
Mezinárodní rozhlasové soutěže concertino Praga
rytířský sál - Státní hrad a zámek

16. června 9:00 -16:00 hod.
FOTOGRAFICKÁ VYCHÁZKA SPOJENÁ  
S FOTOPORADNOU
Muzeum fotografie a MoM

16. června, 10:00 – 19:00 hod.
FOTOGRAFOVÁNÍ AKTU S GABINOU FÁROVOU
Přední česká výtvarná fotografka – Muzeum foto-
grafie a MoM

16. června, 14:00 hod.
ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
24. ročník pořadu, v němž vystupují přední heli-
gonkáři regionu
dům dětí a mládeže

17. června
VýSTAVA VýTVARNýCH PRACÍ 
 ŽÁKŮ ZUŠ V. NOVÁKA
dům gobelínů

17. června, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška Tomáše Pfeiffera
Gymnázium V. nováka

17. června, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci
kd Střelnice

18. června, 19:19 hod.
Ota Pavel „PUMPRDENTLICH“
Představení jednoho herce - Josef nechutný  
s klavírním doprovodem ivo Pavelky
Langrův dům - atrium

20. června, 17:00 hod.
CHVÁLA ZPěVU
koncert dětských pěveckých sborů k evropskému 
dni hudby
kostel sv. Jana křtitele

22. června, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje old Steamboat Jazz Band
Park pod gymnáziem

24. června, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT JHSO
k 20. výročí založení JhSo
Státní hrad a zámek

26. června, 9:30 - 11:00 hod.
SETKÁNÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVýM  
POSTIŽENÍM
Poradenské centrum
Mesada

26. června, 16:00 hod.
ODPOLEDNE S DIVADLEM JÁRY CIMRMANA
Společné setkání s herci divadla na výstavě 
 „50 let s cimrmanem“
Zámecký mlýn

26. června, 19:00 hod.
Smoljak, Cimrman, Svěrák „LIJAVEC“
divadlo Járy cimrmana, mimo předplatné
kd Střelnice

29. června, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje skupina Želiborů a přátelé
náměstí Míru

29. června, 21:00 hod.
VEčERNÍ TOULKY BÁJNýM HRADCEM
10. ročník kostýmovaných představení o méně 
známé historii města
nádvoří Zámeckého pivovaru

Probíhající výstavy:
JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018
OTEVřENÁ OKNA - 15 LET S VÁMI 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 21. 6. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA
- Muzeum Jindřichohradecka
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018
SVěT KOSTIčEK
- Muzeum Jindřichohradecka
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018
ŽIVOT S ANEŽKOU
- Městská knihovna
- Výstava potrvá do 30. 6. 2018
OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU
- Městská knihovna
- Výstava potrvá do 30. 6. 2018
čESKÉ VěDKYNÉ A JEJICH PřÍNOSY
NEJEN čESKÉ VěDě II.
- Městská knihovna
- Výstava potrvá do 30. 6. 2018


