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Milovníky opery potěší na jindřichohradeckém 
hradu a zámku Dvořákova Rusalka

Letošní rozloučení s prázdninami oživí koncerty na náměstí Míru
Město Jindřichův Hradec připravuje ve spolu-
práci s místními organizacemi, které se zamě-
řují na práci s dětmi, tradiční veselé rozloučení 
s prázdninami „Město dětem“. Letos se usku-
teční v jindřichohradeckém městském par-
ku v  sobotu 1. září. Doprovodný program 

Příznivci opery mohou  letos zavítat na  třetí 
nádvoří jindřichohradeckého hradu a  zám-
ku na  operní představení Antonína Dvořáka 
Rusalka, které tradičně pořádá město Jindři-
chův Hradec ve  spolupráci s  Agenturou Croce 
a  Státním hradem a  zámkem Jindřichův Hra-
dec. Představení se uskuteční v sobotu 25. srp-
na od 20.00 hodin. Opera Rusalka je pokládá-
na za  Dvořákovo nejzdařilejší dílo pro jeviště 
a za autorovo vrcholné dílo vůbec. Antonín Dvo-
řák použil pro hudební vyjádření reálného světa 
a nadpřirozena výrazných hudebních kontrastů, 
velký důraz klade na  zpodobnění a  vykreslení 
přírody a prostředí, ve kterém se děj pohádkové 
opery odehrává.

(pokračování na str. 2)

loučení s  prázdninami opět vytvoří členové 
divadelní společnosti Chůdadlo, kteří budou 
v  průběhu celého odpoledne v  přestrojení 
za superhrdiny bavit děti i dospělé. Dění v par-
ku doplní vystoupení pochodové kapely Bo-
hemia Marching Band. Program pro děti zač- 

ne již v  ranních hodinách dětskými rybářský-
mi závody na řece Nežárce u bývalé vojenské 
správy, vlastní zábavný program v parku zahájí 
členové společnosti Chůdadlo v 13.30 hodin 
v horní části parku.

(pokračování na str. 12)
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 �Milovníky opery potěší na jindřichohradeckém hradu a zámku Dvořákova Rusalka  
(pokračování ze str. 1)

Libreto opery o  třech dějstvích napsal bás-
ník a  překladatel Jaroslav Kvapil inspirován 
pohádkou H. CH. Andersena Malá mořská ví-
la a  příběhy K. J. Erbena. Autor libreta použil 
pestré jazykové prostředky pro vyjádření po-
hádkového příběhu o tragické lásce lesní žínky 

Odpovědi zasílejte nejpozději do  15. dne 
aktuálního kalendářního měsíce na  adre-
su: kozlova@jh.cz nebo na  adresu: Informač-
ní středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 
136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeň-
te připojit své jméno a příjmení a také adresu, 
popř. telefonní číslo, na kterých vás budeme 
moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: 
Nejničivější požár v  historii postihl Jindři-
chův Hradec v roce 1801.
Výherkyní se stává: 
Miroslava Petrů z Rodvínova. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecká úzkokolejka
Více než století neodmyslitelně patří ke kolo-
ritu České Kanady a  Jindřichohradecka dvě 
tratě lokálky s úctyhodnou délkou 79 km. Tra-
tě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindři-

chův Hradec – Obrataň dodnes slouží svému 
původnímu účelu, každodenní osobní a  ná-
kladní dopravě.
Jsou však také významnou technickou pa-
mátkou a  jednou z  nejnavštěvovanějších tu-
ristických zajímavostí regionu. Jízda stoletým 
historickým parním vlakem do půvabných zá-
koutí České Kanady je nejen jedinečným výle-
tem do minulosti, ale i zážitkem, který si pros-
tě nemůžete nechat ujít.
Za  okny historických vagónů se střídá lesní 
přítmí, zvlněné louky, hladiny rybníků i  me-
chem obrůstající bludné balvany. Monotónní 
drncání přerušené občasným hvizdem parní 
píšťaly potrhuje nostalgii cesty do minulosti.
Tak intenzivní parní provoz už jinde nenajde-
te. Od  května do  září se párou můžete svézt 
každou sobotu, o letních prázdninách vyjede 
na obě tratě po jednom páru historických vla-
ků denně. Jejich součástí je i bufetový vůz pro 

přepravu kol. Několikrát do  roka máte mož-
nost využít tematických jízd s  doprovodným 
programem a stylovým občerstvením.
Díky starým, ale stále funkčním tiskařským 
strojům je dnes společnost Jindřichohradec-
ké místní dráhy, a.s., která úzkokolejku provo-
zuje, již jediným výrobcem původních lepen-
kových jízdenek. Ty byly po dlouhá desetiletí 
nedílnou součástí cestování po železnici. 
Dalším ze zážitků, který si můžete osvojit, je 
stát se strojvedoucím na zkoušku. Svezete se 
v kabině lokomotivy (parní, stejně jako die-
selové) a zblízka tak můžete pozorovat běž-
ný pracovní den obsluhy lokomotivy i  bě-
hem jízdy.
Zkrátka a dobře, jindřichohradecká úzkokolej-
ka je unikátem v mnoha ohledech.
Nás by zajímalo, zda víte, jaký rozchod ko-
lejí mají obě tratě této turistické a historické 
atraktivity?

Rusalky k  princi a  neslučitelnosti skutečného 
světa a  nadpřirozena. Hudbu k  opeře zkom-
ponoval Antonín Dvořák během osmi měsí-
ců v roce 1900, premiéra představení se kona-
la 31. března 1901 v Národním divadle v Praze. 
Operní představení se uskuteční v  nastudo-

vání sólistů Národního divadla v Praze a sólis-
tů, orchestru a baletu Divadla J. K. Tyla v Plz-
ni. V roli Rusalky se představí sopranistka Dana 
Burešová, Eva Urbanová, jedna z  nejvýznam-
nějších českých operních pěvkyň a  sopranis- 
tek, se představí ve  dvojroli ježibaby a  cizí 
kněžny, Aleš Briscein jako princ. Postavu vod-
níka ztvární Vratislav Kříž. Režisérem inscenace 
je šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni Tomáš Pi-
lař, orchestr diriguje František Drs.
Předprodej vstupenek na představení zajišťu-
je  Informační středisko v  Jindřichově Hradci, 
Panská 136/I., tel. č.: 384  363  546. Dvě hodi-
ny před představením budou zbylé vstupenky 
k dispozici v pokladně Státního hradu a zámku 
Jindřichův Hradec. Představení se koná za kaž- 
dého počasí.

Jiří Kubát 
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

letní prázdniny se nám pokradmu přehouply do  své 
druhé poloviny. To mimo jiné znamená, že kulturní 
a společenská sezóna v našem městě dosahuje svého 
vrcholu. Na začátek osmého měsíce roku je připrave-
ný bohatý program tradičního TOP týdne, který završí 
5. srpna oblíbená jindřichohradecká pouť Porcinkule. 
Konec každého pracovního týdne se nese ve znamení 
letního koncertu pod otevřeným nebem, ať už na ná-
městí Míru, nebo v atriu muzea fotografie. 25. srpna 
se na třetí zámecké nádvoří po roce vrátí operní vys- 
toupení, v letošním roce Rusalka, a v ten samý den se 
ve  městě uskuteční už 25. setkání československých 
válečných a poválečných letců. Zapomenout nesmím 
ani na festival pouličního umění, který se kolem po-
loviny měsíce odehraje v  ulicích historického centra. 
Zkrátka a  jednoduše, Hradec žije. A  mne vždy potěší 
vidět, že Hradečáky baví život v něm. 

S  přáním pohodových, slunečných 
a oddechových dnů

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Město převzalo opravenou hřbitovní obřadní síň a krematorium
V  dopoledních hodinách úterý 3. července 
se uskutečnilo slavnostní převzetí obřadní sí-
ně a krematoria na městském hřbitově ve Ví-
deňské ulici po  rekonstrukci. Předmětem za-
kázky bylo zateplení obvodového pláště 
jednotlivých objektů obřadní síně, krematoria 
a  administrativní části včetně střešních kon-

UDÁLOSTI Z RADNICE

 �Nemocnice otevřela pracoviště magnetické rezonance
Začátkem letních prázdnin uvedla Nemocnice 
Jindřichův Hradec do  provozu nové pracoviš-
tě magnetické rezonance. Slavnostní otevření 
pracoviště se, za  přítomnosti starosty Stanisla-
va Mrvky, uskutečnilo 19. června. Investiční nák- 
lady na  přístroj Philips Ingenia 1,5 T, které činí 
bezmála 27 milionů korun, jsou hrazeny z pros- 
tředků Integrovaného regionálního operační-
ho programu Evropské unie, na stavební úpra-

vy ve výši 6 milionů korun přispěl Jihočeský kraj. 
Nové pracoviště magnetické rezonance se na-
chází v suterénu pavilonu C, v blízkosti gastro-
enterologických ambulancí.
Jak vysvětlil MUDr. Tomáš Jindra, vedoucí lékař 
magnetické rezonance, jedná se o  diagnostic-
kou metodu, která v  našem regionu doposud 
chyběla. „Vyšetření se provádí v prostředí silného 
magnetického pole, v  našem případě o  velikosti 

 �Dárci krve převzali zlaté kříže 3. třídy
O  tom, že je krev vskutku nejcennější tekuti-
nou, není potřeba dlouze diskutovat. Jindřicho-
hradecká nemocnice vítá každého jejího dob-
rovolného dárce. Někteří z  nich darovali krev 
už minimálně osmdesátkrát. Za  tento úcty-
hodný a  lidský čin převzali 29. června dárci kr-
ve ocenění v podobě zlatých křížů 3. třídy z ru-
kou starosty města Stanislava Mrvky a zástupců 
Nemocnice Jindřichův Hradec i členů jindřicho-
hradeckého Českého červeného kříže. Zlatý kříž 
za nejméně osmdesátku odběrů krve si zaslou-
žili: Jiří Bušta, Renata Berglová, Pavlína Dušková, 
Miroslava Jedličková, Jiří Kára, Helena Lapková, 

Marek Mandát, Petr Macek, František Malý, Bed-
řich Müller, Jaroslava Nováková, Vladimír Pavlík, 
Stanislav Sklenář, Vladimír Šaman, Pavel Šlápota 
a Jindřich Zamazal.
V souvislosti s tím jindřichohradecká nemocni-
ce informovala o tom, že potřebuje doplnit krev-
ní zásoby. Proto vyzývá nejen všechny stávající 
dárce, ale i prvodárce, aby se telefonicky přihlá-
sili na číslo 384 376 330 a přispěli ke stabilizaci 
krevních zásob. Odběry krve probíhají každou 
středu od 7.00 do 10.00 hodin. Prvodárci se ne-
musejí objednávat předem, postačí, když se do-
staví na transfúzní oddělení.

strukcí, výměna oken, dveří a prosklených stěn 
s použitím izolačních dvojskel a trojskel, výmě-
na zasklení štítů obřadní síně a čekárny izolač-
ními dvojskly a  povrchové úpravy ohradních 
zdí. Realizací těchto úprav dojde k  podstat-
nému snížení energetické náročnosti objektů 
a  zvýšení uživatelského komfortu pro veřej-

nost i personál. Projekt vypracoval Oto Něme-
ček, Jindřichův Hradec, zhotovitelem byla 
společnost ORDYS s.r.o. Jindřichův Hradec. Ná-
klady na tuto zakázku činily více než 5,2 mili-
onu korun. Stavební práce trvaly od 3. dubna 
do posledního červnového dne.

Karolína Bartošková

magnetické indukce 1,5 Tesla. Je vhodné zejmé-
na pro vyšetření nervové soustavy - mozku, míchy 
a míšních nervů, páteře a meziobratlových ploté-
nek, kloubů, měkkých tkání a dalších oblastí těla. 
Hlavními výhodami jsou absence rentgenového 
záření a vysoké tkáňové rozlišení. Je třeba však po-
čítat, ve srovnání s CT, s delší dobou vyšetření, kte-
rá se pohybuje nejčastěji v  rozmezí 20-45 minut, 
a dále hlučností přístroje.“
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

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

4. 8. 2018 sobota Jantač Zdeněk Počátecká 311, Studená, 378 56 384 490 154
5. 8. 2018 neděle Johová Miluše Stará cesta 505, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 570

11. 8. 2018 sobota Kotalík Viktor Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 401
12. 8. 2018 neděle Kubásek Ivan Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 384 320 005
18. 8. 2018 sobota Lacinová Dagmar Antonínská 85, Dačice, 380 01 384 423 150
19. 8. 2018 neděle Lovětínský Čestmír Příhodova 176, Dačice, 380 01 384 423 107
25. 8. 2018 sobota Majerčíková Barbora Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 321 839
26. 8. 2018 neděle Marková Jaroslava Strojírenská 160, Dačice, 380 01 384 456 215

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

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat 
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký 
je jejich další osud. 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana život-
ního prostředí před rtutí, která je v těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. V jedné 
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mno-
honásobně vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní prostře-
dí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 
více než 90 %. Využitím recyklovaných ma-

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
teriálů při další výrobě se šetří přírodní zdro-
je surovin. Zpětným odběrem a ekologickou 
recyklací osvětlovacích zařízení se od  ro-
ku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i  pro 
naše město. Obyvatelé Jindřichova Hradce 
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdá-
vat ve sběrném dvoře v ulici U Cihelny nebo 
v elektro obchodě při nákupu nových. 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky 
k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro 
opětovné použití získávány především kovy, 
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se 
mohou znovu použít v kovovýrobě, například 
pro součástky jízdních kol. Z  recyklovaných 

plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využí-
vána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se 
používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 re-
cyklovalo 727 t použitých světelných zdrojů 
(téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To předsta-
vuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému od-
běru nedostala do přírody. Bohužel stále mno-
ho českých domácností nerecykluje a úsporné 
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Blanka Slavíková

 � Výpis z událostí
30. června 
Svérázným způsobem větral svého plecho-
vého miláčka na sídlišti Vajgar zapomětlivý 
řidič, který vůz zaparkoval a ponechal zcela 
stažené boční okénko. Strážníky byl vypát-
rán a s díky svou ledabylost napravil.
30. června 
Tři čtvrtě hodiny před půlnocí marně hledal 
správné dveře od  pensionu v  Jarošovské 
ulici německy hovořící hudebník. Klíč, prav-
da, měl, jen ty správné dveře mu chyběly. 
A  tak po konzultaci s majitelkou pensionu 
byl za uniformovaného doprovodu uložen 
ke spravedlivému spánku.
1. července 
Lehkou kontuzi levé oční krajiny a pravého 
boltce budou „ošetřovat“ chlapci ze správ-
ního oddělení městského úřadu, protože 
tímto lékařským verdiktem skončilo napo-
menutí muže (25 let) z Jarošova nad Nežár-
kou, když na sídlišti Vajgar profackoval klu-
činu (8 let) za to, že ten před pár dny údajně 
házel kamení na syna jeho partnerky. 
2. července
Květák za  pět set. To by mohlo připome-

nout nejednu televizní soutěž. V  našem 
případě jistě nechyběla odvaha a ani adre-
nalin, jen závěr byl pro postarší paní v režii 
strážníků a  nikoli televizního štábu. A  tak, 
když karfiol vrátila zpět do  bedýnky, pro-
tože zjistila, že jej vlastně ani nepotřebuje, 
odešla ze supermarketu se zmíněným mí-
nusem na účtu.
2. července
Začátek prázdnin pojali zajímavým způ-
sobem 3 výrostci (15 let). V  Mlýnské uli-
ci v půl jedenácté večer odstranili doprav-
ní značení nad uvolněnou skálou výpustě 
rybníku Vajgar. Něco odnesli, něco skonči-
lo pod výpustí a  lze se jen stěží domnívat, 
proč?  Jestli je takové myšlenkové pochody 
provázejí i ve školních lavicích, tak musí být 
u nich doma celkem veselo, asi zrovna tak, 
jako když obdrželi vyčíslení náhrady škody 
za „vylovení, odbahnění a vysušení“, to vše 
omaštěné nějakou tou pokutou.
7. července
Hrdinové ze Slávie Praha se předvedli v půl 
čtvrté ráno v Komenského ulici před Para-
dise klubem. Tam totiž partička jako smyslů 

zbavených mladistvých fotbalistů nekom-
promisně složila pěstmi k zemi dva návštěv-
níky zmíněného lokálu a pak bez zaváhání 
již oba ležící dorazila dalšími údery pěs-
tí a kopanci. Při útěku z místa ještě sejmuli 
v Kostelní ulici mladý, nic netušící pár, a pak 

se ukryli na kolej VŠE Praha, kde byli ubyto-
váni. Tam byli po krátkém pátrání a vyhod-
nocení kamerového systému dohledáni 
a ztotožněni strážníky a kolegy z PČR, kte-
rým byla věc předána pro podezření z trest-
ného činu.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE
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POLICIE ČR  

Cyklisté, předejděte dopravní nehodě a jez- 
děte bezpečně!
Letní sezóna je v plném proudu, a tudíž i mno-
zí motoristé vyměnili svá vozidla za jízdní ko-
la. Do  jižních Čech míří rovněž mnoho turis-
tů, kteří se pohybují právě na  svých jízdních 
kolech. Aby se nehodám předcházelo, je za-
potřebí cyklistům připomenout některé po-
vinnosti. Každý, kdo používá tento doprav-
ní prostředek, ať už k  jízdě do zaměstnání či 
k  tréninku nebo jen na vyjížďku, by měl jez-
dit bezpečně, dodržovat zákon a před jízdou 
si zkontrolovat povinnou výbavu kola. Neo-
světlený cyklista se v silničním provozu stává 
méně viditelným a je tak větší předpoklad, že 
ho někdo přehlédne. Je proto nutné používat 
všechny předepsané odrazky a světla – vpře-
du bílé, vzadu červené světlo, odrazky v paprs-
cích kol, na pedálech oranžové barvy, vpředu 
bílé a vzadu červené). Použitím svítilen s pře-
rušovaným světlem je cyklista více zvýrazněn 
a kolemjedoucí řidiči tak blikající světlo mno-
hem dříve registrují a mohou včas reagovat. 

Pro bezpečnost za snížené viditelnosti je také 
důležité používat světlé a pestré oblečení, pří-
padně reflexní doplňky.
Policisté se v těchto dnech více zaměří prá-
vě na cyklisty. S jízdním kolem vybaveným 
všemi potřebnými komponenty se cyklista 
vyhne komplikacím s policií, ale především 
bude jezdit bezpečněji! Také nezapomínej-
te, že cyklista mladší 18 let je povinen mít 
na hlavě nasazenou a řádně připevněnou 
cyklistickou přilbu. 
Jindřichohradečtí policisté opět připomínají, 
že alkohol nepatří ani za řídítka! Opilí cyklisté 
mohou ohrozit dopravu natolik, že může do-
jít k  závažné dopravní nehodě s  tragickými 
následky. I cyklisté jsou řidiči a v silničním pro-
vozu jsou povinni dodržovat předepsaná pra-
vidla. Mezi to nejzákladnější platí, že nemají 
usedat na kolo pod vlivem alkoholu či jiné ná-
vykové látky!
Jízdní kola musí být ze zákona vybavena:
• dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní 

kola pro děti předškolního věku vybavená 

Prevence:
volnoběžkovým nábojem s  protišlapací brz-
dou nemusí být vybavena přední brzdou.

• přední odrazkou bílé barvy
• zadní odrazkou červené barvy nebo touto 

odrazkou v  kombinaci se zadní červenou 
svítilnou

• odrazkami oranžové barvy na  obou stra-
nách pedálů

• nejméně jednou boční odrazkou oranžové 
barvy na paprscích předního nebo zadního 
kola

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti 
(šero, tma, mlha ...) musí být vybavena:
• světlometem svítícím dopředu bílým svět-

lem
• zadní svítilnou červené barvy nebo kombi-

nací této svítilny se zadní odrazkou červené 
barvy.

Nepovinná a doporučená výbava:
• jasně znějící zvonek
• účinné blatníky
• účinný kryt řetězu

Hana Millerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

pravu. Součástí jejich cvičení byla totiž od vzni-
ku Sokola mj. i  pořadová příprava, která se vy-
rovnala té vojenské a pro kterou, stejně jako pro 
ostatní sokolská cvičení, zakladatel M. Tyrš vy-
tvořil potřebnou českou terminologii (využíva-
nou v zásadě v tělovýchově i v armádě dodnes). 
Vzdělavatelská činnost Sokola pak probouze-
la v jeho členech odhodlání přinášet národním 
zájmům i osobní oběti. Díky tomu mohli soko-
lové vytvořit na  různých místech světa legio- 
nářská vojska s jednotným velením v národním 
jazyce a v bojích udivovat statečností, pramení-
cí z  jejich vypěstovaného vřelého vztahu k  ná-

 � Vzpomínková akce připomněla výročí československých legií
Dne 29. června 2018, při příležitosti 101. výro-
čí bitvy u  Zborova a  100. výročí přísahy našich 
legionářů ve  francouzském Darney, uspořáda-
la Československá obec legionářská - Jednota 
br. Stanislava Berana J. Hradec ve spolupráci se 
44. lmopr u památníku I., II. a III. odboje v měst-
ských sadech vzpomínkový akt, kterého se zú-
častnili i  zástupci jindřichohradecké sokolské 
jednoty. Právě Sokol má totiž k čsl. legiím vřelý ni-
terný vztah a cítí se s nimi být úzce svázán, neboť 
tuto národní armádu tvořili převážně sokolové, 
kteří tak v míře vrchovaté zúročili svoji předchozí, 
více nežli padesátiletou, cvičební i  ideovou pří-

rodu, za  jehož samostatnost bojovali. A bojové 
úspěchy legií v Rusku nakonec vedly i k tomu, že 
z naší armády a její politické reprezentace v če-
le s TGM se z původního užitečného pomocní-
ka dohodových velmocí v bojových akcích stal 
jejich skutečný partner, jehož názory na nepře-
hlednou situaci v Rusku a možnosti jejího řeše-
ní ve prospěch Dohody bylo nutno brát v potaz 
a který tak získal zasloužený souhlas s vytvoře-
ním vlastního národního státu i  oprávnění být 
plnohodnotným účastníkem poválečných mí-
rových jednání (těch se za naši republiku zúčast-
nil z J. Hradce i Vladimír Slavík, sám sokol a syn 
zakladatele zdejší sokolské jednoty Jana Slavíka, 
který byl i jejím prvním starostou).
Éra čsl. legií představuje údobí, kdy jsme byli 
skutečně respektovanými a uznávanými aktéry 
světodějných událostí a je nesporně nejslavněj-
ším obdobím naší (myslím, že nejen) novodobé 
historie. Její odkaz by měl být chápán jako zdroj 
oprávněné národní hrdosti a nejcennější dědic-
tví našich předků a Sokol chce spolu s ČsOL a ar-
mádou přispívat k  tomu, aby si veřejnost lépe 
uvědomovala obrovský význam této tradice. 
Výrazem ideového souznění ČsOL a  Sokola je 
nepochybně i pamětní medaile ke stému výro-
čí bitvy u Zborova, kterou ČsOL naší jednotě při 
této příležitosti slavnostně předala. Pro naši jed-
notu to bylo milým překvapením, a i touto ces-
tou bychom organizaci, která je reprezentantem 
legionářské tradice, chtěli ještě jednou upřímně 
poděkovat.

Alois Soppe
Foto: J. Veselá
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 6. 2018 do 10. 7. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Helena VOPÁLKOVÁ, Číměř 27. 2. 1947 13. 6. 2018

Božena KORBELOVÁ, Jindřichův Hradec 28. 6. 1934 14. 6. 2018

Jan PINC, Hamr 14. 8. 1947 15. 6. 2018

Alois NOVÁK, Číměř 18. 6. 1934 15. 6. 2018

Pavel ŠNAJDR, Dvorce 23. 6. 1953 15. 6. 2018

Růžena MARSOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 9. 1937 16. 6. 2018

Věra MERTLOVÁ, Lodhéřov 28. 3. 1931 16. 6. 2018

Naděžda BERÁNKOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 8. 1951 16. 6. 2018

František HRONEK, Sedlo 8. 11. 1941 17. 6. 2018

Josef VRLA, Jindřichův Hradec 17. 1. 1964 18. 6. 2018

Jarmila MRZENOVÁ, Ratibořické Hory 23. 5. 1953 18. 6. 2018

Blažena Sarah CELÁ, Jihlávka 24. 1. 1958 21. 6. 2018

Věra MRKVIČKOVÁ, Lovětín 2. 8. 1931 22. 6. 2018

Miloš SMETANA, Jindřichův Hradec 30. 6. 1926 23. 6. 2018

Pavel KLIMEK, Rapšach 13. 7. 1938 24. 6. 2018

Vladislav DUŠEK, Jindřichův Hradec 24. 7. 1966 24. 6. 2018

Věra ŠVARCOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 9. 1938 25. 6. 2018

Zdeněk ŠTEFL, Jindřichův Hradec 3. 6. 1950 26. 6. 2018

Jana CHOVÍTKOVÁ, Stráž nad Nežárkou 14. 7. 1960 1. 7. 2018

Hana UHLÍŘOVÁ, Praha 11. 3. 1927 1. 7. 2018

Milan NOVÁK, Jindřichův Hradec 1. 6. 1964 2. 7. 2018

Karel MÁTL, Kunžak 12. 2. 1940 3. 7. 2018

Růžena ZDEŇKOVÁ, Dolní Radouň 20. 8. 1938 4. 7. 2018

Zdeňka BURIANOVÁ, Kardašova Řečice 8. 10. 1930 4. 7. 2018

Marie MÁSÍLKOVÁ, Nová Včelnice 5. 3. 1928 6. 7. 2018

Jaroslav KODADA, Nová Bystřice 3. 1. 1932 6. 7. 2018

Jiří TOMAN, Jindřichův Hradec 1. 4. 1930 7. 7. 2018

Vladislav NOŽÍN, Jindřichův Hradec 14. 3. 1932 8. 7. 2018

Václav HRON, Nová Bystřice 24. 8. 1937 9. 7. 2018

Vlasta PELTANOVÁ, Lásenice 6. 1. 1947 10. 7. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

zilo nebezpečí genocidy ze strany Němců. Osm-
náctiletý Pavel se rozhodl odejít do zahraničního 
odboje. Vydal se za svým otcem, který již dříve 
odešel do Polska, kde se oba setkali. Otec však 
byl kvůli vyššímu věku z naší vojenské jednotky 
vyloučen. Po vypuknutí 2. světové války se Pavel 
Vranský vydal s Čs. legionem směrem na východ. 
Byl zajat Rudou armádou a  následně interno-
ván. Sovětský svaz mohl opustit až na jaře roku 
1941. Přes Oděsu a Turecko se dostal na Střední 

 � Zemřel voják od Tobrúku a válečný letec RAF Pavel Vranský
V neděli 24. června 2018 nás zastihla smutná 
zpráva o úmrtí brigádního generála letectva 
Pavla Vranského. Generál Vranský se v loňs- 
kém roce zúčastnil „XXIV. setkání čs. váleč-
ných a poválečných letců v Jindřichově Hrad-
ci“, kde byli spolu s  podplukovníkem Jiřím 
Kafkou hlavními čestnými hosty celé akce. 
Pavel Vranský se narodil 29. dubna 1921 v Lip-
níku nad Bečvou, rodina však žila v Ostravě. Pro 
její židovské vyznání jí po 15. březnu 1939 hro-

východ, kde byl zařazen do vznikající českoslo-
venské pěší jednotky pod velením podplukov-
níka Karla Klapálka. Po krátkém výcviku bojoval 
v Sýrii a na hranicích Egypta proti Italům, posléze 
proti vichistickým Francouzům. Nejtěžší pozem-
ní boje absolvoval při obraně libyjského přístavu 
Tobrúk proti německým jednotkám. Po částeč-
né porážce Němců v severní Africe byl na pod-
zim 1942 Vranský vybrán do skupiny vojáků, kte-
ří se dobrovolně přihlásili do  služeb britského 
Královského letectva (RAF). Nejprve absolvoval 
na Bahamách výcvik na B-25 Mittchel, kde byla 
secvičena osádka pod velením kapitána Rudolfa 
Protivy. Vranský se zde setkal s bojovým druhem 
a  celoživotním kamarádem Jiřím Kafkou. Spo-
lečně se od května 1944 účastnili jako příslušníci 
311. čs. bombardovací perutě protiponorkových 
patrol a hlídkových letů nad spojeneckými lod-
ními konvoji, prováděli také vzdušné krytí bě-
hem Dne D 6. června 1944 při vylodění spojenců 
v Normandii. Vranský operačně létal až do kon-
ce války na B-24 Liberatorech jako palubní stře-
lec a radista. Po návratu do svobodného Česko-
slovenska odešel v  roce 1946 z armády, stal se 
referentem a  letcem Čs. aerolinií, krátce půso-
bil na ministerstvu dopravy. Aby po únoru 1948 
unikl politickým perzekucím západních vojáků, 
nastoupil dobrovolně na  tři roky do  uhelných 
dolů. V  nastalé době protižidovských štvanic 
v  Československu si raději změnil své původní 
příjmení Wechsberg na  Vranský. Generál Pavel 
Vranský obdržel mnohá československá a spoje-
necká vyznamenání, v roce 2005 mu bylo uděle-
no čestné občanství obce Horoměřice, kde žil až 
do své smrti. 
Vážený pane generále, čest Vaší památce!

Vladislav Burian

Gen.  Pavel Vranský a  pplk.  Jiří Kafka v  muzejní expozici Bitva nad Jindřichohradeckem během „XXIV. setkání letců“,  
sobota 26. srpna 2017. 

Foto: Vladislav Burian
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ti zástupců míst. vlasteneckých 
spolků a  organizací. Jménem 
místního odboru Českého srdce 
schůzi zahájil místopředseda pan 
Kadlec, uvítav vřele přítomné, na-
čež promluvil o  účelu chystané 
slavnosti, jakož i  o  dosavadních 
přípravných prací. Sděliv s  pří-
tomnými mimo jiné, že o protek-
torát byla požádána městská ra-
da a o slavnostní řeč říš. poslanec 
dp. J. Vacek a dal návrh na zvolení 
předsednictva.

Hradec a okolí českému srdci
Uplyne jen několik dnů a  nade-
jde nám příští nedělí den, kterýž 
bude nejradostnější chvíle všeho 
vlastenecky uvědomělého čes-
kého lidu, den velké slavnosti – 
Českému srdci. Budou-li v neděli 
přáti nám nebesa, bude na  slav-
nostním místě tisíce a  tisíce ná-
vštěvníků. Nebude to jen z  vlas-
tenecké povinnosti, ale bude to 
také proto, že program slavnos-
ti, jak se dovídáme, bude velkole-
pý. Na  prvé místo musíme klásti 
veřejné cvičení Sokola při hudbě 
želez. zřízenců z Veselí n. Lužnicí. 
Z atrakcí dlužno na prvém místě 
jmenovati „tureckou kavárnu Ori-
ent“, která svým originálním za-
řízením a  znamenitým občerst-
vením bude dozajista hledaným 
útulkem návštěvníků slavnosti. 
Na 4. hod. odpol. stanoveno jest 
Loutkové divadlo. 
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Dr. Toth, jenž za přispění správce 
nemocnice p.  Fary ránu ošetřil. 
Neštěstí to vyvolalo v obecenstvu 
našem největší sdílnost a  kaž- 
dý všeobecně oblíbenému pa-
nu doktorovi ze srdce přeje, by 
vbrzku úplně se uzdravil k potěše 
nás všech, hlavně však těch, kte-
ří jeho pomoci potřebují a  kteří 
těžce nesou nepřítomnost své-
ho svědomitého, váženého a nej-
lepší pověsti nejen v městě, nýbrž 
i v celém okrese se těšícího, své-
ho dovedného lékaře lidumila. 

Manifestační schůze 
jihočeských evangelíků všech 
denominací konati se bude dne 
25. t. m. v Jindř. Hradci o 10. hod. 
dopol. v  modlitebně. Jedna-
ti se bude o  splynutí všech sbo-
rů evangelických v jedinou církev 
českobratrskou a  pak o  připojení 
se k Jednotě Jeronýmově na mís-
tě dosavadního pomocného spol-
ku Gustava Adolfa. 

Ustavující schůze 
slavnostního výboru pro pořá-
dání slavnosti J. Hradec a okolí – 
Českému srdci konala se minulý 
týden ve  čtvrtek o  8. hod. večer 
v hořejších místnostech restaura-
ce p. Fr. Kadlece za přečetné účas-

2. srpna 1918
Tabáčenky
Konečně dočkali jsme se dlouho 
a  toužebně očekávaných tabá-
čenek, které v  poslední dva dny 
nejteplejšího měsíce v roce – čer-
vence – byly vydány. Nelze ani vy-
psati, s  jakou radostí každý přijí-
mal novou tabáčenku, o  kteréž 
jest předem přesvědčen, že ne-
potká ji osud jako její předchůd-
kyně, že totiž k  ní přináležející 
zboží z  obzoru zmizí, zkrátka, že 
ho vůbec nebude. 
Při veřejné čítárně
vejde v  činnost bezplatná veřej-
ná knihovna Národní Jednoty Po-
šumavské (zatím jen 80 svazků). 
Půjčovati se bude vždy v  neděli 
v 10 hod. dopl. v místnostech čí-
tárny. Katalogy v čítárně. 

Zápis žáků a žákyň 
do  I. ročníku obchodní školy byl 
již ukončen a  nikdo nebude již 
dále přijat. Zvláště žákyň přihlá-
silo se letos takové množství, že 
téměř 30 musilo se jich odmít-
nout pro nedostatek místa a ně-
které již přijaté, které neměly úpl-
ného předvzdělání, propuštěny. 
Přednost byla dána žákyním s vy-
nikajícím prospěchem. Přijíma-

cích zkoušek letos vůbec nebu-
de. Obchodní škola naše získala 
si za  krátkou dobu svého trvá-
ní takové obliby, že stala se stře-
diskem studentstva celých jiho-
východních Čech a  navštěvují ji 
i  ti, kteří mají jiné obchodní ško-
ly blíže. 

16. srpna 1918
Provolání
Dne 17. srpna slavíme Nejvyšší 
narozeniny našeho nejmilostivěj-
šího císaře a  krále. Všude proje-
vuje se ve  vlasteneckém obyva-
telstvu vřelá potřeba dáti radosti 
z  opětného návratu tohoto vele-
významného svátku také zevní 
projev. Současně však tlumočeno 
bylo přání, aby zevní výraz slav-
nostní nálady obmezil se na všeo-
becné vyvěšení praporu a aby ob-
vyklá jinak illuminace v předvečer 
17. srpna nahražena byla skutky 
vlastenecké dobročinnosti. 
23. srpna 1918
Vážná nehoda lékařova
Městský lékař a primář nemocni-
ce pan MUDr. František Hrudička 
vracel se v úterý odpoledne oko-
lo 4 hod. od pacienta z Pluhové-
ho Žďára. Na cestě se koně, mou-
chami silně obtěžováni, splašili 
a kočár sjel do silničního příkopu, 
při čemž lékař z  vozu vymrštěn 
a  stupátkem zlomena mu levá 
noha v  kotníku. Lékaře prováze-
jící sestřenice jeho sl.  Kubaková 
vypadla též z  kočáru a  utrpěla 
jen lehčí poranění na obličeji. Ko-
čímu, jenž snažil se vší silou hro-
zící nebezpečí odvrátiti, nestalo 
se ničeho. Neštěstím potkavšího 
p.  lékaře dopravila slečna s  ko-
čím do kočáru a odvezla jej domů 
k jeho paní matince. Zde poskytl 
mu pomoc plukovní lékař p. MU-

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Letní měsíc srpen 1918, který v Jindřichově Hradci, začínající tradičně již po staletí slavnou jindřichohradeckou 
poutí zvanou Porciunkule, se stále vyznačoval významným strádáním zdejších obyvatel především v oblasti ne-
dostatku potravin. Místní však také postrádali tabák a pečlivě pročítali zprávy v Ohlase od Nežárky týkající se za-
vádění tabáčenek a také tento vleklý proces v týdeníku glosovali. Celé město se v srpnu semklo k přípravě velké 

zářijové akce připravované pod názvem Hradec a okolí Českému srdci. Rozsáhlá společenská vlastenecká charitativní akce doslova pohltila všechny 
fungující hradecké spolky, které na její přípravě participovali, ať již organizačně, tak přípravou programu.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

hled nám v obou částech soutěže dělala pa-
ní profesorka Michaela Míková.  A  tak jsme 
24. červ n a  sbalily všechny naše pomůc-
ky a experimenty a nevědouce, co nás čeká, 
jsme nasedly ve  složení Žaneta Frýbortová, 
Kristýna Kubičková, Julie Frýbortová a  Kate-
řina Kubičková na vlak do Nymburku. Už to-
ho dne jsme vystupovaly s  naším finálovým 
pokusem „Vlakus Technikus“ na  pódiu před 
asi 200 lidmi. Druhý den dopoledne jsme vy-
světlovaly naše pokusy jak odborné porotě 

 � Z fyzikální soutěže Pohár vědy – Newton 2018 si gymnazistky přivezly třetí místo
Letos se náš tým „Terminus Technikus GVN“ již 
třetím rokem zúčastnil fyzikální soutěže Po-
hár vědy – Newton 2018. Domácí korespon-
denční  části soutěže, která měla 4 kola, jsme 
se účastnily v  tomto složení:  Žaneta Frýbor-
tová, Kristýna Kubičková a  Štěpánka Bur-
dová.  V  korespondenční části jsme skončily 
na 6. místě z celkem 119 týmů z Česka, Slo-
venska a Turecka a  byly jsme zařazeny mezi 
12 týmů, které postoupily  do  mezinárodní-
ho finále v Nymburku. Vedoucí a odborný do-

,   tak i  vedoucím ostatních týmů. Po  velkém 
stresu ze soutěže jsme se řádně naobědvaly 
a taktéž navštívily kavárnu, zmrzlinárnu  a ba-
zén. Poté jsme se navečeřely a konečně přišlo 
vyhlášení vítězů. A skončily jsme na úžasném 
3. místě! Soutěž jsme si nesmírně užily a ko-
nečné umístění nás velmi potěšilo. Na  závěr 
bychom chtěly poděkovat naší vedoucí paní 
profesorce Míkové za  pomoc a  rady během 
soutěže Pohár vědy – Newton 2018.

Kristýna Kubičková

 � Členové Klubu historie letectví se vydali na balkánskou cestu
Expediční tým Klubu historie letectví Jindři-
chův Hradec se vydal také letos, podobně ja-
ko každý rok, na svoji zahraniční dokumentač-
ní cestu zaměřenou na dějiny 1. a 2. světové 
války. Karel Maršík, Vladimír Vondrka, Radek 
Novák, Pavel Salaba, Aleš Gucko a  Vladislav 
Burian odjeli na  desetidenní balkánskou „Ex-
pedici Kotor 2018“. V době od 7. do 16. června 
navštívili vojenské a historické lokality v Chor-
vatsku, Černé Hoře, Albánii, Srbsku, Bosně 
a Hercegovině, včetně místa atentátu na ná-
sledníka habsburského trůnu Františka Fer-
dinanda d´Este, který byl spáchán 28. června 
1914 v  Sarajevu. V  Leteckém muzeu v  Běle-
hradě, kde je k  vidění velmi zajímavá expo-
zice, se výprava setkala s místními leteckými 
historiky. Během cesty dlouhé 4.324 kilome-
trů pořídili stovky snímků a několik hodin vi-
deozáznamů. Výsledky a  zajímavosti z  cesty 
představí členové Klubu ještě letos na  svých 
podzimních přednáškách v konferenčním sá-
le Muzea Jindřichohradecka.

Tým „Expedice Kotor 2018“ před Leteckým muzeem v Bělehradě. Na fotografii jsou: Vladimír Vondrka, Aleš Gucko, Radek No-
vák, Karel Maršík, Pavel Salaba a Vladislav Burian. (Archiv KHL Jindřichův Hradec)

Vladislav Burian

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA NUŠLA UPOZORŇUJE NA OMEZENÝ PROVOZ
Dovolujeme si vás upozornit, že od 11. července 2018 je hvězdárna z důvodu vystěhování vybavení před rekonstrukcí objektu 
UZAVŘENA! Otevřeme opět v pátek 10. srpna 2018, a to v náhradním provozu a místě, tedy na Domě dětí a mládeže v Růžové 
ulici. Další a přesnější informace zveřejníme v průběhu nejbližších dnů. Sledujte je na: www.hvezdarnajh.cz a www.ddmjh.cz. Děkujeme 
za vaši trpělivost a přízeň a prosíme, zachovejte ji pro nás i nadále a držte nám palce. 
Za kolektiv hvězdárny a Astroklubu prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci

Jana Jirků
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 � Po stopách 75. pěšího pluku se vydala 
tříčlenná expedice
Ve dnech 3. až 9. července 2018 proběhla Expedice Hodov 2018, která si 
dala za cíl prozkoumat bojiště jindřichohradeckého c. a k. 75. pěšího plu-
ku na západní Ukrajině v oblasti Starého Martinova (bojiště z roku 1915), 
Josefovky a Hodova (bojiště z let 1916-1917). Naše terénní průzkumy při-
nesly řadu nových poznatků, a hlavně nálezů přímo v terénu. Veškeré ty-
to nálezy byly darovány obecnímu úřadu ve Starém Martinově, který se 

chystá zřídit v prostorách svého kulturního domu muzeum, jehož část bu-
de věnována právě 75. pěšímu pluku. V rámci expedice byl podniknut pi-
etní akt na hřbitově v Josefovce, kde jsou pochováni i vojáci 75. pěšího 
pluku. Ti zde především padli v srpnových bojích v roce 1916. Expedice, 
během které jsme najezdili 2.450 km, se zúčastnil Josef Šmahaj, Pavel Kal-
ma a Miloslav Sviták.

Miloslav Sviták

 �Děti tančily a hrály pro radost seniorů
Obyčejné úterní dopoledne 19. června 2018 se přičiněním žáků II. základní 
školy změnilo v malý svátek v DPS v Růžové ulici. V pěkně upraveném parčí-
ku zahráli a zatančili pod vedením paní učitelky Kaňkové a pana učitele Bar-
toše. A bylo na co se dívat a co poslouchat!

Účast byla velká, diváci obsadili všechna připravená křesílka a se zaujetím 
sledovali připravený program. Vystoupení proběhlo ve velmi příjemné at-
mosféře a dobré pohodě, přálo nám i počasí. Děti na závěr rozdaly seniorům 
připravené malé dárečky – malované obrázky – a paní učitelka je srdečně 
pozvala na společné přednášky, které se budou v příštím školním roce konat 
přímo v prostorách školy. Spokojené a obdivné ohlasy na obratnost a pruž-
nost malých vystupujících a šikovnost hráčů byly určitě víc než zasloužené, 
pohodová hodinka s dětmi projasnila a zkrášlila celý den, a to není málo.

Eliška Macurová

CHCETE NÁS?
Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní, bez 
problémů zvládá i  20 km procházku. Má rád spo-
lečnost lidí. S  fenkami i  pejsky vychází na  pro-
cházce  dobře (musí se s  nimi nejprve seznámit), 
ale v novém domově by měl být jedináčkem. Do-
ma si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyk-
lý žít celoročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný 
a neštěká. Na vodítku trochu tahá, ale vzhledem k jeho velikosti to není 
žádná tragédie. Není vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
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 kvůli špatným zkušenos-
tem s  bývalým majitelem potřebuje trpělivý pří-
stup. Ovládá pár základních povelů a velmi ráda se 
učí novým věcem. S ostatními pejsky vychází dob-
ře, je zvyklá na pobyt venku i v bytě. Je čistotná, nicméně není vhod-
ná k adopci pouze do bytu, ideální pro ni je domek se zahrádkou, kde 
má možnost být venku i doma. 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 velikosti 
(cca 25 kg). Je naprosto nenáročná a hodná. Mi-
luje lidi, děti, ostatní pejsky, míčky. Na svůj věk je 
velmi čilá a  skvěle zvládá i  delší procházky. Byla 
zvyklá žít venku, ale i pobyt uvnitř zvládá bez pro-
blémů. Vhodný pro ni bude ale domek se zahrádkou, nejlépe k dal-
šímu pejskovi.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Dáša
bígl, fena cca 5-6 let, kastrovaná
Dášenka je miloučká kříženka, která má za sebou 
velmi smutné zkušenosti s  lidmi. Žila na  úvazu 
u boudy, téměř bez žrádla a jakékoli jiné péče. Tak-
to si prožila pár let a dost ji to poznamenalo, pře-
devším na fyzickém stavu. Na lidi však nezanevřela, 
naopak je to naprostý závisláček a lidi miluje, včetně dětí. S ostatními 
pejsky nemá problém. Hygienu zvládá perfektně. Je vhodná do dom-
ku se zahrádkou, aby mohla trávit čas venku, což zbožňuje. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Niky
kříženka JRT, fena cca 4 roky, kastrovaná
Niky je hodná drobná fenka. K cizím lidem zprvu 
trochu nedůvěřivá, ale jakmile zjistí, že jí nikdo ne-
chce ublížit, tak je velký mazlík a je závislá na člo-
věku. Je čistotná a  zvyklá žít v  bytě. S  ostatními 
pejsky vychází dobře. Je trochu uštěkaná, vhod-
ná proto raději do domku se zahrádkou s bydle-
ním uvnitř.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Mája
kříženka JRT, fena cca 4 roky, kastrovaná
Mája je hodná drobná fenka. K cizím lidem zprvu 
trochu nedůvěřivá, ale jakmile zjistí, že jí nikdo ne-
chce ublížit, tak je velký mazlík. Je zvyklá žít v by-
tě, je čistotná. S  ostatními pejsky vychází dobře. 
Je rovněž trochu uštěkaná, a proto vhodná raději 
do domku se zahrádkou s bydlením uvnitř.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův 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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besa Syn Boží Ježíš Kristus. Ne v Evropě, ale 
právě zde jsou kořeny křesťanství.  Putování 
křesťanů do Svaté země, písemně doložené 
od 4. století, bylo až do roku 1073 bez pře-
kážek. Tehdy napadli Palestinu Turci mus-
limského vyznání a zcela se změnila politic-
ká situace, začalo pronásledování křesťanů 
a  bylo jim zakázáno navštěvovat posvátná 
místa. Roku 1342 dovolili Turci řeholníkům 
sv. Františka udržovat a  chránit křesťanské 

posvátné budovy ve Svaté zemi a omezeně 
sem organizovat poutě. Protože ne každý 
si tehdy mohl dovolit takovou pouť vyko-
nat, chtěli františkáni umožnit i chudým li-
dem a těm, kteří se nemohli do Svaté země 

vydat, alespoň v  myšlenkách projít místy 
spojenými s Kristovým utrpením. Tak se po-
stupně zformovala zastavení křížové cesty, 
jako jakási náhrada za cestu do Svaté země, 
aby věřící mohli alespoň v duchu konat se 
Spasitelem jeho bolestnou cestu. Křížová 
cesta se tak postupně šířila do jednotlivých 
zemí Evropy, avšak počet zastavení byl růz-
ný. V Německu od konce 15. století měla kří-
žová cesta tradičně pouze sedm zastavení, 

 � 500 let venkovní křížové cesty v Jindřichově Hradci
Hned na začátku je třeba zdůraznit, že ne-
budeme psát o  té současné křížové cestě, 
která je zapsána do  seznamu kulturních 
nemovitých památek a  jejíž kamenné vý-
klenkové kapličky byly odborně zrestauro-
vány akademickým sochařem Vladimírem 

Krninským v  roce 2012 a  v  roce 2014 byly 
doplněny příslušnými krásnými obrazy. Ce-
lá rekonstrukce křížové cesty, která se nyní 
vine od břehu řeky Nežárky Mertovými sa-
dy a parkem až ke kostelu svatého Jakuba, 

byla provedena na náklad města Jindřichův 
Hradec a  pevně věřme, že na  dlouhou do-
bu výrazně zkrášlila prostor v této městské 
přírodní oddychové lokalitě. Vedení měs-
ta za  to patří velké poděkování. Budeme 
však dále psát o předchůdkyni této křížové 
cesty, která je zmíněna latinským nápisem 
i s letopočtem 1518 hned na prvním zasta-
vení nynější křížové cesty.
Jak vznikla myšlenka zřizovat křížové ces-
ty? Křesťané s  úctou navštěvovali „Svatou 
zemi“ (Izrael, Palestiny, Jordánsko, město 
Jeruzalém), kde se narodil, žil, působil, byl 
popraven, vstal z mrtvých a vstoupil na ne-

někde byl počet zastavení 11, ale v jihočes-
kém Římově má křížová cesta 25 zastavení. 
V roce 1731 papež Klement XII. stanovil, že 
tradiční křížová cesta má mít 14 zastavení. 
Venkovní křížové cesty byly zakládány ze-
jména v době baroka. Zprvu byla zastavení 
křížové cesty ve formě výklenkových kapli-
ček nebo Božích muk ve volné přírodě, poz-
ději ve formě obrazů či reliéfů uvnitř v kos-
telích nebo klášterních ambitech.
V  odborné literatuře se uvádí, že nejstar-
ší venkovní křížová cesta na  území Čech 
a Moravy je na Svatém kopečku u Mikulova 
a pochází z roku 1623, ale právě Jindřichův 

Hradec je důkazem toho, že tomu tak není. 
Zde je písemně doložena venkovní křížová 
cesta již v roce 1518.
Jindřichův Hradec byl na  přelomu 15.-16. 
století významným českým poddanským 

městem. Jeho vrchností byl do  roku 1507 
pan Jindřich IV. z Hradce a po něm jeho syn 
Adam I. z  Hradce, když se v  roce 1511 do-
žil plnoletosti. V  čele dobře opevněného 
města stála městská rada. Díky prosperují-
cím řemeslnickým cechům a obchodníkům 
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KULTURNÍ SERVIS

 �MF a MOM vystavuje tvorbu Jana Saudka. Světoznámý autor přijede na vernisáž
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií vystavuje od 26. srpna do 30. prosin-
ce 2018 výběr z  tvorby jednoho z  nejzná-

mějších světově uznávaných českých foto-
grafů Jana Saudka. Jeho dílo, známé napříč 
generacemi, se tematicky zaměřuje převážně 
na ženu a ženské tělo, v začátcích tvorby ale 
zahrnul například i  tematiku dětství; od kon-
ce 80. let své fotografie typickým způsobem 
koloruje. Fotografie Jana Saudka, který je 
i malířem, jsou zastoupeny v českých i nejvý-
znamnějších světových galeriích. Na  výstavě 

mělo město vysokou ekonomickou úroveň 
i  vysoký stupeň sociálního, architektonic-
kého a  kulturního rozvoje. Důležitou roli 
v  té době mělo náboženství. Žili zde, jako 
v  celé zemi, protěžovaní katolíci, tolerova-
ní utrakvisté, tedy zastánci podávání sva-
tého přijímání pod obojí způsobou, kteří 
se považovali za  věrné syny katolické círk-
ve, i když jejich kněží sloužili mše v českém 
jazyku a mnohdy nedodržovali celibát, Kro-
mě toho zde žilo i  několik židovských ro-

din, ale i zbožní a na vysoké duchovní úrov-
ni Čeští bratři, kteří však s katolickou církví 
nechtěli mít nic společného a  protože tím 
narušovali tradiční společenský řád a  sou-
držnost společnosti, byli různě omezováni 
a  pronásledováni. Katolickým farářem zde 
byl tehdy P.  Jan Kaplicar (Kaplický z  Kapli-
ce), který se staral o farní mariánský chrám, 
obklopený funkčním hřbitovem, poblíž kte-
rého stál městský špitál se špitální kaplí sv. 
Maří Magdaleny a  škola, dále se farář sta-

ral o  kostelík (kapli) sv. Václava na  Záryb-
nickém předměstí a  o  kostelík sv. Jakuba 
na  návrší poblíž města. Působili zde i  du-
chovní synové řádu sv. Františka z Assisi: při 
kostele sv. Jana Křtitele minorité (conven-
tuálové) s mírnější řeholí a s přísnější řeho-
lí františkáni (observanté), žijící v podstatě 
v novostavbě kláštera a kostela sv. Kateřiny 
za hradbami města. 

(pokračování článku v příštím čísle)
Karel Bajer

 � TOP týden v Domě gobelínů
Rádi bychom pozvali veřejnost do  Domu 
gobelínů na TOP akce, kterými se připojuje-
me k tradičnímu TOP týdnu, jehož pořadate-
lem je město Jindřichův Hradec. Po celé dva 
dny ve  čtvrtek i  v  pátek 2.–3. srpna 2018 
si kromě komentovaných prohlídek s  prů-
vodcem mohou malí i  velcí příchozí vyzkou-
šet svoji zručnost a zapojit se do kreativních 
dílen. 
V rámci TOP týdne nabídne Dům gobelínů 
dílny pro děti i dospělé:
čtvrtek 2. srpna 2018
pátek 3. srpna 2018
10.00-17.00 hodin
LETNÍ dílna – z polí a luk vytvoříte dekorace
dílna MALÝ KUTIL – vytvoříte si drobnosti ze dřeva
dílna HÁČKOVÁNÍ – naučíte se základy háčkování
dílna PLSTĚNÍ – vytvoříte plstěnou drobnost

Komentované prohlídky po oba dva dny v 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00,15.00, 16.00 hodin.
Zároveň bychom vás rádi upozornili na  jed-
nodenní kurz Suché plstění, který se koná 
v sobotu 18. srpna 2018 v Domě gobelínů.
Kromě klasické komentované prohlídky expozic 
s průvodcem probíhá v Domě gobelínů výstava 
věnovaná osobnosti, jež je svázána s textilními 
uměleckými dílnami v Jindřichově Hradci, výs- 
tava „Jaroslava Pešicová/Tapiserie“. K výstavě 
byl vydán katalog, který je k zakoupení na po-
kladně muzea a  zároveň nabízíme výpravnou 
monografii Jaroslavy Pešicové. Na výstavě mů-
žete zhlédnout dokumentární film Pavly Slan-
cové Týden Jaroslavy Pešicové. Budeme se těšit 
na všechny příchozí, kteří se rozhodnou pro náš 
zajímavý prázdninový program.

Rita Škodová

v  Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií budou k  vidění jeho slavné fotografie 
aktu, jako Hamlet, Smích, Keltská matka, New 
York I, New York II a řada dalších.
Vernisáž výstavy, která nese název My lidé 
jsme krásní a na kterou přijede také autor Jan 
Saudek, proběhne v sobotu 25. srpna 2018 
se začátkem v 17.00 hodin. Příznivci fotogra-
fie jsou srdečně zváni.
Otevírací doba v srpnu 2018: pondělí až nedě-
le 10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin. O  dalších 
programech a  aktivitách muzea se zájemci 
dozvědí na www.mfmom.cz.

Eva Florová 
Foto: Jan Saudek
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 � Letošní rozloučení s prázdninami oživí koncerty na náměstí Míru 
(pokračování ze str. 1)

Dětem budou k dispozici členové sportovních 
oddílů, organizací pracujících s dětmi a mláde-
ží a  dalších společenských a  kulturních orga-
nizací. Tyto organizace představí svoji činnost 
a  nabídku volnočasových aktivit, pro dětské 
návštěvníky i jejich rodiče připraví různé sou-
těže, disciplíny a hry. Děti si také budou moci 
nechat vytvořit malbu na  obličej nebo efekt-

ní „tetování“. Rozloučení s prázdninami se ode-
hraje také na náměstí Míru, kde se uskuteční 
série koncertních vystoupení několika kapel. 
V  11.00 hodin se publiku představí kape-
la Brutální jahoda, od  13.00 hodin vystou-
pí v  programu „Cesta muzikálem“ Magda 
Malá, Bohuš Matuš a Charlie Band, v 15.00 
hodin z  parku připochodují členové Bohe-

mia Marching Bandu, v  17.00 hodin začne 
vystoupení Věry Martinové s kapelou. Série 
koncertů vyvrcholí v 19.30 hodin koncertem 
Hradišťanu & Jiřího Pavlici.
V rámci připraveného programu se v kinosále 
Kulturního domu Střelnice v průběhu odpole-
dne uskuteční promítání filmů pro děti.

Jiří Kubát

 � Pro velký zájem připravuje jindřichohradecký zámek další představení Defenestrace 
 aneb příběh Viléma Slavaty 
Státní hrad a zámek pořádal začátkem červ-
na představení připomínající velevýznam-
nou historickou událost, II. pražskou de-
fenestraci. Letos, konkrétně 23. května, 
uplynulo přesně 400 let od  chvíle, kdy byl 
z oken pražského hradu vyhozen místodržící 
Českého království a  pán Jindřichova Hrad-
ce hrabě Vilém Slavata z  Chlumu a  Košum-
berka. Pro mimořádný zájem a kladné přije-
tí diváckou veřejností budeme představení 
opakovat dne 5. srpna. Neboť se jedná o ná-
ročné a výpravné představení, které vede di-
váky vícero budovami jindřichohradeckého 
hradu a zámku i místy jinak veřejnosti nepří-
stupnými, běžné denní prohlídky se vypra-
vovat nebudou. Během dne se uskuteční cel-
kem pět představení, v 11.00, 14.00, 16.00, 
18.00 a 20.00 hodin. V představení účinku-
jí šermířské a  divadelní skupiny Jindřich, Sí-
gři, Aesculus, Vendeta a další a také taneční 
soubor Campanello. Dohromady se na  vás 
těší téměř padesát herců v dobových kostý-
mech. Rezervaci lze učinit na  našich webo-
vých stránkách: www.zamek-jindrichuvhra-
dec.cz. Během měsíce září plánujeme další 
reprízu představení.

Tomáš Krajník
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 � Kulturní dům Střelnice zve na koncert s mezinárodní účastí
Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci Kruhu 
přátel hudby na koncert „KOMORNÍ SOUBOR 
ZWETTL“ dne 16. srpna 2018 od  19.00 ho- 
din do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Komorní soubor hudebníků – pedagogů 
tří národností vznikl spontánně na  hudeb-
ní škole v  dolnorakouském městě Zwettl. 
V souboru hrají: Gabriele Kramer – Webinger 
– varhany, klavír, Claudia Müller – zpěv (mezzo- 

soprán) a Václav Čurda – lesní roh. Program 
koncertu bude velmi pestrý. Zpěvačka zazpí-
vá všechny skladby v originále. V áriích tedy 
zazní němčina, angličtina, francouzština a ta-
ké čeština. Posluchači uslyší ty nejznámější 
i  méně známé skladby pro lesní roh, a  kaplí 
se rozezní varhany i klavír. Na programu bu-
de: H. Schütz, J. S. Bach, W. A. Mozart, Fr. Schu-
bert, Ch. Gounod (výročí 200 let od narození), 

B. Smetana, L. Bernstein (výročí 100 let od na-
rození) a další…
Gabriele Kramer – Webinger navštěvovala hu-
dební gymnázium ve Vídni. Následně studo-
vala ve stejném městě varhany a klavír na vy-
soké hudební škole. Od roku 1976 až do roku 
2015 vyučovala na hudební škole ve Zwettlu. 
Dlouhodobě se angažuje u  Int.  Kammermu-
sik-festival Austria, Orgelfest Stift Zwettl a sa-
ma je organizátorkou Int.  Orgelkammermu-
sik-festival Faak/See. V oblasti komorní hudby 
hojně spolupracuje s  hudebníky z  domova 
i zahraničí.
Claudia Müller vyrůstala v Berlíně. Absolvova-
la herecké studium v Berlíně a zpěv v Rakous-
ku. S  různými hudebními soubory koncerto-
vala v několika zemích: v Německu, Rakousku, 
Švýcarsku a Španělsku. Od roku 2010 vyuču-
je na hudební škole ve Zwettlu.  A v součas-
né době vystupuje jako sólistka na komorních 
koncertech.
Václav Čurda vystudoval lesní roh na Konzer-
vatoři v Plzni ve třídě J. Žurka. V roce 1984 ob-
sadil první místo v soutěži konzervatoří v ka-
tegorii do  18 let. Poté působil v  Plzeňském 
rozhlasovém orchestru, Posádkové hudbě 
Praha, Jihočeské komorní filharmonii a  Or-
chestru Opery Jihočeského divadla v Českých 
Budějovicích. Nyní vyučuje na  dvou hudeb-
ních školách v Dolním Rakousku ve městech 
Heidenreichstein a Zwettl, a koncertuje s růz-
nými komorními soubory.

Kateřina Čurdová

 �V posledním prázdninovém měsíci si užijeme spoustu kvalitní muziky při letních koncertech
Město Jindřichův Hradec zve na srpnové letní 
koncerty, a to ve středu 8. srpna od 19.00 ho-
din vystoupí v atriu Muzea fotografie a MOM 
Penseé a Pavel Jarčevský. Dalším koncertem 
bude páteční koncert 10. srpna od  19.00 
hodin na  náměstí Míru skupiny LAKUNA. 
Na  koncertě zazní písně vyrůstající z  kořenů 
urban folku, šansonu, swingu, hospodských 
odrhovaček i  kavárenského šramlu. Skupi-
na sama nazývá své skladby šarmant šanso-

ny, které ohledávají skuliny a  „slepá“ místa 
ve vztazích. Láska, první a poslední věci živo-
ta, protiklady se přitahují, obcházení a míjení, 
pohyb v  kruhu - to jsou v  obecné rovině té-
mata, která zajímají Lakunu. Hudebně je La-
kuna mozaikou zkušeností jednotlivých členů 
kapely. Přišli z  nejrůznějších žánrů a  v  bodě 
Lakuna došlo k  velkému třesku. Jindřicho-
hradecká vokální skupina X-TET potěší ne-
jen své příznivce na letním koncertě v atrium 

Muzea fotografie a MOM ve středu 22. srpna 
od  19.00 hodin. V  pátek 24. srpna v  19.00 
hodin se divákům představí na náměstí Míru 
Sebranka jazz orchestra, „sběr“ muzikantů 
tvořící dvanáctičlenný big band z  Dačic a  ši-
rokého okolí. Letošní řadu letních koncertů 
ukončí středeční koncert v atriu Muzea foto-
grafie a  MOM kapely Parta starýho Hrouze 
29. srpna v 19.00 hodin.

Ivana Bačáková
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 � Váleční a pováleční letci se v našem městě sejdou již po pětadvacáté
Je tomu již dvacet pět let, kdy do  naše-
ho města nad Vajgarem poprvé přijel au-
tobus plný mužů ve  slušivých modrých 
uniformách, doprovázených manželka-
mi, leteckými historiky a příznivci vzduš-
ného opojení. Od  té doby bohužel vět-
šina pamětníků válečných bojů odletěla 
do  aviatického nebe. Organizátoři pra-
videlných setkání s  leteckými veterány 
druhé světové války letos opět přivítají 
koncem srpna v  Jindřichově Hradci de-
sítky hostů z celé České republiky i ze za-
hraničí. 
Počátek této akce lze hledat na  podzim 
1987 v pražské restauraci Plzeňský dvůr ne-
daleko Letné. Vždy první středu v  měsíci 
se tam konala neoficiální podvečerní set- 

kání bývalých československých válečných 
letců. K  přátelskému posezení se scházíva-
li bývalí matadoři vzdušných bojů František 
Fajtl, Alois Šiška, Karel Šeda, Josef Vopálec-
ký, Miroslav Jiroudek, Antonín Štanc, Josef 
Flekal, Ladislav Snídal, Antonín Vendl, Petr 
Uruba, Zdeněk Procházka, Ladislav Siten-
ský a mnozí další. Přestože byli tito muži již 
v důchodovém věku, stále zůstávali socialis- 
tickému zřízení trnem v  oku. Ostražití letci 
proto mezi sebe nepouštěli nikoho nezná-

mého a na jejich setkání se dostala jen malá 
hrstka mladých, kteří si získali jejich důvě-
ru: budoucí slavní letečtí historici Jiří Rajlich 
a  Zdeněk Hurt, dále Jiří Sehnal (syn čs. vá-
lečného letce), student Karlovy univerzity 
v Praze Vladislav Burian a posléze Jana Blaž-
ková (provdaná Burianová). 
Blízkým se mi stal především Karel Šeda, 
účastník bitvy o  Francii a  Británii, poslé-
ze pilot 68. noční perutě a  před i  po  válce 
dopravní pilot Československých aerolinií. 
Právě jemu vděčím za  příležitost seznámit 
se s řadou našich válečných letců. Po jedné 
ze schůzek pražských svazarmovských pilo-
tů - veteránů mi totiž nabídl možnost set- 
kat se s řadou aviatických osobností z obdo-
bí 1939 až 1945. Každý měsíc jsem se pak 

až do konce mého studia na Karlově univer-
zitě potkával s našimi historií a státem cíle-
ně zapomenutými válečnými letci. Tehdy 
jsme si vzájemně slíbili, že se budeme dál 
navštěvovat, v  Praze či Jindřichově Hrad-
ci, kde jsem nastoupil na místo archeologa 
do Okresního muzea.
Důležitý mezník v  dějinách Českoslovens- 
ka, 17. listopad 1989, přinesl nadšencům le-
tectví z Jindřichohradecka možnost zřídit si 
vlastní zájmové sdružení. František Šindler, 

Aleš Novák, Petr Pokorný, František Švehla 
a  Vladislav Burian, založili v  červenci 1990 
Klub historie letectví Jindřichův Hradec, 
postupem doby přišli další kolegové. Nikdo 
tehdy netušil, kolik zajímavých lidí budeme 
mít tu čest během následujících let osob-
ně poznat.
Jednou z  prvních akcí našeho klubu byla 
v říjnu 1990 beseda s čs. válečnými letci RAF 
Karlem Šedou a Miroslavem Jiroudkem. Ná-
sledovaly mnohé další s  řadou legend vá-
lečného nebe. Plukovníci Jan Irving a  Pe-
tr Uruba mi po své besedě položili otázku, 
proč do Jindřichova Hradce jezdí letci jed-
notlivě, když mohou přijet společně, au-
tobusem. Právě tato myšlenka vedla členy 
klubu k uspořádání prvního „Setkání čs. vá-
lečných letců v  Jindřichově Hradci“, které 
se konalo 24. srpna 1994. V následujícím ro-
ce proběhlo další setkání. Zrodila se tak tra-
dice, která má letos v srpnu již pětadvacáté 
pokračování. 
Podobná setkání probíhala také v Kovářské 
a ve Slavičíně, tamní organizátoři je však po-
stupem doby ukončili. Jako pořadatelé jubi-
lejního „Setkání“ můžeme být hrdí, že jsme 
v našem krásném městě udrželi tradici oje-
dinělou v celé České republice. 
Letošní „XXV. setkání čs. válečných a po-
válečných letců v  Jindřichově Hradci“ 
bude zahájeno v  10.00 hodin v  kostele 
sv. Jana Křtitele. Hosty uvítá starosta měs-
ta Stanislav Mrvka, následovat budou pro-
slovy dalších účastníků, v podání JH swingu 
bandu zazní hudební evergreeny z  váleč-
ných let. V  11.15 hodin v  konferenčním 
sále Muzea Jindřichoharedcka přiblíží 
Pavel Kofroň z  Jindřichohradecká tele-
vize ve  svém sestřihu všech předcháze-
jících dvacet čtyři ročníků. Hosté se pak 
budou moci odebrat na  prohlídku kostela 
sv. Jana Křtitele a  přilehlého minoritského 
kláštera. Od  12.30 hodin proběhne piet-
ní akt u  Památníku letců na  nábřeží La-
dislava Stehny, kde budou vzpomenuta 
jména všech čs. válečných i  zahraničních 
letců, kteří se v minulosti zúčastnili v Jind-
řichově Hradci akcí Klubu historie letectví. 
Na  závěr přítomné pozdraví průletem nad 
Památníkem letců piloti místního Aeroklu-
bu. Akci jako každoročně pořádá Klub his-
torie letectví ve spolupráci s městem Jind-
řichův Hradec, Muzeem Jindřichohradecka, 
44. lehkým motorizovaným praporem, a to 
za  podpory Aeroklubu Jindřichův Hradec, 
místního Klubu výsadkových veteránů a Čs. 
obce legionářské. Svou účast na  akci při-
slíbili váleční letci generál Emil Boček z Br-
na, plukovník Alois Dubec z Luhačovic a Jiří 
Kafka z Prahy, stejně jako mnozí pováleční 
vojenští a sportovní piloti. 
Vážení čtenáři Jindřichohradeckého zpravo-
daje, srdečně vás zveme v sobotu 25. srp-
na 2018 na setkání nejen s těmito bájenými 
muži ve slušivých modrých uniformách!

Vladislav Burian

Památeční fotografie ze setkání v roce 2017. Pilot-kosmonaut/náhradník plukovník Oldřich Pelčák, válečný letec plukovník 
Alois Dubec zdravící se s Hanou Ludikarovou žijící v Anglii, vdovou po válečném letci 311. čs. bombardovací perutě generálu 
Marcelu Ludikarovi. Setkání, na které přiletěl až z Kanady, se zúčastnil také Petr Ludikar.

Foto: Jana Burianová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
23. - 25. 8. 2018
Hip Hop Kemp
Festivalový park Hradec Králové. 17. ročník 
největšího legendárního hiphopového fes-
tivalu ve střední a východní Evropě. Hip Hop 
Kemp každoročně představuje to nejlepší ze 
světové a  česko-slovenské hiphopové scény, 
tanečníky z  celého světa, kteří se potkáva-
jí na  tanečním podiu, kde probíhají soutěže 
a exhibice pouličního tance.

CHEB
30. 8. 2018
Léto v Krajince 2018
Vystoupí Richard Müller s kapelou.

KUTNÁ HORA
17. – 19. 8. 2018
Veteran Rallye & Srpnové hodování
Víkend s historickými auty a řadou doprovod-
ných akcí.

LITOMYŠL
10.  - 12. 8. 2018
Vzpomínková jízda na Elišku 
a Čeňka Junkovy
3. ročník mezinárodní akce pro milovníky 
auto veteránů.

POLIČKA
17. - 19. 8. 2018
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož 
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická 
hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.

TELČ
17. - 18. 8. 2018
Historické slavnosti Zachariáše z  Hradce 
a  Kateřiny z  Valdštejna aneb Jak to bylo 
za Masaryka
Slavnostní ceremonie, příjezd prezidenta T. G. 
Masaryka, písně 1. republiky, tance, dragouni, 
sokolníci, dobový jarmark. Divadlo na  Štěp-
nickém rybníku. Letní divadelní dílna.

TŘEBOŇ
8. 8. 2018
Mezinárodní jazzová setkání  
Sedmý ročník setkání na Masarykově náměs-
tí - šest koncertů jazzových mágů z domova 
i zahraničí.

Bližší informace a mnohem více tipů  
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

srpen 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ SRPNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
CHATA NA PRODEJ
Komedie, Drama / ČR / CinemArt

Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o ví-
kendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s cha-
tou. Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už ne-
mají využití. Před předáním chaty novému majiteli se 
však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat po-
slední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzen-
stva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají 
vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spí-
še nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn 
(Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět 
kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní 
(Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou 
na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmen-
ším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) 
na chatu přibere svého úspěšného německého příte-
le (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet tě-
ší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend 
na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobro-
družství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se 
kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Ju-
dit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrajeme: 9. až 12. 8.  od 17:30 ve 2D

JAN PALACH
Drama / ČR, SR / CinemArt

Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na pro-
test proti sovětské invazi do Československa. Nekom-
promisní mladík, který přinesl krajní oběť v  touze vy-
burcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás 
zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Pala-
chova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, 
oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta fi-
lozofie stala „pochodeň číslo 1“. Film pozoruje posled-
ních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej 
na základě dostupných faktických pramenů a zároveň 
přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Režisér 
Robert Sedláček, který film natočil podle scénáře spiso-
vatelky Evy Kantůrkové, dodává: „Chci vyprávět tragic-
ký příběh Jana Palacha, který není dětsky naivním bo-
jem proti totalitě, ale extrémním příkladem toho, kam 
až všudypřítomná konformita a  přizpůsobivost do-
hnaná do krajnosti, může zavést citlivého jedince.“ Ja-
ko předfilm uvedeme Československý filmový týdeník 
35/68, dokumentující autentické události 21.-28. srpna.
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešo-
vá, Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák
Režie: Robert Sedláček
Hrajeme: 22. 8.  od 17:00 a 20:00 ve 2D

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

2. - 5. 8.  17:30
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný / USA / 3D+2D

2. - 3. 8.  20:00
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Romantický, Drama / USA / 2D

4. - 5. 8.  20:00
HOTEL ARTEMIS
Akční, Krimi / V. Británie / 2D

8. 8.   19:00
WHITNEY
Dokument, Hudební / V. Británie / 2D

9. - 12. 8. 17:30
CHATA NA PRODEJ
Komedie, Drama / ČR / 2D

9. - 10. 8.  20:00
TEMNÉ SÍLY
Thriller, Sci-Fi / USA / 2D

11. - 12. 8.  20:00
MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
Akční, Thriller / USA / 2D

16. - 17. 8. 17:30
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný, Rodinný / Čína / 2D

16. - 17. 8.  20:00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 2D

18. - 19. 8. 17:30
MISS HANOI
Krimi, Drama / ČR, SR / 2D

18. - 19. 8.  20:00
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 2D

22. 8.  17:00, 20:00
JAN PALACH
Drama / ČR, SR / 2D

23. - 24. 8. 17:30
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Akční, Komedie / USA / 2D

23. - 24. 8.  20:00
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Thriller / Dánsko / 2D

25. - 26. 8. 17:30
KRYŠTŮFEK ROBIN
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D

25. - 26. 8.  20:00
SLENDER MAN
Horor / USA / 2D

30. - 31. 8. 17:30
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Komedie, Romantický / USA / 2D

30. - 31. 8.  20:00
UPGRADE
Thriller, Sci-Fi / Austrálie / 2D

1. 9 14:00, 16:00
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK (MĚSTO DĚTEM)
Pásmo pohádek / 2D

1. - 2. 9.  17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný / USA / 2D

1. -  2. 9.  20:00
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller / ČR / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE OD  ČERVNA 
DO KONCE SRPNA NEKONAJÍ.

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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 � Kam a kdy za sportem?
SPORT

 � TRIATLON

Tradiční závody uspořádal v Malém Ratmírově 
Tri Club Vajgar J. Hradec. V jediném dni zorga-
nizoval již XXXII. ročník „Jindřichohradeckého tri-
atlonu 2018“ pro závodníky od 16 let výše a poté 
se ke  slovu dostaly děti, na  které čekal XI. ročník 
„Aquatlonu Jindřichův Hradec 2018“. Na trati su-
per sprint triatlonu (400 m plavání – 10 km ko-
lo – 1500 m běh) bylo 40 startujících, z nichž byl 

Jindřichohradecký triatlon a aquatlon měl velikou účast

Super sprint triatlonu a dětského aquatlonu se v Malém Ratmírově zúčastnilo 119 závodníků ze 14 klubů. Nejstaršímu startujícímu bylo 57 let, nejmladšímu 3 roky. Pořádající TCV J. Hradec vyslal do bojů 45 triatlonistů, z to-
ho 35 dětí. Celkově jeho zástupci získali 18 umístění (6–7–5) na medailových stupních. Zlatí skončili Antonín Valda, Johanna Hošková, Vojtěch Gröschl, Lucie Tischlerová a dvakrát Jiří Fencl. Stříbrní byli Hynek Steklý, Izabela 
Bočková, Kateřina Kozlová, Petr Steklý, Linda Tischlerová, Eva Slaninová, Libor Steklý a třetí příčky obsadili Anežka Šimonová, Petr Jirků, Ondřej Vlček, Tomáš Hájek a Johana Slaninová.                                        Foto: Tomáš Vaněk

 � Kam a kdy za hasičským sportem?
Požární sport – Jihlavská OPEN liga v požárním útoku 2018
kolo 6. O pohár starosty SDH Sedlejov ne 5.8. 13.00 Sedlejov
kolo 7. O pohár SDH Jakubov so 11.8. 13.00 Jakubov
kolo 8. O pohár SDH Vranín so 18.8. 13.00 Vranín
kolo 9. Memoriál Ladislava Daňhela so 25.8. 13.00 Mladoňovice
Požární sport – Táborská hasičská liga v požárním útoku 2018
kolo 9. O pohár starosty obce Řepeč so 4.8. 13.00 Řepeč
kolo 6. O pohár starosty města Chýnov ne 5.8. 11.00 Chýnov
kolo 10. O pohár SDH Chotěmice so 11.8. 10.00 Chotěmice
kolo 11. Muži, ženy, veteráni so 18.8. 13.00 Želeč
kolo 12. O pohár SDH Bezděčín ne 19.8. 11.00 Bezděčín
kolo 13. O pohár SDH Kozmice so 25.8. 13.00 Kozmice

Požární sport – Pelhřimovská hasičská liga 2018
kolo 10. O pohár SDH Bílý Kámen so 18.8. 13.00 Bílý Kámen
kolo 11. O perleťovou plaketu so 25.8. 20.00 Žirovnice
Požární sport – Velká cena Třeboňska 2018
kolo 9. O pohár SDH Frahelž so 4.8. 13.00 Frahelž
kolo 10. O pohár starosty SDH Rapšach so 18.8. 13.00 Rapšach
kolo 11. Memoriál Františka Outlého so 25.8. 13.00 Hamr
Požární sport – Jindřichohradecká hasičská liga 2018
kolo 9. Požární útok so 11.8. 13.00 Studená
kolo 10. Požární útok so 25.8. 13.00 Zahrádky
Požární sport – Jihočeská hasičská liga 2018
kolo 9. Požární útok – muži, ženy so 4.8. 13.00 Kájov
kolo 10. Požární útok – muži, ženy so 25.8. 13.00 Soběnov

Kopaná – FK JH 1910 muži, divize A – Fortuna
kolo 1. JH – TJ Tatran Sedlčany ne 12.8. 17.00 Jáchymova ulice
kolo 2. TJ Přeštice – JH so 18.8. 10.15 Přeštice
kolo 3. JH – SK Aritma Praha ne 26.8. 17.00 Jáchymova ulice
Kopaná – FK JH 1910 starší žáci, krajský přebor
kolo 2. Lokomotiva ČB – JH so 18.8. 10.00
kolo 3. JH – Kaplice so 25.8. 10.00 Tyršův stadión

Kopaná – FK JH 1910 mladší žáci, krajský přebor
kolo 2. Lokomotiva ČB – JH so 18.8. 11.45
kolo 3. JH – Kaplice so 25.8. 11.45 Tyršův stadión
Florbal – FK Slovan JH muži, Pohár České pojišťovny – skupina B
kolo 1. TJ Sokol Dobříš – JH so 25.8.
kolo 1. JH – Fbc Strakonice so 25.8.
kolo 1. JH – VŠSK PaedF UK Praha ne 26.8.
kolo 1. FA SEPTA.CZ ČB – JH ne 26.8.

v absolutním pořadí nejlepší Jiří Fencl z pořáda-
jícího TCV JH. Vyhrál současně i v kategorii mužů 
do 19 let, kde za ním s odstupem 59 vteřin skon-
čil na  bronzové pozici oddílový kolega Tomáš 
Hájek. Stejnou příčku obsadil ve třídě M2 (mu-
ži 20–29 let) Petr Jirků a  stříbrným úspěchem 
završila sbírku pořádajícího klubu juniorka Ka-
teřina Kozlová. Radost měli organizátoři z  vel-

ké účasti v dětském aquatlonu (plavání + běh). 
Do vody Ratmírovského rybníku a na běžeckou 
trasu v  areálu přilehlého chatového tábora se 
totiž vydalo 79 triatletů ve věku 3–15 roků. TCV 
J. Hradec reprezentovalo 35 dětí! Získaly dohro-
mady 13 umístění (4–6–3) na  stupních vítězů. 
První místa brali Antonín Valda, Johanna Hoš-
ková, Vojtěch Gröschl a Lucie Tischlerová.
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 � SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Pětatřicet nejmladších gymnastických benja-
mínků z pěti jihočeských oddílů se v Jindřichově 
Hradci prezentovalo při závodu přípravek.
Děti ve věku sedm let a mladší měly na progra-
mu víceboj složený z gymnastiky a atletiky. Dí-
venky čekalo 7 disciplín (hrazda, švihadlo, kla-
dina, šplh, akrobacie, člunkový běh, přeskok), 
kvarteto hochů absolvovalo pětiboj, který neza-
hrnoval kladinu a hrazdu.

Gymnastická přípravka závodila v Jindřichově Hradci
Pro mnohé cvičenky a  cvičence se jednalo 
o  první závodní zkušenost v  životě. Například 
Anna Havlíčková z pořádající TJ Slovan J. Hradec, 
suverénně první mezi sedmiletými holčičkami, 
se gymnastice začala věnovat teprve loni v zá-
ří. „Dětičky jsou opravdu šikovné, určitě si za-
slouží pozornost sportovní veřejnosti,“ uvedla 
maminka vítězky Šárka Havlíčková.
Dívky 2011 (11 závodnic): 1. Anna Havlíč-

ková (J. Hradec) 48,700, 2. Elisabeta Hanzalo-
vá 43,150, 3. Lucie Farková (obě Č. Budějovice) 
42,950. Dívky 2012 (10): 1. – 2. Enola Fiedlero-
vá a Tereza Holická obě 47,400, 3. Karolína Kope-
lentová 47,100. Dívky 2013 a mladší (10): 1. Julie 
Regásková 39,100, 2. Nela Růtová 36,500, 3. An-
tonie Perlová 32,450. Chlapci 2011 a mladší (4):  
1. Vojtěch Hanefl 31,750, 2. David Duba 26,450, 
3. Adam Krajňak (všichni J. Hradec) 24,250.

Závodu přípravek v gymnasticko-atletickém víceboji se v tělocvičně TJ Slovan J. Hradec zúčastnilo 35 nejmladších gymnastických adeptů.  Foto: Šárka Havlíčková

 �Házená Jindřichův Hradec zve dívky na tábor na Zvůli
Jindřichohradecký házenkářský klub ve dru-
hé půlce srpna pořádá týdenní táborovou ak-
ci, na níž zve dívky, které by se házené chtěly 
věnovat.
„Máme sice za  sebou vynikající sezónu, 
ve které se mladší dorostenky staly vicemist-
ryněmi České republiky a Slovenska, ženy po-
stoupily do první ligy a mladší žákyně získaly 
republikový bronz, ale potýkáme se s  nedo-
statkem dívek v nejmladších věkových kate-
goriích,“ konstatoval Karel Petržala, šéftrenér 
mládeže Házené J. Hradec. „Je vidět, že háze-

nou děláme dobře. Klub je na  vzestupu, ov-
šem tohle nás trápí,“ pokračoval.
Alarmující je fakt, že v  přípravce a  mini žáky-
ních nemá Házená JH dohromady ani desítku 
hráček! Zápasy hraje v minimálním počtu, tur-
naje objíždí se sedmičkou dívek, zdá se to až 
neuvěřitelné. „Potřebujeme přivést do  oddí-
lů nová děvčata, zveme je na náš tábor, kte-
rý pořádáme o prázdninách u rybníku Zvůle,“ 
uvedl Petržala.
Pod vedením trenérek s  dlouhodobými zkuše-
nostmi se letní tábor uskuteční v termínu 19. – 24. 

srpna. Organizující Házená JH si moc přeje, aby 
se přihlásilo co nejvíce dívek ve věku 6 až 12 ro-
ků. „Pobyt nebude jen o házené, ale o koupání, 
hrách o ceny, zábavě, táboření, dobré náladě, 
kamarádství a posilování party. To všechno bě-
hem jednoho pěkného týdne v příjemném pro-
středí České Kanady,“ láká Petržala.
Holky z  1. – 5. tříd, které by se chtěly podílet 
na  dalších úspěších jindřichohradecké háze-
né, se mohou hlásit Karlu Petržalovi (kpetr-
zala@centrum.cz; 607  761  086). Rád odpoví 
na všechny dotazy.
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 � Letem sportovním světem
CYKLOTURISTIKA
V rámci XIV. ročníku „Rybářských slavností Tře-
boň 2018“ se znovu v  jejich závěrečný den 
uskuteční cyklistický „Výlet k Rožmberku“. Nená-
ročná trasa, která prakticky stále vede po rovi-
ně, měří 23 kilometrů a je vhodná pro každého. 
Vyjížďka se koná v neděli 19. srpna, je situová-
na na  značenou naučnou stezku, takže účast-
níci projedou Břilicí, Přesekou, přes Zlatou sto-
ku, okolo kiosku u Rožmberka, pomníku Jakuba 
Krčína, kolem Nového a Hodějovického rybní-
ka, Starou Hlínou, po pohádkovém mostu přes 
rybník Vítek a Novou Hlínou.

DISCGOLF
Premiérový ročník discgolfového turnaje zaži-
je nový Discgolf park ve Lhotě – Vlasenici. Ak-
ce s názvem „Letní vlasenický discgolf 2018“ se 
tam uskuteční v termínu 4. – 5. srpna, přičemž 
v sobotu je na programu od 13.00 hodin turnaj 
dvojic a den poté od 9.00 hodin prokážou svůj 
um jednotlivci.

HÁZENÁ
Sobota 25. srpna bude ve sportovní hale v Tře-
boni patřit tradičnímu turnaji mužů „Pětilistá rů-
že – Memoriál Karla Budína 2018“. Pořadatelem 
již LIV. ročníku je TJ Jiskra, jejíž mužstvo v sezóně 
2017/2018 obsadilo ve II. lize – Jihozápadní Čechy 
výborné druhé místo. Představit by se měl půltu-
cet týmů v celkovém počtu devíti zápasů, hrát se 
bude na 2x20 minut. Turnaj začne v 9.00 hodin, fi-
nále má naplánovaný výhoz na 18.00 hodin.

HORSKÁ KOLA
Smiling Bikers Malíkov nad Nežárkou připravil 
na sobotu 18. srpna už XIX. ročník závodu „MA-
LÍKOV OPEN 2018“. Prezence zúčastněných pro-
běhne v  době 10.00 – 11.30 hodin a  pak po-
stupně vyrazí na dlouhou (43 km – 12.00 hodin), 
krátkou (25 km – 13.00 hodin) a dětskou (15 km – 
13.05 hodin) trasu. Hodnoceno bude 19 katego-
rií, přičemž vyhlášení výsledků je v 16.00 hodin. 
Pak již začne volná zábava s muzikou a bohatou 
tombolou. Předposledním podnikem letošního 
devítidílného seriálu „Jihočeský MTB pohár“ bu-
de v sobotu 25. srpna oblíbený „Cyklocamp MTB 
maratón 2018“. Jeho VIII. ročník je poprvé součás-
tí vyhledávané pohárové série, i proto se ve Sta-
rém Městě pod Landštejnem očekává ještě vyš-
ší účast startujících. Hlavní dvě tratě měří 55 a 25 
kilometrů, lehčí vyjížďková trasa je také pětadva-
cetikilometrová, navíc jsou připravené i  závody 
dětí. Dvouhodinová prezence začne v  8.00 ho-
din, startovní povel zazní v 10.30 hodin.

JEZDECTVÍ
Skokové závody na parkúrech obtížnosti stup-
ňů Z (100 cm) až S++ (130 cm) pořádá Jezdecká 
stáj Robin J. Hradec v sobotu 4. srpna. Na jejím 
kolbišti u  Políkna soutěžení odstartuje v  8.30 
hodin. Zámecká loučka v  České Olešné ožije 
v  sobotu 18. srpna od  9.30 hodin dalším roč-
níkem parkúrových závodů. Pošesté tam pro-
běhne akce „Den s  koňmi na  zámku 2018“, jíž 
pořádá místní Zámecká stáj. Program nabídne 
nejen skokové hobby soutěže do  60 cm („Ce-
na JK Dvůr Dvořák Žirovnice“), do 80 cm („Cena 
Města Strmilov“), stupně ZM 90 cm („Cena Dru-

žiny Dačice, s.r.o.“), stupně Z 100 cm („Cena Měs-
ta Jindřichův Hradec“), ale také ukázku jezdec-
kých her – jízdu zručnosti a atraktivní zámecké 
derby v „Ceně Velkostatku Č. Olešná“.

KOPANÁ
Pojedenácté se v Klikově uskuteční fotbalový tur-
naj, který společně pořádají tamní TJ Blesk a Klub 
přátel Blesku. Konat se bude v sobotu 4. srpna 
od 13.00 hodin. V loňském roce „Memoriál Jose-
fa Kříže a Jiřího Zimmela“ vyhráli fotbalisté z de-
seti kilometrů vzdáleného Staňkova. Šestý roč-
ník největšího jihočeského žákovského turnaje 
pro desetileté a mladší děti se v sobotu 25. srpna 
od 8.45 hodin uskuteční v Novosedlích nad Ne-
žárkou. Představí se ve dvou osmičlenných sku-
pinách 16 družstev, na každý tým čeká 11 zápa-
sů. V rámci „NOVOSEDLY Cupu 2018“ se budou 
konat i individuální dovednostní soutěže v žon-
glování, tvrdosti střelby, slalomu. Občerstvení je 
zajištěno v areálu. Zakončení turnaje by mělo být 
okolo čtvrté hodiny odpoledne.

NOHEJBAL
Tradiční turnaj o „Pohár Veselska“ má v sobotu 
25. srpna od 8.30 hodin, kdy začne třicetiminu-
tová prezence, na pořadu již XXI. ročník. Pořáda-
jící TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí zve do své-
ho sportovního areálu nohejbalové trojice, jichž 
ale smí být maximálně dvacet, které budou hrát 
obyčejně na tři dopady. Ceny a trofeje jsou při-
praveny, občerstvení zajištěno.

PLAVÁNÍ
Již poosmnácté se uskuteční závod v dálkovém 
plavání s  názvem „Veselská hodinovka 2018“. 
Konat se bude v  neděli 12. srpna ve Vlkovské 
pískovně u Veselí nad Lužnicí. Start úvodní dis-
ciplíny je nachystán na  10.15 hodin, prezence 
účastníků končí o  30 minut dříve. Poplave se 
v  kategoriích masters, dospělí, dorost a  starší 
žactvo na 10, 5 a 3 kilometry. Opět je vypsána 
i tisícimetrová distance pro veřejnost. Vyhlášení 
výsledků je naplánováno na 13.30 hodin.

SPORT PRO VŠECHNY
Podruhé se uskuteční benefiční akce s  názvem 
„Běh městem šťastných lásek 2018“, jejíž výtěžek 
je věnován telčskému hospici Sdílení. Nesoutěž-
ní akce, při níž lze tříkilometrovou trasu zdolat bě-
hem či chůzí, startuje z náměstí Zachariáše z Hrad-
ce v Telči v neděli 5. srpna v 10.30 hodin. Prezence 
startujících, kterých je očekáváno okolo pěti sto-
vek, začne o půldruhé hodiny dříve. Trať vede pře-
vážně po asfaltu a účastníci se na ní proběhnou 
nebo projdou zámeckým parkem, po hrázi rybní-
ka, zavítají do Sdílení, kde je čeká občerstvení a pak 
se vrátí do cíle na náměstí. Pátý rok vzniku osla-
ví iniciativa „Trochu jiný trénink“, jíž zaštiťuje RAW 
GYM J. Hradec. Pětileté výročí si připomene akcí 
s  názvem „Rawgymácká rozžhavená párty“, kte-
rá se bude konat v sobotu 11. srpna od 12.00 ho- 
din do  půlnoci. Jejím dějištěm bude Sportcent-
rum Bobelovka v Otíně. Zván je každý vyznavač 
zdravého životního stylu, vstup je zdarma.

TENIS
Zcela zaplněný je čtyřiadvacetičlenný pavouk 
turnaje mladších žáků kategorie C, který se v ter-
mínu 25. – 27. srpna uskuteční na třech antuko-

vých kurtech v jindřichohradecké Röschově ulici. 
Přihlášeni jsou tenisté z  Č. Krumlova, Soběsla-
vi, Humpolce, Březnice, Č. Budějovic, Poděbrad, 
Trutnova, Pelhřimova, Třeboně, Jihlavy a také pě-
tice hráčů pořádajícího Tenisového klubu J. Hra-
dec. Jeho barvy budou hájit Tadeáš Ryšavý (944.), 
David Matoušek (403.), Ondřej Novák, Filip Ka-
dlec (oba 2103.) a  Matěj Fiedler (390.). Do  sou-
těže s názvem „Tenis centrum Jindřichův Hradec 
open“ půjde jak nejvýše nasazený Petr Hruška 
(LTC Č. Budějovice), 192. hráč žebříčku ČTS. Bo-
hatý srpnový program čeká pět antukových 
dvorců v areálu třeboňské TJ Jiskra. Konat se tam 
budou turnaje ve  čtyřech věkových kategori-
ích, které nesou honosný název „Světový pohár“. 
Nejprve na  řadu přijdou mladší žákyně a  žáci  
(4. – 6. srpna), jichž je dohromady přihlášeno čty-
řiašedesát. Poté se ve smíšené soutěži představí 
děvčata a hoši v třídě babytenis, což jsou devíti-
leté a mladší děti. Svůj turnaj odehrají v sobotu  
11. srpna. Starší žačky a  žáci se v  Třeboni pre-
zentují 18. – 20. srpna a týden nato se dostane 
i na dorostenky a dorostence (25. – 27. srpna).

TRIATLON
Jedním z nejstarších triatlonových závodů v ČR 
je „Betonový muž a žena“ u Veselí nad Lužnicí, 
který bude mít letos na  pořadu již svůj XXXV. 
ročník. Naplánován je na sobotu 18. srpna s pre-
zencí v  době 8.00 – 9.45 hodin. Start z  hlavní 
pláže Veselské pískovny je v 10.00 hodin, když 
ve vodě na účastníky čeká 584 metrů. Následo-
vat bude 21 kilometrů na kole na trase pískovna 
– Vlkov – Val – Dehetník – pískovna a závěrečná 
běžecká trať pak měří 6900 m.

TURISTIKA
Takzvaný „Úplňkový výšlap – Jeseteří úplněk“ 
pořádá v neděli 26. srpna Volba pro Slavonicko. 
Přibližně pětikilometrová večerní vycházka star-
tuje od  hasičské zbrojnice ve  Slavonicích, při-
čemž o  přesné době srazu budou organizáto-
ři včasně informovat. Taktéž vyzývají účastníky, 
aby se pro bezpečnost opatřili reflexními prvky 
a ten, kdo má, aby pochodoval vybaven nordic 
– walking holemi.

VESLOVÁNÍ
Celkem 41 disciplín nabízí rozpis „Chalupa Cupu 
2018“. Tradiční veslařské závody, které na rybníku 
Vajgar pořádá stejnojmenný jindřichohradecký 
Veslařský klub, proběhnou v sobotu 18. srpna. Při 
XXVI. ročníku se sportovní fandové mohou těšit 
na veteránky (skif), veterány (skif), ženy + junior-
ky (skif, dvojka bez kormidelnice), muže + juniory 
(skif 2x, dvojskif, dvojka bez kormidelníka), doros-
tenky (skif 2x, dvojskif, dvojka bez kormidelnice, 
párová čtyřka, čtyřka bez kormidelnice), doros-
tence (skif 2x, dvojskif, dvojka bez kormidelníka, 
párová čtyřka, čtyřka bez kormidelníka), starší žá-
kyně (skif 2x, dvojskif, čtyřka s kormidelnicí), star-
ší žáky (skif 2x, dvojskif, čtyřka s kormidelníkem), 
mladší žákyně (skif 2x, dvojskif, čtyřka s kormidel-
nicí), mladší žáky (skif 2x, dvojskif, čtyřka s kormi-
delníkem), přípravku (skif) a dvě klání smíšených 
posádek párových čtyřek (junior + muž + vete-
rán) a dvojskifů (žák + veterán). Spolu s „Chalupa 
Cupem“, který se uskutečňuje v J. Hradci, je sou-
částí II. ročníku „Jihočeského poháru 2018“ tra-
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KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, 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. 
Správná odpověď z minulého čísla: SVOU PRVNÍ STAVBU VÝLETNÍ RESTAURACI RUDOLFOV
Výhercem se stává: Stanislav Abraham z Veselí nad Lužnicí. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

NÁDOR
JMÉNO
HERCE
FIALY

BOL

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

OZNAČ.
PRO

POLOMĚR.

ČERNÉ
TVRDÉ

TROPICKÉ
DŘEVO

ZOUBEK
U KRAJKY

OZN. PRO
MĚNU

(KORUNA)

MRAVNÍ
ZÁKLADY SONDA

INICIÁLY
STUDENTA
OPLETALA

AFRICKÝ
SMRTELNÝ

VIR

2. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY VNÍMÁNÍ

HÁJOVÁ
BYLINA
OBCHOD

PRO KUTILY

LODNÍ BOK

TENISOVÁ
POTŘEBA

DĚŤÁTKO

JAPONSKÁ
MÍLE

1. ČÁST 
TAJENKY

UDRŽET
V TAJNOSTI SETNINA

SKÝVA
CHLEBA
(SLOV.)

HRDINA

CHEM. ZN.
MOLYBDENU

DŮLNÍ
PRACOVIŠTĚ
ZNALEC

STAVBY TĚLA

KŮŇ

KILOPOND-
METR 

TVRDÁ
HUDEBNÍ
STUPNICE

POUKÁZKA
NA ZBOŽÍ

POPĚVEK

VAZAL

SPORTOVNÍ
KLUB

SNAD

SEVERO-
ZÁPAD

LEPIDLO
(ZAST.)
ČESKÝ

DIRIGENT

UŠNÍ
TĚLÍSKO

RIVAL

O CO

VIDINY

PŘÍKLONKA

INDIÁN

NÁRODNÍ
PĚVEC

ČÍSELNÉ
ÚDAJE

POSLEDNÍ
ROŽMBERK
KONEC

ŠACH. HRY

ŽENSKÉ
JMÉNO

HUSITSKÁ
ZBRAŇ

OZNAČ.
ZVONĚNÍ
RADA

BEZPEČNOSTI

OZN. PRO
AMPÉR
STARÝ

KAMPÁNEC

ST. SPZ
NOVÝ
JIČÍN

SPORTOVNÍ
UTKÁNÍ

BRKO

POCTY

PLATIDLO
USA

TRAMVAJ
(ANGL.)
4. ČÁST 
TAJENKY

KOST
(ANATOM.)
MEDITAČNÍ
SLŮVKO

VEJCE
(NĚM.)

LIKÉRNÍK

STAROŘEK

BOHYNĚ
(LATIN.)

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

VODNÍ
HLODAVEC
CHEM. ZN.
HLINÍKU

ORG. SPOJ. 
NÁRODŮ
CHEM. ZN.
URANU

ZAČÁTEK
ZÁVODU

STĚRKA
PRACHU

OLEJNATÁ
PLODINA

PAŽE
(ANGL.)

PŘEDLOŽKA

UKRAJINSKÁ
PÍSEŇ

SYMETRÁLA

RUSKÝ
SOUHLAS

OZN. NAŠICH
LETADEL
ZLATO

(FRANC.)

ŠATNÍ
ŠKŮDCE
ST. SPZ

PELHŘIMOV

NEDOBRÁ

VOLT-
AMPÉR

CHEM. ZN.
KYSLÍKU
OLYMP.
HRY

ŠPANĚL.
ŠLECHTIC

OBLAST NA
JIHU MORAVY

SEVER

ÚSTROJÍ
ČICHU

CHEM. ZN.
DUSÍKU

100 m2
AUTOR
FERDY

MRAVENCE
NĚŽNOST

VE SBÍRKÁCH JENDŘICHO- 
HRADECKÉHO MUZEA SE NACHÁZÍ 

PŘES 160 RŮZNÝCH HODIN 
A HODINOVÝCH STROJKŮ. 

K ZAJÍMAVÝM EXPONÁTŮM PATŘÍ 
I VĚŽNÍ HODINY OD ZDEJŠÍHO 
HODINÁŘE MARTINA REZKA. 

JEDNY Z REZKOVÝCH HODIN...

NÁPOVĚDA: 
BORT, OVAL, TRAM, EI, DEA, 
ARM, ÁN, COK, RI, AIM, OM

JEZDECTVÍ
V Dešné u Dačic proběhl XXXVII. ročník jezdeckých 
závodů, v jejichž rámci se na parkúru stupně ob-
tížnosti ZL (110 cm) uskutečnilo skokové oblast-
ní mistrovství Vysočiny družstev. Mezi okresní-
mi výběry Havlíčkobrodska, Třebíčska, Jihlavska, 
Pelhřimovska a Žďárska byly i dva tříčlenné týmy 
Jindřichohradecka. Těm se vedlo skvěle, když stej-
ně jako v  minulém roce získaly první dvě příčky. 
O zlato a stříbro se zasloužili Petra Tunklová (koně 
Tramín 2, Altia 1 – Stáj Malkovská Chlumec), Du-
šan Simovski (Querista – Kopretina Dešná), Vero-
nika Mavercová (Favernia, Lady Vernia – SSCHK 
J. Hradec) a Markéta Zichová (Dueta – Stáj Mal-
kovská Chlumec).

Foto: Lukáš Krajíček

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU
SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: 

http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

diční „Třeboňská regata“. Ta se na  rybníku Svět 
bude konat 25. – 26. srpna, přičemž k vidění bu-
de během dvou dnů 61 disciplín a také boje ves-
lařů se zdravotním handicapem. V Třeboni je oče-
káván i start závodníků ze zahraničí.

VODÁCKÝ SPORT
Do Suchdolu nad Lužnicí jsou zváni všichni příz-
nivci pádlování po Lužnici, neboť místní Vodác-
ký klub v sobotu 4. srpna pořádá „Vodácký flám“. 
Hrát a zpívat bude full live kapela Unigena z Be-
nešova.

Roman Pišný
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Kulturní kalendář – SRPEN 2018 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1.  - 5. srpna
TOP TÝDEN 2018
1. 8. - Kinematograf Bratří Čadíků 
Středa u vody 
2. - 3. 8. - TOP dílny v Domě gobelínů 
a komentované prohlídky 
3. - 5. 8. - TOP fotografování v historických 
kostýmech v Muzeu fotografie a MOM 
3. 8. - koncert kapely Jindřichohradecký 
big band na náměstí Míru 
4. 8. - Koncert k poctě Zuzany Růžičková 
a Viktora Kalabise - kostel sv. Jana Křtitele 
4. 8. - koncert skupiny Baret na náměstí Míru 
5. 8. - koncert skupiny Klaret na náměstí Míru  

8. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Penseé a Pavel Jarčevský
atrium Muzea fotografie a MOM

10. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje skupina Lakuna
náměstí Míru

10. srpna, 19:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostelem provází Petr Pokovba
Kostel sv. Jana Křtitele

11. srpna, 17:00 hod.
PRAHA 1968
Vernisáž výstavy, která potrvá do 23. 9. 2018
Muzeum fotografie a MOM

15. - 17. a 20. - 22. srpna
FOTGRAFICKÉ DNY 
V MUZEU FOTOGRAFIE
Muzeum fotografie a MOM

16. srpna, 19:00 hod.
KOMORNÍ SOUBOR ZWETTL
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby. 
Účinkují: Václav Čurda - lesní roh, 
Claudia Müller - zpěv, 
Gabriele Kramer - Webinger - varhany, klavír
kaple sv. M. Magdaleny

Orchestr, sbor a balet Divadla J. K. Tyla v Plzni. 
Režie: Tomáš Pilař. Dirigent: František Drs.
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

29. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje kapela Parta starýho Hrouze
atrium Muzea fotografie a MOM

31. srpna, 19:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostelem provází Vladislav Burian
Kostel sv. Jana Křtitele

Probíhající výstavy:

JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018

STARÉ LODĚ Z CAMARETU 
- POCTA JANU ZRZAVÉMU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2018

KNIŽNÍ OBÁLKY 
NAKLADATELSTVÍ ODEON 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2018

VIDLIČKOU, JEHLOU A KLEŠTĚMI 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 2. 9. 2018

MUZEJNÍ POKLADY 
V RUKÁCH RESTAURÁTORŮ 
a ZACÍLENO NA BOŽSKOU EMU 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí
- Výstava potrvá do 7. 10. 2018

PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018

SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018

17. srpna
FARMÁŘSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí

20. srpna, 19:00 hod.
JAROSLAV HUTKA, PETR PŘIBYL 
A ORGANUM
Koncert s prezentací připravovaného alba 
Jaroslava Hutky s aranžemi Petra Přibyla
Kostel sv. Jana Křtitele

22. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje vokální soubor X-TET
atrium Muzea fotografie a MOM

23. srpna, 20:00 hod.
VEČERNÍ TOULKY 
BÁJNÝM HRADCEM
10. ročník kostýmovaných představení 
o méně známe historii Jindřichova Hradci, 
tentokrát o životě a smrti.
Nádvoří Zámeckého mlýna

24. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje skupina Sebranka jazz orchestra
náměstí Míru

25. srpna, 10:00 hod.
XXV. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH 
A POVÁLEČNÝCH LETCŮ 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Bližší informace na plakátech

25. srpna, 17:00 hod.
MY LIDÉ JSME KRÁSNÍ / 
FOTOGRAFIE JANA SAUDKA
Vernisáž výstavy, která potrvá 
do 30. 12. 2018
Muzeum fotografie a MOM

25. srpna, 20:00 hod.
Antonín Dvořák 
„RUSALKA“
Opera na Státním hradu a zámku. 
V hlavních rolích: Dana Burešová, 
Eva Urbanová, Aleš Briscein, Vratislav Kříž. 

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ
Městské akce: Ostatní akce:
•    1. 9.  MĚSTO DĚTEM A ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
•    5. - 9. 9.  MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD OKOLO JIŽNÍCH ČECH
•    8. 9.  HRY BEZ HRANIC MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
• 14. - 16. 9.   XXIV. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
• 15. 9.  PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
• 16. 9.  SENIOR KLUB
• 20. 9.  ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 20. 9.  SMETANOVO KVARTETO – KPH
• 23. 9.  O PEJSKOVI A KOČIČCE – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 22. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
• 27. 9.  SHYLOCK - PŘEDPLATNÉ SK. B

•    8. 9.  DEN ŽELEZNICE
• 14. 9.  KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
• 25. 9.  PETR RYCHLÝ V TALK SHOW  
  TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO
• 29. 9.  ŠTÍSTKO A POUPĚNKA  
  – JEDEME NA VÝLET


