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Obyvatele a návštěvníky města čekají hasičské 

oslavy, koncerty, výlet parním vláčkem, 

zábavný den v aquaparku i pokus o rekord. 

Jindřichův Hradec nepřijde o populární folkový 

svátek. Dvoudenní festival se odehraje na 

několika scénách.  
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Přeshraniční projekt úspěšně pokračuje. Má za 

sebou workshop i odborný seminář. 

TURISTICKÝ TOP TÝDEN 
2012

ČESKÁ A RAKOUSKÁ 
MĚSTA V ROZLETU

FOLKOVÁ RŮŽE NEBUDE 
CHYBĚT ANI LETOS

Jindřichohradecká činohra 
volně navazuje na slavnou tra-
dici Jindřichohradecké opery, 
která byla uváděna do konce 
padesátých let na Jindřicho-
hradeckém zámku, a o které se 
dá říct, že patřila k vrcholům 
kulturní historie Jindřicho-
va Hradce. Jindřichohradečtí 
amatéři nastudovali operu 
a do hlavních rolí si zvali jako 
hosty členy Národního diva-
dla. Opery se uváděly na III. 
nádvoří jindřichohradeckého 
zámku a měly velkou návštěv-
nost. Jak se říká, všechno už 
tu někdy bylo, a tak jsme také 
zjistili, že ve stejné době se na 
zámku hrávala i činohra.

Jindřichohradecká činohra se 
zrodila jako nápad v létě roku 
1998, když se na jindřicho-
hradeckém zámku sešli míst-
ní divadelník Václav Staněk 
a herec Divadla Josefa Kajetá-
na Tyla v Plzni Antonín Kaš-
ka, jindřichohradecký rodák, 
a oba svorně prohlásili, že by 
si spolu rádi zahráli v nějaké 
hezké komedii. A když už 
by si spolu rádi zahráli, proč 
by si nezahráli během diva-
delních prázdnin v prosto-
rách Státního hradu a zámku 
v Jindřichově Hradci? Kome-
die pro dva herce se sice dá 
najít, ale je jich velmi málo, 
a kdo by se navíc díval jenom 
na dva pány? Na vznik „Jin-
dřichohradecké opery“, tak 
jak fungovala před lety, není 
v současné době zázemí, ani 
dostatek fi nancí. Ale dlouhá 
léta tu skvěle funguje Divadel-
ní společnost Jablonský. Proč 
tedy nevyužít větší části sou-
boru Jablonský na straně jed-
né a profesionálů, kteří mají 
vztah k Jindřichovu Hradci, 
jako je třeba Viktor Vrabec, 

Jindřichohradecká činohra 
počtrnácté na zámku

který v Jindřichově Hradci 
prožil dětství a mládí, na stra-
ně druhé? A je tu „Jindřicho-
hradecká činohra“.
V letošním roce již počtrnác-
té a snad naposledy ve spolu-
pořadatelství s uměleckou 
agenturou Antonín Kaška. 
Ve dnech 6. a 7. 7. 2012 vž-
dy od 21.30 hodin se setkají 
členové Divadelní společnosti 
Jablonský a Divadla J. K. Tyla 
v Plzni na nádvoří Státního 
hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci s hrou Aloise Jiráska 
LUCERNA.

Divadelní hru Lucerna napsal 
Alois Jirásek v roce 1905. Děj 
Lucerny se odehrává ve mlý-
ně, na zámku, v lese a v les-
ním zámečku. Ve starém mlý-
ně žije mlynář Libor se svojí 
babičkou a chovankou Hanič-
kou. Kolem mlýna se potu-
luje, do Haničky zamilovaný, 
vodník Michal. Společnost 
mu dělá starý vodník Ivan. 
Jsme svědky, jak se vrchnost 
snaží odvést Haničku ze mlý-
na, porazit starou lípu, kterou 
má Libor v úctě a zlomit tak 
jeho odpor k vrchnosti. V tom 
okamžiku se na panství přije-
de podívat kněžna. Poručí si, 
aby ji mlynář odvedl na starý 
zámeček, jak praví jeho stará 
povinnost. Znuděná kněžna, 
které se Liborova troufalost 
líbí, je velice okouzlena krás-
ným krajem a prostým živo-
tem chudých lidí. Pochopí, 
co pro vesnický lid znamená 
jejich svoboda a pro mlyná-
ře jeho lípa. Tak ponechá žít 
Haničku s Liborem ve mlýně, 
lípu nenechá porazit a roz-
bitím lucerny nakonec zruší 
mlynářovu povinnost.  

Antonín Kaška

Mladá kněžna
Dvořan
Vrchní
Mlynář

Jeho bába
Hanička

Zajíček, učitelský 
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost 
(rozpis služeb stomatologických pohoto-
vostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00) 
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
tel.: 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22  Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III
377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel
Dobrovského 202/I
377 01   Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01  Jindřichův Hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 459

Úřad práce  Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na srpen
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ním aktem byl prostor parkánů znovu otevřen 
jak pro účely parkování, pro které sloužil ješ-
tě před rekonstrukcí, tak pro účely kulturních 
akcí pod širým nebem. Parkovat na parkánech 
je opět možné zdarma. 

 Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
Euroregion Silva Nortica 
oslavil 10 let

Před 10 lety byla vytvořena česko-rakouská 
diskusní platforma Euroregion Silva Nortica 
(ERSN) pro region Waldviertel a Jižní Čechy. 
V rámci slavnostního odpoledne vystoupi-
li významní hosté, mezi které patřil i hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola, který ve svém 
osobním projevu poděkoval všem lidem, kte-

ří se od roku 1989 podíleli na setkávání li-
dí z obou regionů. Jedním z vrcholů dne bylo 
ocenění 42 osob z obou regionů za jejich dlou-
holeté angažmá v ERSN. Vedle pamětních listů 
obdrželi i originální grafi cké listy od proslulé-
ho malíře prof. Dimitrije Kadrnožky. Na závěr 
byla vyslovena přání pro euroregion a přeshra-
niční spolupráci do dalších 10 let. Hosté je 
měli možnost napsat na kartičky, které násled-
ně připevnili na balónek a hromadně vypusti-
li do vzhůru do nebes. (Pozn.: ERSN má sídlo 
v Jindřichově Hradci).

Muzejní noc
v Jindřichově Hradci

Podvečer, večer a noc 8. června patřily v Jin-
dřichově Hradci především muzeím. Nové 
expozice Muzea Jindřichohradecka oživly his-
torickými postavami. V Domě gobelínů, kul-
turních tradic a řemesel si děti mohly vyzkou-
šet plstění, předení, motání provazů nebo také 
upéct staročeské pečivo, které většina z nich 
ihned s velkou chutí snědla. Součástí jindři-
chohradecké Muzejní noci bylo také symbolic-
ké předání nové scény na parkánech starostou 

Úvodník
Vážení spoluobčané, 

čas prázdnin a dovolených je tu 
a s nimi i ta pravá turistická sezó-
na. Věřím, že stejně jako každý rok se 
budeme setkávat v ulicích se spous-
tou lidí, kteří přijedou navštívit naše 
město a budou se kochat jeho krása-
mi. V letošním roce bude pro prázd-
ninové návštěvníky novinkou Dům 
gobelínů, kulturních tradic a řeme-
sel, jehož provoz byl zahájen v dubnu 
letošního roku a jsem velmi zvědav, 
s jakým se setká ohlasem. Turistům 
můžeme také nabídnout velmi úspěš-
ný animovaný fi lm o historii Jindřicho-
va Hradce a velké množství kvalitních 
kulturních a společenských akcí, jako 
například 10 výstav, které byly při-
praveny k 10. výročí založení Národ-
ního muzea fotografi e. V neposlední 
řadě také důstojně vylepšený prostor 
parkánů, který dostal novou podobu 
a rozšířil tak opět počet parkovacích 
míst ve městě. 
Vážení občané a návštěvníci naše-

ho města, přeji Vám 
příjemně strávenou 
dovolenou, mno-
ho dobrých zážitků 

a krásné počasí.

Stanislav Mrvka
starosta města

města Stanislavem Mrvkou kejklířům, jelikož 
právě horní část nově zrekonstruovaného pro-
storu bude v letních měsících sloužit pro něk-
teré kulturní akce. 

Ohlédnutí za akcemi 
9. června

V sobotu 9. června bylo v Jindřichově Hradci 
a blízkém okolí velmi rušno. I přes nepřízni-
vé počasí se zde konaly dvě velké akce, které 
přilákaly nesčetné množství návštěvníků. Ti, 
kteří se zajímají o vláčky, měli možnost si užít 
akci 125 let tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava. 
Z obou směrů, tedy z Českých Budějovic a Jih-
lavy, vyjely vlaky, které se setkaly v Jindřicho-
vě Hradci. Právě v našem městě bylo centrum 
oslav. Místo je výjimečné tím, že se zde setká-
vají tratě běžného i úzkého rozchodu. Proto se 

k oslavám přidaly i Jindřichohradecké místní 
dráhy. K vidění byla brněnská parní lokomoti-
va „Šlechtična“ 475.101 a budějovický „Štokr“ 
556.0506, kterým přijel hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola společně s dobrým vojákem 
Švejkem, které na jindřichohradeckém nádraží 
přivítal starosta města Stanislav Mrvka. Letečtí 
nadšenci si přišli na své na jindřichohradec-
kém letišti, kde bylo doslova otevřené nebe. 
K vidění byly například ultralighty, kluzáky, 
vrtulová letadla a proudové stroje. Významný-
mi hosty celého odpoledne byli generál Miro-
slav Štandera (druhý zleva na společné foto-
grafi i se starostou města Mrvkou), který za 
druhé světové války působil ve Velké Británii 
jako stíhací pilot 312. perutě RAF a český kos-
monaut a inženýr Oldřich Pelčák (na fotografi i 
třetí zleva), který společně s Vladimírem Rem-
kem jako jediní dva Češi absolvovali výcvik 
pro let do vesmíru. 

Slavnostní otevření parkánů

V úterý 12. června se v dopoledních hodinách 
uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky sta-
rostou města Stanislavem Mrvkou a zástup-
cem zhotovitele Jiřím Hándlem za přítomnosti 
dalších představitelů města. Tímto slavnost-
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pozemky územním plánem určené k bytové výstavbě v k.ú. Otín 
u J. Hradce, které nabízí za těchto podmínek:

obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 700,- Kč/m2

žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-
zeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
žadatel uhradí nákla-
dy na geometric-
ké zaměření ve výši 
6.783 Kč / parcela  
a ostatní náklady se 
smlouvou spojené 
žadatel složí kau-
ci ve výši 5.000,- Kč 
při podání nabíd-
ky na účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 
39, která bude započ-
tena jako záloha na 
kupní cenu. Tato kau-
ce, pokud vybraný 
zájemce kupní smlouvu v termínu neuzavře, připadne ve prospěch 
města. Nevybranému zájemci bude kauce vrácena
Město J. Hradec si vyhrazuje předkupní právo po dobu pěti let ode 
dne vkladu práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to za 
stejnou kupní cenu
pozemky vznikly na základě GP č. 798-120/2008 a jsou označeny takto: 

        parcela č. 788/3 o výměře 758 m2
                     č. 788/4 o výměře 779 m2
                     č. 788/5 o výměře 971 m2
                     č. 788/6 o výměře 766 m2

Věra Sedláčková

•
•

•

•

•

•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Protože je v ČR výběr vhodných lokalit pro 
nové skládky v současné době prakticky vyčer-
pán a další skládky nebudou zřizovány, měly 
by na skládkách skončit jen ty odpady, jejichž 
využití jako druhotných surovin není možné.
Kvůli ochraně půdy a podzemních vod musí 
být těleso skládky dobře izolováno od podloží 
pomocí silné fólie a musí obsahovat drenážní 
vrstvu, která odvádí z tělesa skládky vodu do 
záchytných jímek.
Odpad se na skládce překrývá vrstvami inert-
ního materiálu, např. zeminou, a zhutňuje 
buldozerem tak, aby lehké odpady ze skládky 
neulétávaly.
Aby byla zajištěna bezpečnost životního pro-
středí, je provozovatel skládku povinen po její 
rekultivaci a uzavření ještě třicet let monitoro-
vat a garantovat její bezpečnost.

•

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

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

Díl 10.  Skládky a spalovny odpadů

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji

Tříděním odpadů nešetříte jen přírodu, ale 
šetříte vaší obci či vašemu městu i peníze.
V ČR jsou mimo skládek komunálních odpa-
dů také tři spalovny komunálních odpadů - 
v Praze, Brně a Liberci. Výhodou zneškodnění 
odpadů ve spalovnách odpadů je snížení obje-
mu odpadu o 60 až 80%, nevýhodou potom 
velmi vysoká pořizovací cena (a tím i dra-
hý provoz) kvůli nutnosti splnění požadavků 
předpisů na čištění spalin.

•

•

pozemky, parcelní číslo

       3526/241    o výměře   340 m2 
       3526/244    o výměře   340 m2

       3526/247    o výměře   343 m2 
       3526/262    o výměře   340 m2

       3526/265    o výměře   340 m2

       3526/268    o výměře   341 m2

       3526/271    o výměře   386 m 

         
v k. ú. Jindřichův Hradec urče-
né pro výstavbu atriových rodin-
ných domů v lokalitě Hvězdárna 
– Jižní svah za stanovenou kupní 
cenu 990,- Kč /m2 a za podmínek, 
že zájemce o výstavbu atriového 
rodinného domu:

uzavře s Městem J. Hradec 
smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě a zaplatí zálohu ve 
výši 100% kupní ceny do 30 - ti dnů od podpisu smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě
uzavře se zhotovitelem RD, tj. fi rmou STAVCENT, a.s.,  J. Hradec 
smluvní vztah zajišťující výstavbu RD dle jednotné projektové doku-
mentace zpracované fi rmou JPS  J. Hradec  s.r.o.  pro zástavbu před-
mětných pozemků 
žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku města, 
Klášterská ul.135/II, 2. patro, č. dveří 209, č. tel.: 384 351 161.
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kte-
roukoliv z došlých nabídek.

•

•

•

UPOZORNĚNÍ!
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor 
dopravy, upozorňuje, že ve dnech 2. 7. – 
4. 7. 2012 budou zrušeny úřední dny na 
oddělení registrace vozidel. Důvodem je 
přechod na novou elektronickou aplikaci 
centrálního registru vozidel. 

Děkujeme za pochopení.

Zbyněk Heřman

ODBOR DOPRAVY
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Na začátku měsíce června se v rámci projektu Města v rozletu, ve kte-
rém město Jindřichův Hradec fi guruje jako partner dalších pěti měst, 
uskutečnily další aktivity. V pondělí 4. června 2012 byl projekt úspěšně 
prezentován v Jihlavě na společném workshopu, jehož cílem bylo umož-
nit všem přeshraničním projektovým partnerům a zodpovědným oso-
bám z oblasti práce a hospodářství vzájemné poznání a zároveň sladění 
strategií a aktivit. Heslem setkání bylo INFORMACE a z tohoto důvodu 
byly představeny nejrůznější projekty podporované v rámci programu 
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 
Evropským fondem pro regionální rozvoj. V úterý 5. června 2012 se 
v dopoledních hodinách konal odborný seminář s názvem Nemovitos-
ti v účetnictví a daních, při kterém lektor seznámil účastníky s proble-
matikou nemovitostí z nejširšího pohledu, zejména s jejich vymezením 
a obecnými pravidly nakládání s nimi. Jádrem semináře byl pohled na 

Aktivity v rámci projektu Města v rozletu
nemovitosti z pohledu daně z příjmů, DPH, daně z nemovitostí a daně 
z převodu nemovitostí. V ten samý den v podvečer se v hotelu Concer-
tino uskutečnilo setkání zástupců města Jindřichův Hradec se zástup-
ci podnikatelů Jihočeské hospodářské komory. Tématem jednání byla 
aktuální problematika nového zákona o veřejných zakázkách. Předsta-
veny byly klíčové změny novely zákona o veřejných zakázkách, apli-
kace novely v praxi, interní předpis zadavatele města Jindřichův Hra-
dec k postupům dle tohoto zákona po novele - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek města a veřejné zakázky města Jindřichův Hradec 
v číslech. Závěrem se uskutečnila bohatá diskuse k tématu. Projekt je 
fi nancován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím 
Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká 
republika 2007 – 2013.

Karolína Průšová

Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

27. 5. 2012 v 0.20 hodin při kontrole veřejného 
pořádku na náměstí Míru spatřili strážníci muže, 
který vrávoravým krokem vyšel z herny, nase-
dl do vozidla a odjel do Kostelní ulice, kde byl 
strážníky zastaven. Po vystoupení z vozidla moc-
ně zadul do alkotesteru a na displeji se objevilo 
1,30 promile. Následně strážníci zjistili, že navíc 
má ještě pravomocně vyslovený zákaz řízení. Pro 
podezření z dvou trestných činů byl ihned eskor-
tován na obvodní oddělení Policie ČR.

31. 5. 2012 v 19.30 hodin strážníci vyjeli do 
Husovy ulice, kde dva podnapilí muži (39 a 28 
let) odtlačili kontejner na odpadky doprostřed 
křižovatky. Strážníkům následně vysvětlili, že 
jen tak „z legrace“. Ti pro tento typ humoru evi-
dentně neměli pochopení, takže oba aktéry, po 
uklizení kontejneru na původní místo, odměni-
li blokovou pokutou.

2. 6. 2012 v 10.45 hodin byli strážníci přivoláni 
do DM drogerie v Panské ulici, kde jedna z cho-
vanek VÚM (17 let) odcizila parfém v hodnotě 
459,-Kč. Jako důvod krádeže uvedla, že parfém 
ukradla proto, aby ho mohla prodat a za utržené 
peníze si koupit cigarety.  

8. 6. 2012 ve 21.35 hodin byli strážníci přivo-
láni do Kaufl andu, kde jeden z místních bez-
domovců (38 let) bezdůvodně fyzicky napadl 
zaměstnance ostrahy. Ke konfl iktu došlo mezi 
vstupními dveřmi, kde bezdomovec zastoupil 
detektivovi cestu a následně ho atakoval pěstí 
do obličeje. Přestupek proti občanskému soužití 
bude řešit příslušný správní orgán.

9. 6. 2012 v 04.30 hod. na linku 156 oznámi-
ly dvě ženy, že byly sraženy stříbrnou oktávkou 
na sídlišti Vajgar. Po příjezdu na místo strážníci 

přivolali vůz RZS, jehož posádka obě ženy ošet-
řila a strážníci se mohli věnovat řidiči škodovky, 
kterou zastavil až vzrostlý javor. Řidič (30 let) 
seděl ve vozidle a snažil se naskládat vystřelený 
airbag zpět do volantu. Po zjištění totožnosti byl 
předán hlídce Policie ČR.

Rudolf Gabriel, strážník

Evropská unie
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POLICIE ČR
Slavnostní otevírání nově zrekonstruovaných prostor

Dne 12. června 2012 od 13.00 hodin proběhla 
v budově Územního odboru Policie ČR v Jindři-
chově Hradci tisková konference k projektu „Kon-
taktní a koordinační centra II.  - Krajské ředitelství 
policie Jihočeského kraje“ a současně slavnostní 
uvedení do provozu nově vybudovaného Kon-
taktního a koordinačního centra v Jindřichově 
Hradci.  Na tiskové konferenci představil ředi-
tel Krajského ředitelství policie Jihočeského kra-
je plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman cíle projektu 

Prevence

Jindřichohradecká policie radí: 
 

cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu, 
pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám 
důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč 
přichází
nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je 
za nimi
pro své bezpečí si pořiďte dveřní panora-
matické kukátko, které vám umožní vidět 
široký  prostor za vašimi dveřmi a pojist-
ný řetízek
pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě 
to neznamená, že vás zná
je vhodné uvádět na jmenovce na dve-
řích příjmení v množném čísle (Nováko-
vi) nebo v mužském rodě, zvláště v přípa-
dě, že v bytě žije sama žena
neotvírejte každému, kdo vás za dveř-
mi požádá o pomoc, např. o možnost si 
zatelefonovat, či předání zásilky pro vaše-
ho souseda
pomoc zprostředkujete např. přivolá-
ním souseda nebo sanitky
mějte vždy důležitá telefonní čís-
la poblíž vašeho telefonu nebo na dobře 
viditelném místě. 
zamykejte hlavní vchodové dveře.
přesvědčte se, zda příchozí je skutečně 
osobou, za kterou se vydává, požaduj-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

te předložení  dokladů, kterými je zpl-
nomocněn provádět úkon, pro který 
vyžaduje vpuštění do bytu (kontrola elek-
troměru…), zavolejte jeho nadřízenému 
do fi rmy
pokud budete mít jakékoliv pochyby 
o serióznosti člověka, který vás navští-
vil, zapište si datum a čas návštěvy, dále 
základní údaje k popisu osoby - pohla-
ví, věk, výška, barva vlasů, očí, co měl na 
sobě, zvláštní znamení apod.

 
Nemívejte doma více peněz v hotovosti 
nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma 
zabudovaný trezor. Peníze si raději ulož-
te na svůj účet a cennosti do bezpečnostní 
schránky v bance nebo v jiném peněžním 
ústavu. Noste u sebe jen nezbytnou peněž-
ní hotovost.
 
Časté jsou případy, kdy vás neznámá osoba žádá 
o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nut-
ně půjčit nebo rozměnit fi nanční obnos a mezi-
tím co jdete pro peníze, obhlédne, kde máte 
uloženou hotovost nebo položenou peněženku 
a využije situaci k jejímu odcizení. 
 

•

Vynalézavost podvodníků je opravdu velká. 
Mohou se například také vydávat za přítele 
Vašeho příbuzného či známého, který je ve 
fi nanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si 
informace pro jistotu ověřit. 
 
V případě zástupců fi rem provádějících odečty 
energií požadujte služební průkaz prokazující 
příslušnost k dané společnosti, sledujte vývěs-
ky v domech, které na odečty upozorňují 
dopředu, nebo si skutečnost ověřte telefoná-
tem na daný úřad. Není vaší povinností vpustit 
zástupce společnosti do Vašeho obydlí právě 
teď a hned, můžete si telefonicky domluvit jiný 
termín odečtu, který bude vyhovovat Vám 
a někomu z Vašich blízkých!
 
Nové legendy (záminky), pod kterými byli 
senioři okradeni, jsou: 

fi nanční vyrovnání za útrapy z 2. světo-
vé války
zájem o koupi pozemků v okolí bydliště 
seniora

 
Nezapomeňte, že vždy můžete kontaktovat 
Policii ČR na bezplatné lince 158! Před při-
voláním policistů v obydlí neuklízejte, zne-
hodnotíte tak stopy! 

•

•

a jednotlivá vybudovaná Kontaktní a koordinační 
centra v rámci Jihočeského kraje.  

Kontaktní a koordinační centra Policie ČR je roz-
sáhlý projekt rekonstrukce policejních služeben 
tak, aby vyhovovaly nejen veřejnosti a slouží-
cím policistům, ale také aby se policejní služeb-
ny staly přirozeným centrem organizace v přípa-
dě jakýchkoli vážných a mimořádných událostí 
nebo živelních katastrof a fungovaly jako klíčový 
prvek integrovaného záchranného systému. 

Kontaktní a koordinační centra na policej-
ních služebnách podstatně zkvalitní a zefektiv-
ní podmínky při prevenci a řešení mimořád-
né události, poskytnou občanům v kontaktním 
místě nezbytný informační a koordinační ser-
vis a budou tak pro občany opěrnými pomoc-
nými body. V každodenním životě budou tyto 
služebny řešit běžnou problematiku vnitřního 
pořádku a bezpečnosti vykonávanou v rámci 
Policie ČR. 

Projekt „Kontaktní a koordinační centra II. – 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje“ 
je spolufi nancován z prostředků Evropské unie 
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného operačního programu, Prioritní 
osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 
služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence a řešení rizik, Cíl podpo-
ry Konvergence.

Pozor na podvodníky či falešné příbuzné!
Senioři, nebuďte důvěřiví, neboť se můžete stát „snadným terčem“ různých podvodníků, podomních prodejců, zlodějů a násilníků. 
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Hana Millerová
tisková mluvčí PČR, Územní odbor J. Hradec

Auto není trezor!
Příležitost dělá zloděje - volně ponechané věci ve vozidlech působí na potencionální zloděje doslova jako magnet! S letní sezó-
nou přibývá vykradených vozidel, která jsou odstavená u vodních ploch, na lesních cestách, u hradů či zámků, ale i na par-
kovištích před obchodními domy.

A jak tedy snížit riziko odcizení či vykrade-
ní vozidla?

Auto není trezor! 
Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plo-
chách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kuf-
říky, mobilní telefony, doklady od vozidla, pení-
ze či žádné jiné věci. Jakákoli z těchto věcí může 
pachatele nalákat.

Ani zavazadlový prostor není vhodný pro 
úschovu věcí. 
Nikde, zejména ne před obchodem, restaurací 
či třeba před budovou zaměstnání nedávejte do 
kufru cenné věci. Pachatelé si právě na takových 
místech své oběti vytipují.

Parkování. 
Nejbezpečnější parkování je v garáži nebo na 
hlídaném parkovišti. V ostatních případech 
parkujte na přehledných, veřejnosti přístupných 
a dobře osvětlených místech.

Autorádio bývá velké lákadlo. 
Při koupi autorádia dejte přednost rádiu 
s odnímatelným panelem či rádiu s možnos-
tí vyjímání. Rádio či panel nikdy ve vozidle 
nenechávejte.

Klíčky od vozidla. 
Pečlivě se starejte o klíčky od vozidla. Zbyteč-
ně je nikomu nesvěřujte, zejména ne cizím oso-
bám. Nenoste je po kapsách, odkud by vám 
mohly vypadnout nebo být odcizeny. Nenechá-

vejte je volně přístupné v odloženém oblečení. 
Náhradní klíče mějte vždy na jednom místě, 
nikdy však ve vozidle!
 
Jak zabezpečit motorové vozidlo před odcize-
ním či vykradením?

Před odchodem od vozidla. 
Před odchodem z vozidla zkontrolujte uzavření všech 
oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového 
prostoru a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte 
všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozi-
dlo chráníte! Vozidlo zabezpečujte i tehdy, vzdaluje-
te-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup!

Základní zabezpečovací zařízení.
Základní zabezpečovací prvky, tzv. imobilizery 
mívají moderní vozidla instalována standardně 
výrobcem.

Doplňkové zabezpečovací prvky
a) mechanické 
- zámek na řadící páku pevně spojený s kon-
strukcí vozidla
-  zámek blokující řadící páku a ruční brzdu
-  zámek blokující brzdový pedál současně
-  uzamykatelná tyč na volant
- pískování skel bezpečnostním kódem nebo 
identifi kačním kódem vozidla VIN - nalepení 
bezpečnostních fólií na okna vozidla

b) elektronické
- autoalarm s vestavěným imobilizerem
- prostorová čidla

- elektronické čipy
- pager, který Vás upozorní na několik desítek 
metrů, že je s Vaším vozidlem manipulováno
- GSM - tzv. pokrádežové systémy, které tvoří 
satelitní vyhledávací zařízení a které monitorují 
pohyb Vašeho vozidla

Záleží na každém majiteli vozidla, pro jaké 
zabezpečovací zařízení se rozhodne. Obecně 
však platí, že nejúčinnějším opatřením je kom-
binace několika zabezpečovacích prvků!

Lhostejnost zlodějům nahrává!

Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si vší-
mejte pohybu osob na parkovištích. Pokud uvi-
díte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi 
zaparkovanými vozidly nebo už se do nějakého 
vloupává, volejte ihned Policii České republiky 
na linku 158. Nikdy nevíte, kdy všímavost napří-
klad vašich sousedů zachrání vozidlo právě vám.
Pro případ, že by přes veškerá preventivní opat-
ření došlo k odcizení vašeho vozidla, pořiďte si 
fotografi i vozu a popis odlišných a nápadných 
znaků. Dále je možné označit důležité součásti 
tzv. neviditelnou fi xou, jejíž nápisy se objeví až 
pod UV lampou.
V případě, že dojde k vloupání do vozidla či pří-
mo jeho odcizení, volejte Policii České republi-
ky na linku 158 nebo zajděte na nejbližší poli-
cejní služebnu.
Nezapomeňte na vhodné pojištění vozidla!

V pátek 1. června jsme přivítali nové občánky
V letošním roce se již šesté vítání občánků uskutečnilo v pátek 1. června v refektáři Národního muzea fotografi e. Nově narozené děti byly přivítány mís-
tostarostou Pavlem Vejvarem. Přivítány byly tyto děti:  Galba Sebastián, Gulykášová Ema, Hadač Jiří, Helbig Tobias, Hrdlička Matyáš, Kvitská Kristýna, 
Landkammerová Ella, Lojková Markéta, Michalik Tomáš, Molová Anežka, Neiwirth Daniel, Pinkr Josef, Sehner Adam, Szücsová Vanessa, Vosolsobě 
Zuzana, Zabloudilová Anna a Strnadová Kristýna.

Karolína Průšová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Foto: Petra Jouzová
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nand Este město naše v průvodu své jasné cho-
ti, Její výsosti, paní vévodkyně Žofi e z Hohen-
bergu, svých dítek, dále sestry  Její výsosti paní 
vévodkyně, paní hraběnky Chotkové, jednoho 
pána z příbuzenstva hrabat Chotkových, majora 
generálního štábu pana Karla Hummela  a dvou 
dám. Snad vychovatelek dítek vévodských. 
Vznešená společ-
nost odebrala se 
do zámku, kdež 
se ku uvítání její-
mu přihlásil ředi-
tel velkostatku 
pan E. Běhálek, 
jemuž dostalo 
se té cti dopro-

pokračování na další straně

Od 6. 5. 2012 do 11. 6. 2012 nás opustili:

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště Datum 
narození

Datum
 úmrtí

Václav DOUDA, Jindřichův Hradec 7. 3. 1937 11. 5. 2012
Božena STAŇKOVÁ, Třeboň 15. 12. 1924 15. 5. 2012
Antonín DUFEK, Střížovice 16. 7. 1963 16. 5. 2012
Jan SKOČDOPOLE, K.  Řečice 29. 10. 1922 27. 5. 2012
Miroslav KOPETZKÝ, České Velenice 5. 7. 1936 26. 5. 2012
Ondřej ŠEVČÍK, Horní Radouň 27. 8. 1984 25. 5. 2012
Eduard VERNER, Nová Včelnice 4. 10. 1930 24. 5. 2012
Miroslav LONGIN, Políkno 11. 4. 1947 30. 5. 2012
Karel NĚMEC, Jindřichův Hradec 6. 3. 1922 30. 5. 2012
František KLÍMA, Nová Bystřice 3. 9. 1927 1. 6. 2012
Jaroslava BOUDOVÁ, Jarošov nad Než. 17. 10. 1942 2. 6. 2012
Vlasta RAZIMOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 11. 1928 2. 6. 2012
Petr BASTL, Jindřichův Hradec 11. 10. 1942 5. 6. 2012
Jakub BORTEL, Nová Bystřice 1. 12. 1987 7. 6. 2012
Jaroslav KOTRABA, Pluhův Žďár 24. 7. 1941 11. 6. 2012

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se souhlasem 
pozůstalých.

Hana Palusková              

POHLEDY DO HISTORIE

5. července 1912
Z Jednoty vzáj. se podporujících 
řemeslníků a živnostníků
Dopolední slavnost se odbývá za každého poča-
sí: v pádu nepohody odloží se slavnost v zahra-
dě páně Eckově, což bude veřejně oznámeno. 
Na pp. majitelé domů obrací se výbor Jednoty 
vzájemně se podporujících řemeslníků a živ-
nostníků s možnou prosbou, by v den slavnosti, 
tuto neděli, ozdobili domy své prápory. 

Maturitní zkoušky
Na zdejším ústavě konati se budou ve dnech 
12., 13., a 15. t.m. za předsednictví p. Frant. 
Hansla, ředitele c.k. vyššího gymnasia v Pra-
ze na Malé Straně. Přihlásilo se k nim všech 
24 abiturientů a 1 privatista. 

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Jindřichův Hradec má bohatou tradici v historii 
časopisectví a tak i týdeník Ohlas od Nežárky měl 
své „periodické předchůdce“. Rukopisné česky psané 
zprávy z celého světa z roku 1495 psané na objed-
návku Jindřicha IV. z Hradce jsou uloženy ve zdej-
ším zámeckém archivu a bývají dokonce řazeny 
k nejstarším česky psaným novinám. U zro-
du a zániku tištěných periodických titu-
lů, které vycházely ještě před Ohlasem od 
Nežárky, stáli právě zdejší tiskaři Landfra-
sové. Již 7. ledna 1844 vyšlo v Jindřicho-
vě Hradci první číslo německého periodi-
ka Neuhauser allgemeiner Anzeiger, tento 

titul nahradil v roce 1848 Neuhauser Wochenblatt. 
Tehdy také vyšlo několik čísel českého listu Ozvěna 
pod redakcí jindřichohradeckého kaplana Šrám-
ka. V téže době Landfrasové vydávali humoristic-
ký časopis Hacafírek v kacabajce, aneb vrchovatá 
krosna žertů, frašek a kozelců. Celkem vyšlo 11 čísel 

a redaktorsky i obsahově je sestavil Václav Rodomil 
Kramerius, syn majitele České expedice a zaměst-
nanec Landfrasovy tiskárny. V letech 1854 a 1855 
vycházel v J. Hradci další německý titul – týdeník 
Neuhauser Wochenpost. Druhý pokus o vydává-
ní českého časopisu byl učiněn v roce 1863. Tehdy 

vyšlo celkem 13 čísel týdeníku Zvěst od 
Nežárky. Pokusy o vydávání periodické-
ho tisku v Jindřichově Hradci provázela 
řada neúspěchů a peripetií. Snad i pro-
to byli Landfrasové při vydávání Ohlasu 
od Nežárky později tak opatrní, že titul 
udrželi více než sedmdesát let.

12. července 1912
Vzlet aviatiků inž. Kašpara a E. Čiháka 
odložen z příčin škod na dozrávajícím obilí, 
které by návalem obecenstva vzniknouti mohly. 

Nález
Poctivý nálezce oznamuje tímto, že nalezl větší 
obnos peněz, kdo jej ztratil, nechť přihlásí se na 
zdejším polic. úřadě. 

Mezi tiskem
dochází nás zpráva, že vzlet aviatiků inž. Kašpa-
ra a E. Čiháka určitě koná se dne 21. července.

19. července 1912
Vznešená návštěva
V neděli dne 14 t.m. odpoledne navštívila Jeho 
císařská výsost pan arcivévoda František Ferdi-

Jindřichohradecký probošt Václav Habart 
již nebude působit v Jindřichově Hradci, 
ale odchází prvního července do Českých 
Budějovic. Při této příležitosti se uskuteč-
nilo slavnostní rozloučení za přítomnos-
ti vedení města Jindřichův Hradec, jako 
zvláštní projev úcty a poděkování jindři-
chohradeckému proboštovi, který se dlou-
holetým působením jako jindřichohradecký 
probošt Římskokatolické farnosti - proboš-
ství Jindřichův Hradec významným způso-
bem podílel na rozvoji našeho města.

Pan Václav Habart se narodil v Krašovicích, na římskokatolického kněze byl 
vysvěcen dne 26. 6. 1976 v Praze. Od 15. 8. 1993 je duchovním správcem 
Jindřichova Hradce, kde nejprve působil jako administrátor, a od roku 1995 
zde působí jako 29. jindřichohradecký probošt. Od 1. 6. 1999 byl navíc usta-
noven generálním vikářem českobudějovické diecéze, zde působil do počát-
ku roku 2001. Ve farnostech Horní Pěna, Novosedly nad Nežárkou, Roseč, 
Číměř, Hůrky, Klášter, Staré Město pod Landštejnem, Kostelní Radouň 
a Lodhéřov působí jako administrátor excurrendo a ve farnosti Nová Bys-
třice jako administrátor in spiritualibus. Od roku 2000 je též kanovníkem 
Katedrální kapituly u sv. Mikuláše České Budějovice. 
Zdroj. Wikipedie

 Karolína Průšová

Poděkování proboštu Habartovi
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…abychom nezapomněli | Josef Kajetán Tyl

vázeti následníka trůnu a jeho vysokou rodi-
nu při prohlídce zámku. Návštěvu zám. archi-
vu Jeho císařská Výsost pan arcivévoda na jindy 
odložila, až by sobě týž v průvodu Jeho Excel-
lence pana hraběte prohlédnouti mohl. Ze zám-
ku odebrala se Jeho císařská  Výsost do probošt-
ského kostela a odtud do kostela sv. Jana Křtitele 
a křížové chodby při něm se nalézající, kteréž 
rovněž veliký zájem 
vznešené společnos-
ti vzbuzovaly. Odtud 
vešla Jeho císařská 
Výsost do kaple sv. 
Mikuláše při kostele 
sv. Jana, jejíž obnove-
ní nedošlo však plné-
ho souhlasu. Před 
odjezdem dostavil 
se ku kostelu sv. Jana 
místní velitel c.k. 
četnictva pan poru-
čík Ant. Šoltys, aby 

V badatelně muzea je veřejnosti zpřístupněna digitální kopie celého Ohlasu od Nežárky i dalších v příspěvku jmenovaných regionálních periodik s možnos-
tí fulltextového vyhledávání. Badatelna je umístěna v budově minoritského kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

 Štěpánka Běhalová

se jeho císařské výsosti služebně ohlásil, načež 
pan arcivévoda děkuje za uctivé pozdravy obe-
censtva, které se tu zatím bylo nashromáždilo, 
s průvodem svým ve dvou automobilech smě-
rem ku Chlumci odejel.

Aréna
po celoročním odpočinku opět oživla. Zavíta-
la do našeho města společnost Ondřeje Červíč-
ka, nejstaršího herce z dob Tylových, aby, jako 
roku minulého, zahájila řadu představení v Are-
ně (hotel Dobeš). Nepochybujeme, že i zde bude 
p. řed. Červíček obecenstvo naše častovati chut-
ným repertoirem.

Ctěnému občanstvu města Jindř. 
Hradce!
Poněvadž pro novou městskou elektrárnu ve 
většině ulic jest položen pod zemí kábel pro  
nízké i vysoké napětí, upozorňuje se veškeré P.T. 
občanstvo  města Jindř. Hradce, že každá práce 
v ulicích spojená s kopáním terainu v místech, 
kde kábel leží, musí býti dříve oznámena sprá-

vě městské elektrárny, pod jejímž dozorem se 
teprve práce ty prováděti mohou; neboť nehledě 
k tomu, že poškozením kábelu může býti pře-
rušeno dodávání proudu do celého města, jest 
i poškození kábele pro vysoké napětí spojeno 
s nebezpečím pro lidský život. Bude proto proti 
každému, kdy by proti tomuto upozornění jed-
nal, co nejpřísněji zakročeno. Starosta Mert.

26. července
Znemožněný vzlet
Nepříznivým počasím v neděli 21. července 
znemožněný vzlet proslulého českého aviatika 
inž. Jana Kašpara v Jindřichově Hradci koná se 
tuto neděli 28. července ve 4 hodiny odpol. na 
vojenském cvičišti. 

Jedna z mála jin-
dřichohradeckých 
pamětních desek 
je dnes ukry-
ta uvnitř budovy. 
V přízemí Grand 
Hotelu Černý orel 
na náměstí Míru, 
napravo v chod-
bě v místě bývalé 
šatny, je na stěně 
umístěna pamětní 
deska, která při-

pomíná pobyty Josefa Kajetána Tyla (4. 2. 1808 
Kutná Hora – 11. 7. 1856 Plzeň) v Jindřichově 
Hradci. Deska je dílem sochaře V. Neubauera 
a byla odhalena na hotelu Kasper (bývalý Černý 
orel) na tehdejším Wilsonově náměstí v nedě-
li 21. srpna 1932. „Hradec splácí starý dluh 
J. K. Tylovi. Konečně!“ oznamoval krátce před 
tímto datem zdejší týdeník Ohlas od Nežár-
ky. Nejednalo se tehdy o první pokus o zříze-

ní pamětní desky tvůrci národní hymny v Jin-
dřichově Hradci. Již v roce 1898 při příležitosti 
90. výročí narození umělce chtěl pražský spo-
lek Bajgar označit pamětní deskou zdejší budo-
vu Střelnice. Další iniciativa vzešla v roce 1926 
z pera profesora Ferdinanda Strejčka, který na-
psal do Ohlasu od Nežárky: „Letos přicházím 
s novým návrhem, aby totiž byla trvale uctěna 
světlá památka největšího buditele českého Jose-
fa Kajetána Tyla na místě jeho několikaměsíční-
ho pobytu, na hotelu „U černého orla“. Nápadu 
se ujal divadelní spolek Jablonský a jeho tehdej-
ší předseda Jindřich Šimánek a v roce 1932 byla 
deska odhalena. Město si osudy J. K. Tyla připo-
mnělo velkolepě ještě jednou, a to v roce 1956 
při příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. 
A jak to vlastně s Tylovými návštěvami 
v J. Hradci bylo? Poprvé přijel do Jindřichova 
Hradce v roce 1851, kdy se rozhodl vydat na 
pouť po českém venkově s Kullasovým kočov-
ným divadlem. Postaral se zde o něj jeho přítel 
z dob pražských studií, zdejší buditel, spisova-
tel a městský lékař Mudr. Josef Procházka. Když 
26. října 1851 přijížděl Tyl do Hradce, očekával 
jej dr. Procházka s podkrajským Pivcem, staros-
tou Landfrasem, ředitelem gymnasia Hudcem 
a seniorem Claudiem u lesíka na pražské silnici 
před městem. Společnost pobyla ve městě až do 
8. ledna 1852 a Tyl v té době bydlel ve zmíně-
ném hotelu „U černého orla“. Podruhé se vrátil 
Tyl do města po krátkém pobytu v Třeboni na 
jaře 1852. Naposledy přijel do J. Hradce již váž-
ně nemocný na podzim roku 1855 se Zöllnero-
vou společností. Ačkoliv mu lékař a přítel Pro-
cházka radil zůstat v J. Hradci a zdejší starosta, 
tiskař Landfras mu nabízel redaktorské místo 

ve své tiskárně, Tyl se po Novém roce vydal na 
pouť, kterou ukončil navždy v červenci v Plzni. 

Štěpánka Běhalová

Portrét J. K. Tyla

Pamětní deska v Hotelu Grand připomínající 
pobyty J. K. Tyla v J. Hradci

Divadelní cedule z roku 1855 na představení 
Ženská vojna v J. Hradci

Sbírka Muzea Jindřichohradecka
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Celostátní projekt „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“ je projekt zaměřený na roz-
voj četby od počátku školní docházky dětí, 
vytváření zakladu návyku pravidelného čte-
ní a potřeby využívat pro získávání vědo-
mostí veřejné knihovny, probíhá ve spolu-
práci veřejných knihoven a škol každoročně 
v období leden-červen. V letošním roce 
projekt převzal Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků (SKIP). Prvňáčci, kte-
ří projektem úspěšně prošli, dostanou za 
odměnu zdarma knížku, která byla napsána 
speciálně pro ně a minimálně 3 roky ji nelze 
nikde koupit. Letos to bude kniha jednoho 
z nejoblíbenějších současných spisovatelů 
Miloše Kratochvíla „Školníci“ s ilustracemi Renáty Fučíkové.

Dětská oddělení Městské knihovny v Jindřichově Hradci se v roce 2012 
do tohoto projektu zapojila trochu netradičně a vybrala si malé školáčky 
z domova KLOKÁNEK v Jindřichově Hradci (Klokánek je zařízení s pově-
řením Ministerstva práce a sociálních věcí pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc). Děti z Klokánku několikrát navštívily dětské oddělení knihov-
ny, kde se účastnily předčítání pohádek. Také knihovnice dětského oddě-
lení 2 x zavítaly mezi děti do domova Klokánek, kde jim s pomocí lou-
tek četly a zahrály pohádky. Školáčkům, kteří se projektu zúčastnili, byly 
za odměnu předány zmiňované knížky „Školníci“. Předání se uskutečnilo 
dne 8. 6. v Klokánku J. Hradec za přítomnosti ředitele městské knihovny 
pana Tomáše Dosbaby, pracovnice dětského oddělení knihovny paní Ire-
ny Pavlačíkové a sociální pracovnice Klokánku Zdeňky Županové.

4. ročník celostátního projektu 

„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 2012

Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení

Internet
čítárna

Hudební 
oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Úterý 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00

Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Čtvrtek 9.00 - 18.00 zavřeno 9.00 - 18.00 zavřeno

Pátek 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00

Výpůjční doba v Městské knihovně Jindřichův Hradec 
v červenci a srpnu 2012

Centrální pracoviště

Pobočka Vajgar

Dospělé oddělení Dětské oddělení

Pondělí 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00 zavřeno

Úterý zavřeno zavřeno

Středa zavřeno 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00

Čtvrtek zavřeno zavřeno

Pátek 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00 zavřeno

Městská knihovna v Jindřichově Hradci slaví 120 let od svého založení. Ve 
spojitosti s tímto výročím připravila v měsíci červnu „trojakci“ složenou 
z Literárně – hudebního podvečera, slavnostní vernisáže s putovní výsta-
vou „Jihočeští spisovatelé“ a zábavného dopoledne na dětském oddělení 
„Budu knihovníkem“.

Literárně-hudební podvečer proběhl v městské knihovně na počátku 
června, byl zaměřený na podporu regionální literatury a uspořádán byl 
ve spolupráci s jindřichohradeckým nakladatelstvím a literárním serve-
rem Epika. 

14. 6. knihovna představila výstavu „Jihočeští spisovatelé“ prostřednic-
tvím slavnostní vernisáže ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spi-
sovatelů a literárním serverem Epika. V kulturním programu vystoupil 
básník, divadelní dramatik, scénárista, autor prvního českého muzikálu 
„Gentlemani“ a textař populárních písní Jan Schneider. Výstavu navštívila 
také spisovatelka a scenáristka Markéta Zinnerová, přijel i autor výstavy 
Tomáš Červený, básník a publicista, a někteří další jihočeští spisovatelé. 
Dalším z hostů byl také starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav 
Mrvka. 

V sobotu 16. 6. uspořádala městská knihovna na dětském oddělení hravé 
dětské dopoledne na téma „Budu knihovníkem“. Děti si mohly vyzkoušet 
knihovnickou práci pod dozorem knihovnic, tedy půjčování, zařazová-
ní či balení knih, přípravu pozvánek na akce, tvorbu plakátů atd. Pokud 
si děti přivedly své kamarády, ti mohli získat roční registraci v knihovně 
zdarma. Děti obdržely také malou sladkou odměnu.

Další akce v rámci oslav 120 let fungování veřejné knihovny jsou plánová-
ny na podzim, především uvedení knižní publikace k zmíněnému výročí 
Městské knihovny Jindřichův Hradec. Akce by se měla uskutečnit první 
říjnový týden v rámci „Týdne knihoven“. Samozřejmě jsou naplánová-
na také další veřejná čtení dětem, dětská dopoledne, vzdělávací pořady 
či přednášky („Nebezpečí internetu“, „Romantismus není jen Hluboká“, 
podpora dětských domovů na Haiti …), cestopisné besedy (Afrika, Peru, 
Bolivie) a další. Tedy návštěvníci knihovny se určitě mají na co těšit.

Závěrem chci Městské knihovně Jindřichův Hradec popřát hodně úspě-
chů do dalších let a mnoho spokojených čtenářů a návštěvníků.  Také bych 
velmi rád touto cestou poděkoval předchozím paním ředitelkám a sou-
časným i bývalým zaměstnancům za jejich práci a přínos knihovně. Podě-
kování samozřejmě patří také zřizovateli, městu Jindřichův Hradec.

Tomáš Dosbaba

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Jindřichův Hradec 

si připomíná 120 let od svého vzniku

Děkujeme touto cestou jindřichohradeckým dobrovolným hasičům za 
jejich výrazný podíl na akci, kterou každoročně organizuje na sídlišti 
Vajgar KSČM. Požádali jsme je i profesionální hasiče o účast a oni nám 
vyšli vstříc. Profesionální hasiči představili nejmodernější hasící tech-
niku a dobrovolní hasiči umožnili dětem stříkat na zavěšené kuželky 
a jejich stanoviště mělo u zúčastněných 250 dětí opravdu úspěch.  
Nás pak, co by organizátory, potěšila vstřícnost obou složek. Podle naše-
ho názoru tak dodali další kamínek do mozaiky o jejich prospěšnosti. 

Stanislav Míka

Poděkování hasičům z Jindřichova Hradce
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Krojová družina z Jarošova nad 
Nežárkou a Muzeum Jindřichohra-
decka spolupořádají již V. ročník 
Festivalu národopisných souborů 
z jižních Čech. 
Tato událost si za dobu svého trvání 
našla mnohé příznivce, kteří mohli 
zhlédnout přední folklorní soubory 
našeho kraje i milé hosty. 
Tímto bychom Vás chtěli srdečně 
pozvat 21. července 2012 do Jindři-
chova Hradce. Od 13 hodin zazní hud-
ba při tradičním průvodu historickou 
částí města a poté bude festival letos 
poprvé zahájen Českou besedou, kdy 
na 64 krojovaných tanečníků zatančí 
u kostela sv. Jana Křtitele. Pokračovat 

Národopisné soubory z jižních Čech zvou na svůj pátý festival

foto: Josef Böhm

budeme spolu s mode-
rátorem Liborem Sou-
kupem v příjemném 
prostředí zahrad Mino-
ritského kláštera. Lidové 
písně a tance předvedou 
soubory Ráček, Trnávka, 
Javor a Javoráček, sou-
bor z Rakouska a Kro-
jová družina z Jarošova 
nad Nežárkou.
Pokud by nás překvapilo 
nepříznivé počasí, proběhne celý festival v sále kulturního domu Střelnice.  
Tento projekt byl realizován s fi nanční účastí Jihočeského kraje.

Marie Šlechtová

Toto léto proběhne již podeváté v Jižních Čechách celostátní sbírková 
benefi ční AKCE CIHLA. Tradičně si návštěvníci mohou namalovat svo-
jí cihlu a odnést si ji domů nebo ji přidat do symbolické zdi na místě. 
V tomto roce jsme pro Vás přichystali nový originální výrobek. Zakou-
pením nového výrobku podpoříte AKCI CIHLA, ale i provoz chráněné 
dílny v Plasné.
Výtěžek z akce poputuje na dokončení rekonstrukce střechy na statku 
v Plasné u Kardašovy Řečice. Zde provozujeme chráněné bydlení a chrá-
něnou dílnu pro dospělé lidi s mentálním postižením. 
Přijďte a podpořte malováním dobrou věc. Kde a kdy?
V Českých Budějovicích na křižovatce ulic Kanovnická a Na Mlýnské sto-
ce od 18. 6. do 2. 7. 2012, v Jindřichově Hradci před státním zámkem od 
3. 7. – 16. 7. 2012 a v Hluboké nad Vltavou od 17. 7. do 30. 7. 2012 mezi 
zámkem a hotelem Štekl, a to každý den od 10 do 17 hodin. 
„Benefi ční cihla stojí 100,- Kč jako každý rok. Doufáme, že díky tradi-
ci a průkaznému využití výtěžku z této akce budeme úspěšní, a že nás 
veřejnost opět podpoří. Na stánku chceme jasně ukázat, co všechno jsme 
z výtěžků této akce vybudovali. Pochlubit se chceme i novým výrobkem 
z naší chráněné dílny, který jsme připravili přímo pro tuto benefi ční akci 
a doufáme, že potěší malé i velké,“ řekla nám Kamila Tomšíková, ředitelka 
Proutku, a dodala: „O jaký výrobek jde, neprozradíme, přijďte se podívat 
na naše stánky.“

AKCE CIHLA 2012 opět v Jižních Čechách

O Proutku
Občanské sdružení Proutek založené v roce 2000 podporuje integraci lidí 
s mentálním postižením do běžné společnosti. Od roku 2004 provozuje na 
statku v Plasné u Kardašovy Řečice chráněné bydlení pro lidi s mentálním 
postižením s kapacitou 5 míst. 
V létě roku 2006 zde zahájila činnost chráněná dílna, která nabízí pra-
covní místa klientům nejen z chráněného bydlení, ale i lidem s mentál-
ním postižením, kteří přichází z rodin.  
Od roku 2008 provozuje sdružení chráněné bydlení v Jindřichově Hradci 
pro dalších 6 klientů v panelákových bytech. V roce 2010 bylo rozšířeno 
chráněné bydlení v J. Hradci o dalších 6 míst. 
Z výtěžku benefi ční AKCE CIHLA a dalších zdrojů byly v roce 2009 zre-
konstruovány další prostory na statku v Plasné, díky kterým byla rozší-
řena chráněná dílna. V současnosti zde může být zaměstnáno až 20 lidí 
s mentálním postižením. 

Více informací: 
Tel.: 773 233 344, 

e-mail: kamca@proutek.cz 

Helena Krahulíková

Pro veřejnost je v červenci 2012 Hvězdárna otevřena:
Odpoledne v úterý a pátek: 15.00 - 18.00 hod. 

Večer v úterý a pátek: 21.00 - 23.00 hod. 
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10 Kč; děti 5 Kč

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 
tel.: 606 633 439, 725 763 207

Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení v sekcích „Novinky“ 
a „Dokumenty“ aktuální východy a západy Slunce a Měsíce, úkazy, plánované 

akce, leták a další…

Úkazy na obloze v červenci 2012

Hvězdárna F. Nušla a astroklub 

při DDM v J. Hradci

Merkur najdeme koncem měsíce večer nízko nad západem, Venuši ráno 
nad východem a Mars již jen na večerním západním nebi. Jupiter se začne 
objevovat ráno nad východním obzorem, Saturn je vidět ještě večer nad 
jihozápadem. Uran uvidíme ve druhé polovině noci, Neptun kromě veče-
ra již po většinu noci.
V období kolem první čtvrti je nejlépe pozorovatelný Měsíc. V té době je 
Sluncem osvětlen z pravé strany a vidíme pouze polovinu jeho osvětlené 
polokoule. Výškově rozdílné útvary na jeho povrchu do měsíční krajiny 
vrhají stíny, proto obraz v dalekohledu je hezky prostorový a velmi půso-
bivý. V době kolem úplňku je Měsíc plochý a přesvětlený.  Také ostat-
ní objekty na obloze, zvláště ty neviditelné prostým okem, jdou pozoro-
vat špatně nebo vůbec.  Měsíc projde 3. července úplňkem, 11. července 
poslední čtvrtí, 19. července novem a 26. července nastane první čtvrť. 1. 
července v 19 hod projde Měsíc přízemím, jeho vzdálenost v tento den 
bude 362 382 km. 13. července v 17 hod. nastane odzemí, vzdálenost 
Měsíce bude v tomto okamžiku 404 744 km. 29. července Měsíc opět pro-
jde přízemím, ve vzdálenosti 367 343 km.

Dne 15. července budeme moci pozorovat před východem Slunce  zákryt 
planety Jupiter Měsícem. Hvězdárna bude pro pozorování tohoto úkazu 
otevřena od 3.00 do 4.30 hod. (na konci úkazu se rozední). 

Jana Jirků

Na Slunci proto za jasného počasí můžeme pozorovat množství sluneč-
ních skvrn, což jsou chladnější místa, než je okolní prostředí a stejně tak 
místa teplejší a světlejší - fakulová pole.
Jasná noční obloha na přelomu jara a léta, stejně jako kdykoli jindy, 
umožňuje dalekohledy vidět mnoho různých objektů, neviditelných 
prostým okem, například hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, 
plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty.

Slunce vstoupí do znamení Lva dne 22.7.2012 v 11hod 1min SEČ.
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Jack  kříženec, pes, 4 - 6 let
Jack je bázlivější pejsek, potře-
buje čas, aby si zvykl, ale poté 
z něj bude prima společník. 
Je střední velkosti, váží 10 kg. 
Chůzi na vodítku již zvládá skvěle. 
Kontakt: 608 120 840 (J. Hradec)
 

Cliff   kříženec labradora, pes, cca 2 roky
Clif je kříženec labradora a psa 
bojového plemene, nezná žád-
né základní povely, je potřeba 
ho řádně vychovat. Na volno 
chodí pěkně, na přivolání při-
jde. Je dominantnější povahy, 
fenky mu však nevadí.
Kontakt: 720 428 993 (J. Hradec)

Matty  kříženec leonbergera, pes, 1 - 1,5 roku 
Matty je odrostlé štěňátko. Je 
velmi hodný, vděčný za střechu 
nad hlavou. S ostatními pej-
sky vychází dobře. Potřebuje 
základní výcvik.
Kontakt: 720 428 993 (J. Hra-
dec)

Patty  kříženec leonbergera, pes, cca 8 
měsíců
Patty je štěňátko. Je velmi hod-
ný, vděčný za střechu nad hla-
vou. Patty je hodný, zprvu tro-
chu vyděšený pejsek, ale když 
se trochu okouká, hned už vr-
tí ocáskem. Potřebuje základní 
výcvik.
Kontakt: 720 428 993 (J. Hradec)
 

Rex  kříženec německého ovčáka, pes, 5 let
Rex je hyperaktivní pes, který si 
dokáže hrát celé hodiny. 12 km 
procházka pro něho není pro-
blém a miluje skoky do vody. 
Je to bezproblémový parťák, je 
zvyklý žít venku společně. 
S dětmi nemá problém.
Kontakt: 732 286 790 (Třeboň)

Kelly  německý boxer, fena, do 1 roku
Kelly je velmi milé a přátelské 
povahy. Je silně podvyživená. 
Má ráda společnost, je velice 
kontaktní. Potřebuje základní 
výcvik. Na volno chodí pěkně, 
na přivolání přijde. 

CHCETE NÁS?

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

Klára Zdeňková

1) Kde, jak jste se o naší literární soutěži Textík dozvěděl? Co Vás přimělo se zúčastnit? 
Ač zavilý staromilec o soutěži jsem se dozvěděl na internetu. K účasti mě přiměla má narcistická 
touha po sebevyjádření před publikem. Každý umělec má v sobě kus rimbaudovského egodeismu, 
přání vynést ze svého nitra vykrystalizovaný produkt své vzletné psýché a přednést ji před plénum. 
Literárních soutěží se účastním víceméně pravidelně. Mnohokrát jsem se umístil a mnohokrát ne. 
Někdy jsem zahrnut vavříny, jindy se před mými provokativními verši křižují a posílají mne do deví-
ti pekel. Obojí mi pochopitelně lichotí. 
2) Všechny Vaše příspěvky s provokativním nadhledem pojednávají o posledních věcech člově-
ka. Dokážete říci, proč právě toto téma?
Už od dětství jsem tíhnul k morbidním a temným věcem. Pohádky o sadistických vlcích, anemic-
kých kůzlátkách, princeznách stižených ďábelskými kletbami, hastrmanech sbírajících duše mrt-
vých lidí – to vše ve mně probouzelo jistý bizarní fetiš. Nemám rád mělká naivní díla s cukrkandlo-
vým koncem. Lahodí mi nihilismus, smrt a rozklad, tedy témata, která dokáží rozrezonovat lidskou 
duši v ambivalentním tangu hnusu a příjemné extáze zakázaného ovoce. 
Popravdě si ale dělám ze smrti spíše legraci. Jedině ironie a sarkasmus jsou křídla, jež dokáží člověka 
povznést nad térové moře všeho toho zmaru. Jak jinak čelit dekadenci, než že si z ní dělat srandu? 
Občas mé básně lidé berou doslovně, což je nešťastné i úsměvné zároveň. 
3) Byl to první pokus, nebo píšete, příp. kde jste již publikoval? 
Rád bych Vám samozřejmě napovídal, že mne osvítil Duch Svatý (v mém případě spíše Nesvatý) 
a v záchvěvu své geniality jsem poskytnuté příspěvky spatra napsal coby svůj první literární pokus 
(smích). Ve skutečnosti nedělám nic moc jiného, než že píšu a škrtám. 
Nebudeme-li počítat sborníky a literární časopisy, tak jsem zatím autorem jedné básnické knihy, 
a to „Sonáta pro rezavou harfu“, která vyšla na podzim roku 2011 v nakladatelství PLOT. V součas-
né době se chystá vydání mé druhé básnické sbírky a společného almanachu neodekadence, obojí 
v nakladatelství Barbara. V neposlední řadě teď pracuji na své třetí sbírce, která bude vpravdě kon-
troverzní. Pochybuji, že mi ji někdo vydá (smích). 
4) Co rád čtete, oblíbení autoři? 
Na prvním místě nemohu nezmínit české dekadenty období fi n de siècle jako např. Karla Hlaváčka, 
Jiřího Karáska ze Lvovic, Arnošta Procházku, Otakara Auředníčka a další morózní básnické duše. 
Nelze opomenout ani brilantní predekadentku Irmu Geisslovou a ahasvera Máchu. Taktéž mi impo-
nuje formální virtuozita Jaroslava Vrchlického. Z českých současníků se často ubírám k četbě J. H. 
Krchovského a Luďka Markse. Přiznávám, že současná poezie mne ve svém postmodernismu příliš 
neoslovuje. Ze zahraniční tvorby mne okouzlují texty hudební vlny Neue Deutsche Härte. Kapely 
typu Rammstein, Oomph!, Eisbrecher a Subway to Sally navzdory hradbě těžkých rockových kytar 
pracují s neuvěřitelně poetickými verši a jejich textaři jsou básníky par excellence. Kdo řekl, že poe-
zie musí být pouze na papíře? 

Texty vítězných prací otiskujeme ve Zpravodaji v rubrice Listárna na str. 19.
Lenka Michalcová 

Literární soutěž jindřichohradecký Textík

Tělocvičná jednota Sokol, jedna z nejstarších 
sportovních organizací na světě, oslavuje v tom-
to roce 150. výročí založení. Vyvrcholením 
oslav je 15. Všesokolský slet v Praze od 1. do 
7. července. V některých z dvanácti sletových 
skladeb pro všechny věkové kategorie vystoupí 
v Synot Tip Aréně ve Vršovicích také cvičenci 
tělocvičné jednoty Sokol z Jindřichova Hradce. 
Své skladby nacvičovali během půl roku rodiče 
a děti, ženy i senioři. Přípravou na vystoupení 
v Praze byla také účast na župních sletech župy 
Jihočeské v Českých Budějovicích a župy Bla-
nické ve Voticích. 
Tělocvičná jednota Sokol Jindřichův Hradec při-
pravuje pro všechny zájemce a příznivce cviče-

150 let v pohybu

ní výstavu 150 let v pohybu v Městské knihovně 
Jindřichův Hradec od 10. července do 30. srpna. 
Zde se budete moci seznámit s historií i součas-
ností Sokola, významnými osobnostmi, sleto-
vým cvičením a dalšími zajímavostmi.

Ivana Lorencová  

V tomto čísle přinášíme báseň čtyřiadvacetiletého Kamila Prince, vítěze kategorie „poezie ostatní“ (tzn. nad 
15 let). Z jeho medailonku se dozvídáme:  Narozen 12. 4. 1987 v Žatci. Studuje obor Jazyková a literární kul-
tura na Univerzitě Hradec Králové. Literárně inklinuje ke staromilskému romantismu, dekadenci a buřičské 
poezii. Je spoluautorem manifestu české kontra-postmoderny. Věnuje se komponování hudby, textování, 
hře na hudební nástroje (kytara, klavír, akordeon, irská fl étna), zpěvu a hypnóze. Mezi jeho další záliby pat-
ří četba, bojové sporty a cyklistika. Je členem Spolku krásného slova Hradec Králové, dramaticko-lyrického 
souboru Vějíř Nymburk a literárního sdružení Bohemúza. V roce 2011 mu v nakladatelství PLOT vyšla bás-
nická sbírka Sonáta pro rezavou harfu. I jemu jsme položili pár otázek:
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29. 7. 2012 – PROMENÁDNÍ KONCERT ŘEČICKÉ KAPELY
15.00 Husovy sady

30. 7. 2012 – HASTRMANÍ PRINCEZNIČKA A JINÉ POHÁDKY
17.00 divadelní představení pro nejmenší návštěvníky v atriu Langro-
va domu na nám. Míru

1. 8. 2012 – VODNÍCI NA PLÁTNĚ
celodenní promítání fi lmů a pohádek s vodnickou tématikou v kině KD 
Střelnice

2. 8. 2012 – OBRÁZKY Z POUTI
16.00 vernisáž výstavy v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí

3. 8. 2012 – VODNICKÝ KARNEVAL aneb HASTRMANI, TO 
JSOU PÁNI!
zábavný program v jindřichohradeckém aquaparku

3. 8. 2012  – KONCERT MISTRŮ
19.00 koncert v Rytířském sále Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci. Vystoupí violista Petr Přibyl a hosté

4. 8. 2012 – VODNICKÝ VÝLET PARNÍM VLÁČKEM ČESKOU 
KANADOU
oblíbená společná vyjížďka po úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Nové 
Bystřice s cílovou stanicí v Albeři. Bohatý doprovodný program (soutěže a hry 
pro děti, skákací hrad, ukázky první pomoci, občerstvení zajištěno)
10. 45 odjezd parního vlaku z nádraží JHMD
12.40  příjezd do Albeře

4. 8. 2012 – LETNÍ KONCERT DIXIE BAND SLAVONICE
19.00 náměstí Míru

Turistický TOP TÝDEN v Jindřichově Hradci

9.30 seřazení účastníků oslav v ulici U Knihovny
10.30 spanilá jízda historické a současné hasičské techniky centrem města
11.00 příjezd na náměstí Míru + řazení vozidel po obvodu náměstí
11.15 hasičská svatba (příjezd svatebčanů a snoubenců)
11.30  hasičská svatba (obřad)
12.00  ukázka požárního zásahu SDH Kamenice nad Lipou
12.30    ukázka požárního zásahu SDH Políkno a SDH Novosedly/Než. 
13.00     ukázka zásahu na dopravní nehodu HZS JčK ÚO J. Hradec a hasičů z partnerského města Dobersberg 
13.30   ukázka požárního útoku dětí SDH Kardašova Řečice
14.00   slavnostní žehnání a předání praporu SDH Jindřichův Hradec
15.00 – 16.00 registrace a řazení účastníků pokusu o rekord ve vytvoření živého znaku pánů z Hradce a symbolu města „Zlatá růže v poli 
  modrém, vzpomeň na Jindřichův Hradec v dobrém“
16.15   vyhlášení výsledků pokusu o rekord
         

28. 7. 2012 – OSLAVY 140. VÝROČÍ SDH V JINDŘICHOVĚ HRADCI (náměstí Míru)

Doprovodný program pro děti i dospělé:
Dechová hudba SDH Nová Bystřice, DJ Michal Arnošt, před-
váděcí akce hasičské techniky, výstroje a výzbroje prezentu-
jících fi rem, skákací hrad…), ukázka techniky hasičů z part-
nerských měst Zwettl a Dobersberg

Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.

5. 8. 2012 – PORCINKULE 
zábavní pouť s atrakcemi v centru města

5. 8. 2012 – SLAVNOSTNÍ ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ
kostel sv. Kateřiny

5. 8. 2012 – PROMENÁDNÍ KONCERTY
10.00  RETRO BAND (prostor před KD Střelnice)
13.00 UKRUTANKA (prostor před KD Střelnice)

5. 8. 2012 – ROAD SHOW RYBY A ZVĚŘINA 
    – JIHOČESKÁ KRAJINA     
od 9.00 v kulinářské show na náměstí Míru účinkuje kulinář Petr Stupka

3. 8. – 5. 8.  2012 –  FOTOGRAFOVÁNÍ V DOBOVÝCH KOSTÝMECH
víkendová akce v prostorách Muzea fotografi e a moderních obrazových médií

PO CELOU DOBU KONÁNÍ TOP TÝDNE BUDE PROBÍHAT 
VÝSTAVA „VODNÍK A NÁŠ SVĚT“ (obrazy, grafi ka, loutky Karla 
Franty, Miloslava Jágra, Josefa Kremláčka, Karolíny Malečkové, Markéty 
Vydrové a dalších výtvarníků) V GALERII INSPIRACE LANGROVA 
DOMU (vernisáž v sobotu 21. července, výstava potrvá do 6. září)

Změna programu vyhrazena.

TURISTICKÝ TOP TÝDEN v Jindřichově Hradci je spolufi nancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Více informací na www.jh.cz, www.infocentrum.jh.cz

JINDŘICHŮV HRADEC … ŽIJEME NAPLNO! 

Marcela Kozlová
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Oblíbený hudební minifestival „Magická viola 
Petra Přibyla“ vstupuje již do 8. ročníku. Let-
ní koncerty, na nichž se tradičně stírají hrani-
ce mezi klasickou hudbou a hudbou jazzovou 

Osmý ročník Magické violy Petra Přibyla se blíží
či rockovou, se letos uskuteční v kostele Jana 
Křtitele a v prostorách Státního hradu a zámku 
v Jindřichově Hradci.
Pořadatelé z Jihočeské hudební společnosti již 
tradičně sáhli po osvědčené klasice a návštěvní-
ci se mohou opět těšit na „Noční koncert při 
svíčkách“. Tentokrát s názvem „Skvosty barok-
ní hudby“. Společně s Petrem Přibylem vystou-
pí koncertní mistr Orchestru ND v Praze Jan 
Sládeček (violoncello) a dirigent Orchestru ND 
v Praze David Švec (cembalo).

Druhý koncert cyklu „Koncert mistrů“ pořádá 
Město Jindřichův Hradec v rámci Turistického 
TOP týdne. Vedle Petra Přibyla vystoupí Mar-
tin Kos - koncertní mistr Sukova komorního 
orchestru a orchestr Virtuosi Pragenses. Zazní 

skladby W. A. Mozarta, K. Ditterse von Ditter-
sdorfa a táborského skladatele Jiřího Sedláčka, 
“objevu“ Magické violy 7.

Na třetím koncertu zmiňovaného cyklu bude 
Petr Přibyl hostem Radima Hladíka a skupiny 
Blue Eff ect.

Předprodej vstupenek na první koncert (23. 7.) 
a třetí koncert (13. 8.) bude probíhat na recep-
ci hotelu Vajgar od 9. 7. denně od 8.00 do 22.00 
hodin. Rezervace vstupenek je možná na tel. 
č.: 607 853 976 nebo 384 361 271.
Předprodej vstupenek na druhý z koncertů 
(3. 8.) bude probíhat v pokladně KD Střelnice 
od 20. 7. 2012.

Petr Přibyl  

VÝSTAVNÍ PROGRAM V MUZEU FOTOGRAFIE 
V letní výstavní sezoně je v Národním muzeum fotografi e a Muzeu fotografi e a moderních obrazových médií k vidění 
deset výstav: 

Moc médií / I. část – fotografi cký portrét
Zlatý fond Národního muzea fotografi e 
T. G. Masaryk v objektivu Brunera-Dvořáka
33 osobností dějin české fotografi e 
Osobnosti jihočeských fotoklubů 
Fotografi e z archivu klubu fotoreportérů Syndikátu novinářů ČR
Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí / fotoateliéry na jihu Čech 
Lidé, kterých si vážím / Václav Havel a česká společnost 1966–2011 ve fotografi ích Oldřicha Škáchy
Práce s tělem / fotografi e Jaroslava Prokopa (z cyklu performancí Jiřího Sozanského)
Vítr / videoart Štěpánky Pasekové
Výstavy jsou pořádány pod záštitou města Jindřichův Hradec. Potrvají do 30. září 2012.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národní muzeum fotografi e / Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií, Kostelní 
20/I – jezuitská kolej, Jindřichův Hradec, tel. 384 362 459, www.nmf.cz

Otevírací doba 
červen–srpen: úterý až neděle 10.00–17.00 hod. 
září: úterý až neděle 12.00–17.00 hod.

Dostupnost a vybavenost muzea 
bezbariérový přístup do výstavních prostor
možnost zaparkování a uzamčení kol u stojanů na nádvoří muzea
příjemné posezení v kavárně „Fotocafé“
možnost nákupu katalogů, odborné literatury a fotografi í v muzejním shopu

•
•
•
•

Eva Florová

Slavnostní gratulace Markétě Zinnerové
21. června oslavila spisovatelka, básnířka, scená-
ristka, autorka knih pro děti a mládež Markéta 
Zinnerová významné životní jubileum. Tato milá 
dáma se před několika lety s manželem přestě-
hovala z Prahy do Jindřichova Hradce, jak sama 
říká „za klidem, tichem a pořádkem“. K naroze-
ninám jí slavnostně pogratuloval starosta města 
Stanislav Mrvka společně s místostarostou Pav-
lem Vejvarem v prostorách refektáře Národní-
ho muzea fotografi e. Významné životní jubileum 
letos v polovině června oslavil také manžel Mar-
kéty Zinnerové doktor Milan Jílek. 

Paní spisovatelce Zinnerové přejeme pevné 
zdraví, dobré nápady a šťastný život v Jindři-
chově Hradci. 
Markéta Zinnerová se narodila 21. června 1942 
v Brně. Za celý život napsala spoustu scénářů k fi l-
mům (např. Den pro mou lásku, Indiáni z Větro-
va), je autorkou televizních seriálů (např. Tajem-
ství proutěného košíku, My všichni školou povinní, 
Kde padají hvězdy), televizních her (např. Tchyně, 
Nevěsta, Miluji Tě!) a televizních pohádek (např. 
Čertova nevěsta, O štěstí a kráse, Elixír a Halíbela).

Karolína Průšová
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IYASA – Inkululeko Yabatsha School of Arts Zimbabwe Africa. Desáté jubilejní turné  -  Europe Tour 2012 

HRADEC KRÁLOVÉ
3. – 6. 7. 2012
Rock for People – 18. ročník
Jeden z největších tuzemských hudebních fes-
tivalů. 150 zahraničních i domácích hudebních 
hvězd, množství interaktivních i sportovních 
atrakcí, nové technologie, stejně jako skvě-
lé zázemí pro jídlo a pití. Festival pro všechny 
smysly…

CHEB
19. – 22. 7. 2012 
Mezinárodní závody spřežení CAI A –  Nebanice
Světový pohár v jízdě spřežení
jezdecký oddíl TJ Agro Cheb
 

Streets of AFRICA

Devítičlenná africká skupina studentů umělec-
ké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí po 
obrovském úspěchu v minulých letech na své 
jubilejní desáté turné do Evropy (Rakousko, 
Černá Hora a ČR).
Přiváží opět představení plná písní, tanců ryt-
mů a scén inspirovaných africkou lidovou kul-
turou, která Vás uchvátí svým spádem, provede-
ním a svou bezprostředností.
Představení Streets of Africa spojuje svět tradič-
ní africké lidové hudební a taneční kultury se 
současným životem na africké vesnici, ale i ve 
větších městech.
Studenti a učitelé soukromé umělecké školy ze 
zimbabwského Bulawaya nalezli v minulých 
letech v Jindřichově Hradci svůj druhý domov, 
pobyt na jihu Čech považují vždy za nejkrásnější 

část turné po Evropě a těší se na setkání s mno-
ha přáteli, obdivovateli a fanoušky, které si u nás 
při minulých vystoupeních získali. Letos zamí-
ří také do západních a severních Čech, rozezní 
mnohé sály kulturních domů, nádvoří hradů 
a zámků, zavítají na festivaly Prázdniny v Telči 
a dačickou Kostku i do turistických center, kem-
pů a mezi děti na letní tábory. Velmi svéráznou 
atmosféru mají show v zoologických zahradách 
(pro letošek to budou ZOO Jihlava, ZOO Ohra-
da Hluboká nad Vltavou, ZOO Plzeň).
Nejkrásnější vystoupení z celého turné v ČR 
můžete ale vidět na „domácí scéně“, které pořá-
dá město Jindřichův Hradec na třetím nádvoří 
jindřichohradeckého hradu a zámku v pondělí 
16. 7. 2012 ve 20.00 hodin.
Svou návštěvou některého z pořadů skupi-

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

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KUTNÁ HORA
12. – 15. 7. 2012 Creepy Teepee
Festival alternativní hudby

LITOMYŠL
6. 7. – 31. 8. 2012, 18:00 a 19:30 hodin 
Toulovcovy prázdninové pátky 2012
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulov-
cově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový 
koncert nejen pro dospělé
 
TŘEBOŇ
14. 7. 2012 
Historické slavnosti Jakuba Krčína a trh

POLIČKA
20. – 21. 7. 2012 
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedineč-
ném prostředí poličského parku u hradeb. 
Zahraniční i česká hudba, bohatý doprovodný 
program – dětská divadla, workshopy, výstavy, 
dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ
21. 7. 2012
Klasika pod hvězdami - opera G. Bizeta - Carmen
Open-Air projekt na českých a moravských 
zámcích, opera v italském originále, zám. park

ny IYASA podpoříte rozvoj umělecké školy 
v Bulawayu a umožníte vzdělání v tomto oboru 
několika africkým dětem.

 Miloslav Vokáč
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nil Alex Pettyfer. Matthewa McConaugheyho 
uvidíme v roli Dallase, vysloužilého striptéra 
a současného majitele klubu, v němž Mike se 
svým žákem vystupují.
Hrají: Channing Tatum, Matthew McConau-
ghey, Alex Pettyfer, Olivia Munn a další
Režie: Steven Soderbergh
Hrajeme: 19. – 20. 7. 2012 od 17.30 a 20.00

THE AMAZING SPIDER-MAN
Akční / USA / Falcon / 3D
Film je příběhem Petera Parkera, mezi svými 
vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, 
kterého v dětství opustili rodiče a jeho výcho-
vy se ujali strýček Ben a tetička May. Jako vět-
šina dospívajících se Peter snaží zjistit, kým 
vlastně je a proč se z něj stal člověk, kterým 
je. Když Peter objeví tajemný kufřík, který 
náležel jeho otci, pustí se do pátrání po důvo-

dech zmizení svých rodičů, které ho zavede 
přímo do společnosti Oscorp a do laboratoře 
dr. Curta Connorse, bývalého otcova kolegy. 
Zatímco je Spider-Manovi předurčeno, aby se 
střetl s Connorsovým alter-egem Lizardem, je 
Peter nucen učinit zásadní rozhodnutí o způ-
sobu využití svých schopností, která navždy 
změní jeho život a defi nují povahu jeho ces-
ty k hrdinství.
Hrají: Andrew Garfi eld, Emma Stone, Martin 
Sheen, Irrfan Khan, Denis Leary a další
Režie: Marc Webb 
Hrajeme: 21. – 22. 7. 2012 od 16.30 a 20.00 

DO ŘÍMA S LÁSKOU
Komedie / USA, Itálie, Španělsko / Hollywo-
od C.E. / 2D
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě 
tentokrát doputoval do hlavního města Itá-
lie, kde si zahrál s osudy několika různých lidí. 
Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příbě-

hu přijíždí postarší manželský pár do Říma, aby 
poznal nastávajícího své dcery, z něhož není 
její neurotický otec zrovna nadšený. Další pří-
běh fi lmu je o prostituce, která má za úkol spl-
nit jakékoliv přání klientovi, jenž moc netuší, co 
po něm ta podivná žena chce. V následující čás-
ti si italský dav splete muže s fi lmovou hvězdou 
a jeho život se otočí o 180°. V poslední povídce 
navštívíme mladý americký pár, jehož životem 
zamíchají dvě nenadálé návštěvy.
Hrají: Woody Allen, Penélope Cruz, Ellen Page, 
Jesse Eisenberg, Alec Baldwin a další
Režie: Woody Allen
Hrajeme: 27. 7. 2012 od 17.30 a 20.00

KINO
STŘELNICE

červenec www.jh.cz

Vybrané červencové premiéry v kině Střelnice
KONFIDENT
Drama / ČR / Bontonfi lm / 2D
Film režiséra Juraje Nvoty o přátelích, které 
spojuje i rozděluje režim. Okupace Českoslo-
venska v roce 1968. Adam je radioamatér. Pra-
cuje ve Svazarmu. V následujícím roce je jejich 
oddělení výnosem Ministerstva vnitra slouče-

né s odborem Státní bezpečnosti. Z radioama-
téra se stává profesionál. Technický pracovník 
odposlechů. Jednoho dne zjistí, že odposlou-
chávají i jeho... Film je postavený na skuteč-
ných událostech. Příběh mladého radioama-
téra, který se stal středobodem zájmu tajných 
služeb, vychází z poznatků archivovaných ve 
svazcích Ústavu paměti národa v Bratislavě. 
Hrají: Jiří Mádl, Michaela Majerniková, Jan 
Budař, Ondřej Vetchý, Arnošt Goldfl am a další
Režie: Juraj Nvota
Hrajeme: 7. – 8. 7. 2012 pouze od 20.00

POLSKI FILM
Reality fi lm / ČR, Polsko / Aerofi lms / 2D
Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, 
Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel se roz-
hodla natočit své vzpomínky na bezstarostná 
léta studií na brněnské JAMU. Originální humor 

ústředí čtveřice umocňuje osobitý nadhled 
Jana Budaře, který v téže době studoval na 
JAMU o několik ročníků níž. Kultovní scénky, 
sametová euforie, totální svoboda, hudba oka-
mžiku, absurdita mládí či laskavost kamarád-
ství, které pomáhá překonat i to nejtěžší zkouš-
kové období, to vše nabídne Polski fi lm.
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek 
Daniel, Josef Polášek, Jan Budař, Jana Plod-
ková, Katarzyna Zawadzka, Krzysztof Czeczot, 
Marcin Kobierski další. Režie: Marek Najbrt
Hrajeme: 14. – 15. 7. 2012 pouze od 20.00

BEZ KALHOT
Komedie / USA / Hollywood C.E. / 2D
Ve svém fi lmu režisér Steven Soderbergh ote-
vírá dveře do světa mužských striptérů. Film 
je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma 
z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herec-
ké kariéře pouze snil. Jeho postavu ztvár-

Zdroj: www.bontonfi lm.cz, www.aerofi lms.cz, www.hce.cz, www.falcon.cz, www.csfd.cz 

1. 7.  17.30
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA /  animovaný/ 3D

1. 7.    20.00
PAŘMENI
Austrálie, V. Británie / komedie / 2D

5. - 6. 7. 16.30, 20.00
AVENGERS
USA / akční / 3D

7. - 8. 7. 17.30
MADAGASKAR 3
USA / animovaný / 3D

7. - 8. 7.  20.00
KONFIDENT
ČR, SR, Polsko / drama / 2D

12. - 13. 7. 17.30, 20.00
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
USA / akční / 2D

14. - 15. 7. 17.30
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA / animovaný / 3D

14. - 15. 7.  20.00
POLSKI FILM
ČR, Polsko / reality fi lm / 2D

19. - 20. 7. 17.30, 20.00
BEZ KALHOT
USA/ komedie / 2D

21. - 22. 7. 16.30, 20.00
AMAZING SPIDER-MAN
USA / akční / 3D

26. 7.  17.00, 20.00
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ
USA / horor / 3D

27. 7.  17.30, 20.00
DO ŘÍMA S LÁSKOU
USA, Itálie, Španělsko / komedie / 2D

28. - 29. 7. 17.00, 20.00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 
USA, V. Británie / akční / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
SE OD ČERVNA 

DO SRPNA NEKONAJÍ!   
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Kulturní kalendář – ČERVENEC 2012
4. července, 21.00 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM 2012
Netradiční kostýmované toulky méně známou historii 
Hradce Jindřichova. Další prohlídky ve dnech: 6.7., 7.7., 
11.7., 13.7., 14.7. Rezervace vstupenek v IS města. 

4. července
Milan Havlík: PORTRÉT 
Městská knihovna. Slavnostní vernisáž proběhne 
4. 7. 2012 v 18.00 hod. a výstava potrvá do 14. 9. 2012

5. července, 20.00 hod.
SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE BRASS
Program: Purcell, Bach, Pezel, Händel, St. Louis Blu-
es, Blue Bossa a další. Kostel sv. Jana Křtitele

6. - 7. července, 21.30 hod.
JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA 
- Alois Jirásek „LUCERNA“
V režii Josef Nechutného hrají: H. Proxová, P. Kör-
ner, V. Hanuš, M. Krejsa j.h., L. Ratajová, A. Ratajová, 
A. Tomek, P. Prudil, J. Smrčka, J. Langer, J. Nechutný 
j.h., A. Černá j.h., A. Kaška j.h., B. Čížek, M. Palaugari, 
K. Oupor, L. Harudová
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

6. července, 19.00 hod.
MEZINÁRODNÍ KLARINETOVÝ FESTIVAL
Koncert studentů a profesorů. 
Kaple sv. Maří Magdaleny

7. července, 18.00 hodin
KONCERT spolku pro vokální a komorní 
hudbu FENIX Praha
Na programu: F. X. Brixi - Koruna dvanácti hvězd 
blahoslavené Panny Marie s doprovodem komorní-
ho orchestru. Kostel sv. Jana Křtitele

13. - 14. července
FOLKOVÁ RŮŽE 2012
Účinkují: X-tet, Lážo Plážo, Epy de Mye, Jan tak tak, 
Sekvoj, Devítka, Stráníci, Mošny, Marien, Žamboši 
a další. Státní hrad a zámek - II. a III. nádvoří

15. 7. 2012, 19.00 hod.
KONCERT SKUPINY OBOROH
v areálu kláštera Karmelitánů v Kostelním Vydří

16. července, 20.00 hod.
STREETS OF AFRICA - IYASA ZIMBABWE
Evropské turné devítičlené africké skupiny studentů 
umělecké školy v Zimbabwe. Státní hrad a zámek

19. července, 18.00 hod.
ZA HROBY SE LVY
Akce je pořádána u příležitosti 22. výročí založení 
KHL J. Hradec. Součástí bude poprvé prodej 
knihy„Za hroby se lvy“ - II. díl. 
Muzeum Jindřichohradecka - konferenční sál

20. července, 21.00 hod.
NOC FILMOVÉ HUDBY - OPEN AIR KONCERTY
Účinkují: Dan Bárta, Bára Basiková, Petr Kolář, Jaro-
slav Uhlíř a další. Státní hrad a zámek

21. července, 13.00 hod.
FOLKLORNÍ FESTIVAL 
JIHOČESKÝCH NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
13.00 hod. krojovaný průvod městem, 14.00 hod. 
zahájení festivalu. Zúčastní se soubory: Jarošovská 
krojová družina, Soubor lidových písní a tanců Trnáv-
ka, Folklorní soubor Ráček, Folklorní soubory Javor 
a Javoráček. 
Minoritský klášter u kostela sv. Jana Křtitele 

21. července, 17.00 hod.
VODNÍK A NÁŠ SVĚT
Vernisáž letní výstavy - obrazy, grafi ka a loutky. 
Výstava potrvá do 6. 9. 2012. Galerie Inspirace

23. července, 21.00 hod.
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH 
„SKVOSTY BAROKNÍ HUDBY“
Účinkují: Petr Přibyl - viola, Jan Sládečekv-violoncel-
lo, David Švec - cembalo. Host: Bohumil Komínek - 
kontrabas. Kostel sv. Jana Křtitele

26. července, 18.00 hod.
OHLAS PÍSNÍ KELTSKÝCH
Kytarový koncert Věry Kláskové - od irských balad 
ke skvostům amerického folku a country.
Státní hrad a zámek - Rondel

27. července, 19.00 hod.
JAZZOVÁNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI
Účinkují: Lee Andrew Davison, Markéta Zdeňková, 
Marie Vytrhlíková, Tony Viktora, Jiří Růžička, Zdeněk 
Zdeněk, Miloš Bílek, Ladislav Kopecký, Dušan Hanz-
lík, Jaromír Helešic. 
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií

27. - 28. července, 21.00, 22.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU A ZÁMKU
JINDŘICHŮV HRADEC S BÍLOU PANÍ
Tajuplná divadelní pohádková romance pro dospě-
lé i pro děti na Státním hradu a zámku J. Hradec. 
Nutná rezervace vstupenek na www.akaska.cz
Státní hrad a zámek. 

28. července, 21.00
14. JAZZOVÁ NOC
Předprodej v Galerii Inspirace J. Hradec
Hostinec U Jeřábků, Lásenice

28.  - 31. července
TOP TÝDEN 2012
28. 7. - Oslavy 140. výročí SDH v J. Hradci, pokus 
o rekord - náměstí Míru  
29. 7. - Promenádní koncert Řečické kapely - Huso-
vy sady
30. 7. Hastrmaní princeznička a jiné pohádky - 

FRANTIŠEK LÍBAL - MALÍŘ JIŽNÍCH ČECH 
Langrův dům. Výstava potrvá do 19. 7. 2012 

PAPÍROVÁ MÁNIE VLADIMÍRA HOLUBA 
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí. 
Výstava potrvá do 29. 7. 2012

„LESNÍ ZÁTIŠÍ“ - Objekty Tomáše 
Hlavenky a obrazy Tomáše Lahody 
Muzeum Jindřichohradecka - Štítného ulice. 
Výstava potrvá do 31. 8. 2012
 
KROJAČKY MALÉ I VELKÉ 
Muzeum Jindřichohradecka - Štítného ulice. 
Výstava potrvá do 31. 12. 2012 

ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU
Muzeum Jindřichohradecka - Štítného ulice. 
Výstava potrvá do 31. 12. 2012

JIHOČEŠTÍ SPISOVATELÉ
Městská knihovna. Výstava potrvá do 24. 8. 2012
 
JAROSLAV VRCHLICKÝ 1853-1912
Městská knihovna - pobočka Vajgar. 
Výstava potrvá do 31. 8. 2012  

150 LET  V POHYBU 
výstava ke 150. výročí vzniku tělocvičné jednoty 
Sokol - Městská knihovna. 
Výstava potrvá do 31. 8. 2012  

Probíhající výstavy:

Otevírací doba v červenci – srpnu:
9:00 – 16:30 hod.
Pondělky jsou zavíracími dny. 

Výstava potrvá do 31. srpna. 

Jiří Sopko
narozen 20. 2. 1942 v Dubovém (Podkarpatská Rus)
člen: 1987 volného sdružení 12/15 Pozdě, ale 
přece, 1992 Umělecká beseda 
Studia: 1956-60 Střední výtvarná škola v Praze
1960-66 AVU v Praze (prof. Jiří Horník a Anto-
nín Pelc)
1969-71 odborný asistent na AVU v Praze v ate-
liéru prof. Jana Smetany
od 1990 vedoucí ateliéru malířství AVU v Praze
1991 jmenován profesorem
2002 - 2010 rektorem Akademie výtvarných umě-
ní v Praze a předsedou umělecké rady tamtéž.

Tomáš Krajník

Výstava prací Jiřího Sopka na jindřichohradeckém 
zámku pokračuje
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SPORT
VOLEJBAL

Na Tyršově stadiónu bude český šampionát smíšených deblů

Každým rokem na počátku července se v Jindřichově 
Hradci uskutečňuje turnaj smíšených dvojic, který pořa-
datelé ze Sportovního klubu OK J. Hradec nazývají „Letní 
volejbalový Jindřicháč“. Ani letošní rok nebude výjimkou, 
další ročník oblíbeného klání se bude konat ve čtvrtek 
5. července od 9 hodin na pěti antukových kurtech Tyršo-
va stadiónu v J. Hradci.

„Soutěž je otevřená, což znamená, že se mohou zúčastnit 
smíšená dua jakéhokoliv věku a výkonnosti,“ uvádí hlavní 
pořadatel Otakar Kinšt a zároveň připomíná, že je vhodné 
podávat přihlášky předem k jeho rukám (skokjh@quick.
cz, kinstota@seznam.cz, 606 934 098). Souběžně s „open“ 
turnajem pro veřejnost bude probíhat i mistrovství České 
republiky veteránských deblů – mixů. I tato kategorie je 
otevřená, avšak podmínkou je, že v ní mohou nastoupit 
pouze dua složená z mužů od 40 roků a ženy od 35 let.

NOHEJBAL
Rapid Černovice neztratil jindřichohradecké kořeny

Pokud se v Jindřichově Hradci řekne nohejbal, tak pakliže ho chcete hrát organizovaně, 
máte už možnost pouze v Tělovýchovné jednotě Plzeňka, která má sídlo na sídlišti rodin-
ných domů v ulici Pod Kasárny. Avšak ještě nedávno v našem městě existoval Sportovní 
klub Rapid Nežárka, jenž sídlil na konci Mládežnické ulice. Tamní zrekonstruované hřiště 
i jeho zázemí zažily spoustu kvalitního sportu. Zdejší turnaje patřily k nejvyhlášenějším 
v širokém okolí. Po přestěhování se hlavního člena klubu, duše veškerého dění, Františka 
Uhlíře, do Černovic u Tábora, se i nohejbalový oddíl přemístil do tohoto městečka v kra-
ji Vysočina.
Klub změnil název na SK Rapid Černovice, zůstal hrát Okresní přebor Jindřichohradecka 
družstev a i nadále tu ovlivňuje nohejbalové dění. S týmem na Pelhřimovsko přešli i hráči, 
kteří tam k tréninkům a zápasům dojíždějí. V sobotu 7. července od 8:30 hodin se v Černo-
vicích uskuteční „Pivní pohár“ trojic. Účastníci tam budou moci posoudit, zda turnaje Rapi-
du neztratily svůj věhlas z města nad řekou Nežárkou. „Budeme hrát na tři dopady podle 
pravidel Českého nohejbalového svazu. 
Srdečně každého zvu, předběžné přihlášky posílejte na mé kontaktní údaje,“ vyzval k účas-
ti předseda klubu F. Uhlíř, přičemž přidal čísla mobilních telefonů a e-mail (605 879 661, 
720 257 630 a 608 958 104, ONSJH@seznam.cz).

Hudební festival Folková růže završí 13. a 14. čer-
vence letošního roku krásných devatenáct let. 
V jednu chvíli se už zdálo, že se naše plnoletá 
krasavice dalších let nedožije. Objevilo se u ní 
totiž srdeční selhání. To když se dlouholetá stá-
lice, pražská fi rma Folk production, náhle ocitla 
v konkurzním řízení. Naštěstí se její zdravotní 
komplikace podařilo zatím alespoň provizorně 
vyřešit, a tak se i letos můžeme těšit na dva dny 
plné přemýšlivé hudby v podání osobitých, zku-
šených a populárních interpretů žánru.
Program začne v pátek ve 14 hodin, kdy se 
nejprve na malé scéně v prostoru druhého 
nádvoří našeho zámku představí domácí 
seskupení X-tet a dále kapely Lážo plážo, Passage, 
Šantré, Bujabéza a Půl dechu do měchu. Večer 
o dvacáté hodině se pak na velkém koncertě 
na hlavním nádvoří představí Epy de Mye, Jen 
tak tak, Sekvoj, Devítka a večer uzavře skupina 
Bezefšeho.
Sobota bude zpočátku ve znamení písničká-
řů a dvojic. Od 11 hodin dopoledne proběh-
ne v Národním muzeu fotografi e fi nále jejich 
celostátního konkurzu, jehož vítěz se předsta-
ví hradeckému publiku téhož dne na večerním 
hlavním koncertě. Tomu však bude předcházet 

od 14 hodin odpolední 
hudební maratón, 

na který přijaly 
pozvání skupiny 
Bodlo, Ivo Cic-
várek a Lada 
Šimíčková, Hlu-
boké nedorozu-

mění, Alibaba, 
písničkář Monty 

a Bonsai č. 3. Zmi-

ňovaný večer nám potom od 20 hodin zpestří 
Stráníci, Mošny, Marien a Žamboši, dvojnásob-
ní majitelé ceny Anděla.
Součástí Folkové růže budou také doprovodné 
akce. První z nich je výstava fotografi í Václava 
Müllera a Zdeňka Svánovského s názvem Barvy 
čtyř kontinentů. Druhou doprovodnou akcí bude 
nedělní koncert na romantickém nádvoří zám-
ku v Žirovnici. Ve svých hodinových recitálech se 
zde představí skupina Epy de Mye a duo Jen tak 
tak (pořadatelem je město a zámek Žirovnice).
Vstupenky v předprodeji obstarává Ticketstre-
am. V den koncertů je možno zakoupit je přímo 
u vstupu na jednotlivá zámecká nádvoří.

FOLKOVÁ RŮŽE 2012

Letošní devatenáctý ročník folkového hudeb-
ního svátku pořádá hudební duo Jen tak tak za 
podpory Města Jindřichův Hradec, Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, internetového hudeb-
ního časopisu Folk, Gymnázia Vítězslava Nová-
ka, Národního muzea fotografi e a celé řady 
sponzorů, které můžeme identifi kovat na pro-
pagačních tiskovinách či festivalových pódiích. 
Všem patří náš velký dík, neboť bez jejich pod-
pory by záchrana Folkové růže pro naše město 
vůbec nepřicházela v úvahu.

  Pavel Jarčevský
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Nechcete, aby se vaše dítě o prázdninách doma 
nudilo? Zapomněli jste mu v průběhu školní-
ho roku zajistit pobyt na táboře? Chcete, aby se 
radovalo, aby se bavilo pohybem, aby si nalez-
lo nové kamarády? Máme pro vás jednodu-
chou radu – přihlaste svou ratolest na oblíbe-
nou prázdninovou akci „Léto dětí se sportem“, 
kterou každým rokem tradičně pořádá SK OK 
J. Hradec.
Hlavní prázdniny vyplní „Léto dětí se sportem“ 
šesti turnusy, třemi v červenci a třemi v srp-
nu. Akce je pořádána v rámci „Miniškoly spor-
tu 2012“, přičemž veškerý program se uskuteč-
ní přímo na sportovištích v J. Hradci a blízkém 
okolí, a to vždy denně od 8 do 16 hodin. Rodiče 
mohou děti od 5 do 15 roků přihlásit na libo-
volný počet turnusů, na jakýkoliv počet dnů. 
„Můžou třeba své dítě přivést ráno před začát-
kem programu a přihlásit je na jediný den, to 
záleží jen na nich, my se jim přizpůsobíme. 
Veškerá naše činnost je směřována k hlavní-
mu smyslu celé akce, a sice radosti dětí,“ říká za 
organizátory předseda SK OK J. Hradec Otakar 

Sport pro všechny

Kinšt (sokolovna TJ Slovan J. Hradec, Jarošov-
ská 743/II., 384 361 486).
Náplní programu bude především sport, na děti 
čekají různé kolektivní i individuální míčové 
hry, těmi nejatraktivnějšími budou hlavně fl or-
bal, minigolf a stolní tenis, dále atletické disciplí-
ny, horolezectví na cvičné stěně, jízda na koních, 
kuželky a mnohé další drobné soutěže a případ-
ně i výtvarné a estetické činnosti. Všechny akti-
vity budou uzpůsobeny klimatickým podmín-
kám, schopnostem a věku účastníků. Celodenní 
péči s přiměřeným pitným režimem a stravo-
váním zaručí odborné vedení, pro všechny děti 
bude zajištěno pojištění proti úrazu.

Turnus I.: 2. až 4. července. 
Turnus II.: 9. až 13. července. 
Turnus III.: 16. až 20. července. 
Turnus IV.: 13. až 17. srpna. 
Turnus V.: 20. až 24. srpna. 
Turnus VI.: 27. až 31. srpna.

Roman Pišný

Co si vzít do hrobu?

Spisuju list, co si vzít s sebou do kobky,
tak třeba kostry, jež budou mé bokovky!
Punčochu na hlavu, přemýšlím o masce…
A hlavně dost bromu, kdybych snil o lásce!

Video s pornem a alkohol především,
leštidlo na kosti… (Místo moc neřeším.)
A taky kosmodisk, když záda zabolí,
krmivo pro krysy, ňáký sprej na moly…

Škrtám a vlasy si rvu vzteky do krve
– nemám s tím zkušenost, umírám poprvé.
List musím pokrátit, odpusť mi nebe.
Čeho se v hrobě vzdát? Nedám tam sebe!

Kamil Princ, (24 let, Praha)
Vítěz kategorie Poezie ostatní v literární 
soutěži jindřichohradecký Textík.

Také tentokrát prázdniny obohatí Léto dětí se sportem

JEZDECTVÍ
Milovníci koní se mohou těšit na dva závody u Políkna

Areál jezdeckých sportů Františka Prokeše u Políkna u Jin-
dřichova Hradce se během července dvakrát stane dějištěm 
zajímavých závodů, kterých se zúčastní jezdci a jezdkyně 
na svých koních nejen z blízkého okolí, ale též z celé České 
republiky. V sobotu 7. července bude na programu parkúro-
vé skákání, o tři týdny později tam přijde na pořad drezúra.
Jak skokové, tak i drezurní závody pořádá Jezdecká stáj Robin 
J. Hradec (jkrobin@seznam.cz), obě klání začínají v 10 hodin 
soutěžemi nejnižších stupňů obtížnosti. Například parkúr 
zahájí děti do 14 let na koních bez omezení a čtyři až pěti-
letí koně skákající prvním rokem, a to v soutěži stupně ZM. 
Následovat pak budou soutěže stupňů Z, ZL a L.
V sobotu 28. července se v pískovém drezurním obdélní-
ku o velikosti 20x60 metrů objeví nejprve závodníci se svý-
mi čtyřnohými miláčky v soutěži stupně Z, pak se předsta-
ví stupně obtížnosti L1, L2 a S. Oba závody slibují skvělou 
podívanou, diváci a příznivci jezdeckého sportu si jistě při-
jdou na své. Na nejlepší čekají i zajímavé odměny, jelikož 
kromě tradičního dekorování fl oty, jsou závody dotovány 
fi nančními prémiemi v celkové výši dvakrát 12 900,- Kč.

MTBO
Bikeři budou na horských kolech bloudit Českou Kanadou

Vzhledem k tomu, že loňská premiéra sklidila velký úspěch, tak se i letos uskuteční ori-
entační závod na horských kolech „Napříč Českou Kanadou“. Druhý ročník akce, která 
bude mít start i cíl v chatovém táboře na břehu rybníka Zvůle u Kunžaku, se uskuteční 
v sobotu 14. července. Pořadatelství se opět ujal Šrot tým Kunžak, jenž se těší na velkou 
účast, neboť závod je vypsán pro dvou až tříčlenné hlídky, takže vlastně mohou soutěžit 
například celé rodinné týmy.
Jednotlivci ani samostatně závodit z bezpečnostních důvodů nesmí! Trasy jsou uzpůso-
beny pro zdatnější orientační bikery i začátečníky a celé rodiny. Dlouhá trať bude mít 20 
kontrol hodnocených systémem scorelauf. Krátká jednodušší distance o 10 kontrolách 
bude vhodná pro rodinná družstva, při přihlášení si každá hlídka zvolí vlastní trasu.
Závodit budou mužské, ženské, smíšené, juniorské a rodinné (1 až 2 dospělí + dítě do 
15 let) hlídky. Po soutěži na účastníky v cíli čeká občerstvení v podobě jídla a pití, rož-
nění prasete, posezení u ohně s kytarou, vyhlášení výsledků, volná debata o cyklistice 
a také taneční večer ve stylu „oldies“.
Klání „Napříč Českou Kanadou“ začne prezentací závodníků v 9 hodin. Start se ode-
hraje v 11 hodin, přičemž časový limit k tomu, aby se aktéři dokázali dostat bez i se 
zakufrováním do cíle, je 17 hodin. Zájemci o start zví důležité informace prostřed-
nictvím e-mailu info@srottym.cz, nebo telefonních kontaktů 744 835 144 (Miloslav 
Anderl) a 602 280 157 (Karel Winkler).

Roman Pišný



POZVÁNKY NA SRPEN

Městské akce:

1. 8. – 5. 8. 2012
TOP TÝDEN 2012 
7. 8. 2012
KVARTETO MARTINŮ - KONCERT
10. 8. 2012
LETNÍ KONCERT – JEN TAK TAK, NAZDAR 
17. 8. 2012
LETNÍ KONCERT – PIŇAKOLÁDA
18. 8. 2012
PROMENÁDNÍ KONCERT – RETRO BAND 
25. 8. 2012
XIX. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH 
A POVÁLEČNÝCH LETCŮ 
25. 8. 2012
CARMEN  –OPERA NA ZÁMKU

•

•

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

13. 8. 2012
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT ACOUSTIC
21. 8. – 25. 8. 2012 
LETNÍ KINO DĚBOLÍN

•

•
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