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pojďte, jindřichohradečáci, 
budeme si hrát!
Když se děje kdekoliv v České republice něco významného, je u toho i Rádio BLANÍK. Jindřichův Hra-
dec letos slaví 720 let od svého založení a Rádio BLANÍK ve městě spustilo nový vysílač. BLANÍK tak 
nově v Jindřichově Hradci naladíte na frekvenci 105.1 FM. A to už jsou dvě příležitosti, proč se setkat. 
Právě proto pro vás připravujeme na sobotu 22. června Městské hry s Rádiem BLANÍK.  

„BLANÍK je v  Jindřichově 
Hradci už velice dobře známý, 
slavnostně jsme zde otevíra-
li nový aquapark a  dokon-
ce jsme uspořádali adventní 
program," říká šéf programo-
vého marketingu Rádia BLA-
NÍK Vladislav Slezák a dodá-

vá: „Tehdy jsme v Jindřichově Hradci byli slyšet ne úplně 
dobře na středočeské frekvenci 95 FM, později pak i na ji-
hočeské 88.4 FM. Teprve teď se ale lidem z Jindřichova 
Hradce dostává toho nejkvalitnějšího pokrytí včetně da-
leko více zpravodajství přímo z města a jeho okolí. A když 
například Klatovy slavily 750. výročí založení města ne-
bo se někde něco slavnostně otevíralo, nemohli jsme u to-
ho chybět." Programový ředitel Rádia BLANÍK, Daniel 
Rumpík, doplňuje: „Posluchačům v  Jindřichově Hrad-
ci nabízíme aktuální novinky z dění v jejich městě, zají-
mavé tipy na hezké akce a samozřejmě i spoustu českých 
písniček, které si s námi určitě rádi zazpívají. „BLANÍK 
nejsou jen písničky, zábava, kvalitní zpravodajství, me-
teorologický servis a povídání se známými osobnostmi, 
ale také řada akcí, se kterými po celý rok jezdíme za vá-
mi – našimi posluchači. Jarní putování, trojice narozeni-
nových koncertů, letní slavnosti, drakiády nebo advent-
ní odpoledne pod rozzářeným stromečkem na desítkách 
českých a moravských náměstích, dále putovní novoroč-
ní ohňostroj nebo třeba Čarodějnice s Rádiem BLANÍK.“ 
Kromě těchto akcí se navíc BLANÍK stává spolupořadate-
lem nebo mediálním partnerem stovek kulturních, spor-
tovních a společenských akcí ročně, na něž samozřejmě 
nezapomíná zvát svoje posluchače. 
720 let města Jidřichův Hradec je natolik významná akce, 
že nejposlouchanější regionální stanice v České republice 
má v plánu přijet do Jindřichova Hradce pokřtít novou 
frekvenci 105.1 FM a k oslavám výročí města se rozhodně 

chce přidat. Tím správným momentem budou Městské 
hry. Jana Spálenková z Rádia BLANÍK, která se přípravou 
programu v Jindřichově Hradci na Masarykově náměstí 
a v Husových sadech zabývá, k tomu říká: „Ve spolupráci 
s městem jsme připravili zábavný program pro malé i vel-
ké návštěvníky, a to nejen z Jindřichova Hradce. Program 
začne v 13.00 hodin na Masarykově náměstí a těšit se mů-
žete na vystoupení Šárky Rezkové, Martina Maxy nebo 
Janka Ledeckého. Nebude samozřejmě chybět ani před-
tančení, vystoupení artistů nebo představení dvou jind-
řichohradeckých rarit – úzkokolejky a místního zámku, 
muzikálové hity a další. Po celé odpoledne budou pro dě-
ti i dospělé připravena stanoviště, zvoucí ke hrám a hra-
ní. Skákací hrad, trampolínu, jízdy zručnosti na koloběž-
kách nebo třeba hod míčkem na přesnost si budete moci 
vyzkoušet v Husových sadech. Připravili jsme pro vás sa-
mozřejmě také občerstvení a možnost zakoupit si hezké 
dárky od Rádia BLANÍK v blanickém stánku. Těšíme se 
na vás v sobotu 22. 6. od 13.00 hodin na Masarykově ná-
městí v  Jindřichově Hradci. Nalaďte BLANÍK na 105,1 
FM a dozvíte se víc! Vstup na akci je samozřejmě zdar-
ma,“ uzavírá Jana Spálenková. 
Změna programu vyhrazena.

Jana Spálenková

DOBRÁ SRDCE 
JINDŘICHOHRADEČÁKŮ

V rámci Rolničkového dne se ve městě nad 
Vajgarem vybralo více než 28 000 Kč.

Více na straně 13

CONCERTINO PRAGA 2013

Talentovaní hudebníci se představí na zá-
věrečném koncertu 45. ročníku Jihočeské-
ho festivalu 21. 6. 2013 od 19.00 hodin 
v Rytířském sále Státního hradu a zámku 
J. Hradec.

Více na straně 14

VÝHODY PŘEDPLATNÝCH – 
PODZIM 2013

Zajistěte si své stálé místo v hledišti di-
vadelního sálu KD Střelnice na divadelní 
představení skupiny A i B na sezónu   
PODZIM 2013.

Více na straně 18
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na červenec

Užitečné kontakty a tísňová volání
Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

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

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

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

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
klášterská 135/ii, 377 22 Jindřichův hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

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

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

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/iii, 377 04 Jindřichův hradec 
Tel.: 384 321 236
 
Státní hrad a zámek J. Hradec
dobrovského 1/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
dobrovského 202/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/i, 377 01 Jindřichův hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
kostelní 20/i, 377 01 Jindřichův hradec
 Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec
Janderova 147/ii, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 950 124 111

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

SoUtěž: poznáte míSto na fotografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: pohled z Nežárecké ulice do ulice Nové Stavení
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Miloslava 
Smetanová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Omluva

Vážení čtenáři, v  mi-
nulém čísle jsme uved-
li špatné znění odpo-
vědi na otázku z  čísla 
04/2013. Správná od-
pověď zněla: pohled na 
jídelnu II. ZŠ v  Jindři-
chově Hradci. Omlou-
váme se a děkujeme za 
pochopení. 

Redakční rada 
JH Zpravodaje

Významné jubileum
 Dne 25. května 2013 oslavil významné životní jubileum starosta Jindřichova Hradce Ing. Stanislav Mrvka. K tomuto jubileu mu srdečně gratulujeme a přejeme do dal-
ších let především pevné zdraví, hodně spokojenosti, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Redakční rada JH Zpravodaje
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Ohlédnutí za jindřichohradeckými 
čarodějnicemi
Poslední dubnový den se již podruhé uskutečnilo 
pod jindřichohradeckým gymnáziem pálení ča-
rodějnic s doprovodným programem. Každý, kdo 
přišel v  převleku čarodějnice, byl za  svůj kostým 
náležitě odměněn. Panovala veselá nálada, opéka-
ly se vuřty, tančilo se na hudbu, jejíž takty udával 
Michal Arnošt. Velkou vatru, o kterou se postara-
li dobrovolní hasiči, zapálil starosta města Stanisla-
va Mrvka. Akci pořádalo město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů měs-
ta Jindřichův Hradec.

Majáles vyhrála Střední   
odborná škola
Tradiční studentská akce Majáles se v  Jindřicho-
vě Hradci uskutečnila v pátek 3. května. Zvítězila 
Střední odborná škola a střední odborné učiliště se 
svým tématem Ovce. Kolem půl druhé se na tře-

tím nádvoří Státního hradu a zámku sešli studen-
ti ze čtyř jindřichohradeckých středních škol. Jejich 
králové zde promlouvali ke svému lidu a zároveň 
se svými projevy snažili ovlivnit odbornou porotu 
ve složení Stanislav Mrvka, starosta města, Vojtěch 
Maděryč, ředitel ZUŠ a Vladimír Pecka z KC Jitka. 
Starosta města na závěr vyhlásil konečné pořadí: 4. 
místo obsadila Střední zdravotnická škola, 3. mís-
to Obchodní akademie T. G. Masaryka, 2. místo 
Gymnázium Vítězslava Nováka a 1. místo Střední 
odborná škola a střední odborné učiliště.

V anketě na rozhlednu   
vyhrála varianta A
V období od 4. dubna do 22. dubna 2013 se usku-
tečnila veřejná anketa pro výběr varianty návrhu 
na vybudování rozhledny v lokalitě Rýdův kopec. 
Anketu mohli zájemci vyplnit v elektronické ver-

zi na webu města a papírovou formou v informač-
ním středisku. Dne 22. dubna byla anketa ukonče-
na a následně se konalo jednání pracovní skupiny 
jmenované pro posouzení studií výstavby rozhled-
ny. V internetové anketě bylo podáno celkem 1 585 
hlasů, z toho 1 032 pro variantu A a 553 pro varian-
tu B. Na informačním středisku bylo podáno cel-
kem 62 hlasů, z toho 46 pro variantu A a 16 pro va-
riantu B. Rada města schválila na základě výsledku 
veřejné ankety pro výstavbu rozhledny v  lokalitě 
Rýdův kopec podle návrhu pracovní skupiny výběr 
varianty A, která získala celkem 1078 hlasů, a jejímž 
autorem je projektant Miroslav Hájek, H. projekt, 
Jindřichův Hradec.

Připomněli jsme si výročí  
ukončení války
Ve středu 8. května 2013 jsme si připomněli 68. vý-
ročí ukončení druhé světové války. Vzpomínko-
vé akty začaly v Panské ulici krátkou vzpomínkou 
a  zavěšením kytic u  pamětní desky, pokračovaly 
na  Nábřeží Ladislava Stehny u  památníku letců, 
kde se proslovu ujal Vladislav Burian, předseda 
Klubu historie letectví Jindřichův Hradec a u pa-
mětní desky na  rodném domku četaře Františka 
Peltána ve  Zbuzanech za  vzpomínky, kterou vy-

slovil Petr Pokovba. Hlavní pietní akt se uskuteč-
nil u památníku prvního, druhého a třetího odboje 
v  Jakubských sadech za  účasti hejtmana Jihočes-
kého kraje Jiřího Zimoly, který ve  svém projevu 
vzpomněl mimo jiné také na nedávno zemřelého 
plukovníka Milana Malého, bývalého pilota britské 
RAF. Starosta města Stanislav Mrvka ve svém pro-
jevu připomněl historická fakta, historii pietních 
míst i důležitost spolupráce a vzájemného porozu-
mění. Atmosféra byla vhodně tak jako každý rok 
doplněna nádherným zpěvem jindřichohradecké-
ho Pěveckého sboru Smetana. Posledním pietním 
místem byl městský hřbitov, kde u hrobu Rudoar-
mějců promluvil Jan Štěpánek, velitel 44. lehkého 
motorizovaného praporu.  Děkujeme všem, kteří 
se oslav Dne vítězství zúčastnili. Tyto pietní akty 
jsou výrazem vděčnosti a úcty všem, kdo sebe i nás 
bránili. Akci pořádalo Město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným prapo-
rem v  Jindřichově Hradci, Československou obcí 
legionářskou - Jednotou br. Stanislava Berana Jind-
řichův Hradec, Klubem historie letectví a Klubem 
výsadkových veteránů při 44. lehkém motorizova-
ném praporu v Jindřichově Hradci.

události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

v měsíci  červnu vyvrcholí Jihočeský festival Con-
certino Praga a my již tradičně přivítáme vítě-
ze 47. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže 
mladých hudebníků, kteří svým závěrečným kon-
certem 21. června právě u nás obohatí značnou 
měrou společenský a kulturní život. Pro mladé 
umělce se také na jeden týden stane opět Jindři-
chův Hradec přechodným domovem. 
Jak jste si již jistě všimli, byly zahájeny práce na 
křižovatce u Kuniferu. Tyto práce by podle harmo-
nogramu měly skončit se začátkem hlavní turistic-
ké sezóny, tedy k poslednímu červnu. 
S letními měsíci nám ve městě začne stoupat ne-
jen teplota, ale také počet kulturních a společen-

ských akcí, investičních ak-
cí a v neposlední řadě také 
počet turistů, které tímto 
v  našem městě velmi ví-

tám a přeji jim, aby se jim 
zde líbilo a aby se k nám rá-

di vraceli. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Jindřichohradeckého pedálu se 
zúčastnil rekordní počet účastníků
Společné šlápnutí do pedálů pořádané v sobotu 
18. května otevřelo turistickou sezónu v Jindři-
chově Hradci. O tom, že je velmi oblíbenou cyk-
listickou akcí, organizátory přesvědčilo konečné 
číslo počtu účastníků 727. Start i cíl byl na jind-
řichohradeckém letišti, kde na malé i velké cyk-
listy čekal bohatý doprovodný program. Nej-
delší trasa byla 52 km, nejkratší pak 10,5 km. 
Téměř na závěr sportovního dne starosta měs-
ta Stanislav Mrvka společně s  místostarostou 
Bohumilem Komínkem losovali výherce a pře-
dávali jim rozmanité ceny. Hlavní cenu, kterou 
bylo jízdní kolo, si odnesla paní Rita Škodová. 
Děkujeme všem, kteří svou účastí přispěli k vy-
tvoření nového rekordu a  zároveň tak přispě-
li k  příjemné atmosféře celého dne. Akci Přes 
kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál 
pořádalo město Jindřichův Hradec ve spoluprá-
ci s Cykloteamem Jindřichův Hradec, Jihočes-
kým aktivem BESIP, Dopravním inspektorátem 
Policie ČR, Jednotkou sboru dobrovolných ha-
sičů města Jindřichův Hradec, Oblastním spol-
kem Českého červeného kříže a  za  mediální 
podpory Hitrádia Faktor, Týdeníku Jindřicho-
hradecka, Regionálního týdeníku 5+2 dny Jin-
dřichohradecko a  Jindřichohradecké televize. 
Na  doprovodném programu se dále podíleli 
Jindřichohradecké místní dráhy a Česká pojiš-
ťovna. Této spolupráce si organizátoři akce vel-
mi váží a tímto všem děkují. Poděkování náleží 
i sponzorům, kteří tuto jarní vyjížďku podpořili 
věcnými odměnami do soutěží pro děti a mode-
rátorovi DJ Michalu Arnoštovi.

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Město Jindřichův Hradec děkuje ukázněným občanům za třídění elektroodpadu
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spo-
třebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systé-
mu ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nej-
významnější podíl na celkovém množství elektroodpadu. 
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyk-
laci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních 
velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotře-
biče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 
tun - v kraji Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pou-
ze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již 
toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně ode-
braných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již 
v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspě-
chu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát. 
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřa-
zených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního 
svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informova-
nost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, 
za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně 
životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových strán-
kách www.elektrowin.cz a  www.jh.cz

Blanka Slavíková
www.elektrowin.cz

Tím, že odevzdáváte vysloužilé  
elektrospotřebiče k recyklaci,  
šetříte životní prostředí.

Můžete je 
odevzdat  
prodejcům  
při koupi  
nového  
spotřebiče

Odevzdejte je 
do sběrných  
dvorů

Využijte  
mobilních 
sběrných míst  
– informujte se 
na obecních 
úřadech

OdkládejTe VyslOužilé  
elekTrOspOTřebiče  
na MísTa zpěTnéhO Odběru!

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nabízí: 
k prodeji:
objekt čp. 259/II, Rezkova ulice (směr Jindřiš) v Jindřichově Hradci na po-
zemku p.č.3975 a pozemky p.č. 3975 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
263 m2 a p.č. 3976 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 767 m2, vše obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec:   

Podmínky:
• minimální nabídková cena 

1 400 000 Kč
• třída energetické náročnosti G
• žadatel má vyrovnány veškeré 

závazky vůči Městu J. Hradec, 
jím zřízeným právnickým oso-
bám a organizačním složkám, 
případně jsou závazky smluv-
ně zajištěny a žadatel podmín-
ky takové smlouvy plní

• kupující uhradí částku 5 990 Kč 
za znalecký posudek 

• žadatel složí kauci ve  výši 
30  000 Kč, v  termínu pro po-
dání nabídek na  účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která 
bude započtena na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi v  ter-
mínu požádal, kupní smlouvu neuzavře, kauce připadne ve prospěch 
města. Nevybranému žadateli bude kauce vrácena

byt č. 24, o velikosti 2 + 1,  66 m2 (8. podlaží), v domě čp. 557/III, na sídlišti 
Vajgar, Jindřichův Hradec, včetně spoluvlastnického podílu 11/454 na spo-
lečných částech budovy a na pozemku p. č. 4418/1, obec i k.ú. J. Hradec  

Podmínky:
• minimální nabídková cena 

655 000 Kč
• žadatel má vyrovnány veš-

keré závazky vůči Městu J. 
Hradec, jím zřízeným práv-
nickým osobám a organizač-
ním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny 
a  žadatel podmínky takové 
smlouvy plní

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

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

• prodávající má právo od smlouvy odstoupit, pokud nebudou plněny pod-
mínky smlouvy

• v případě nedodržení platebních podmínek má prodávající právo účtovat  
• smluvní pokutu 10 000 Kč, kterou zaplatí kupující do 5 - ti dnů ode dne 

výzvy  
• prodávajícího na účet MěÚ J. Hradec
• kupní cena bude uhrazena do 30 - ti dnů od uzavření kupní smlouvy, 

v případě úvěru bude lhůta prodloužena

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

Blanka Slavíková
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ODBOR FINANČNÍ

ODBOR DOPRAVY 

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Upozornění k placení místního poplatku za „komunální odpad“ a ze psů
Finanční odbor Městského úřadu sděluje po-
platníkům, že 31. 5 2013 uplynul termín splat-
nosti místního poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a  odstraňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů za r. 2013.
Poplatek za  „komunální odpad“ mají povin-
nost platit fyzické osoby, které mají v  Jindři-
chově Hradci trvalý pobyt a nově i cizinci, jimž 
byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
delší jak 90 dnů.

Poplatek za „komunální odpad“ mají povinnost 
platit také fyzické osoby, které nemají v Jindři-
chově Hradci trvalý pobyt a vlastní zde nemo-
vitost určenou k individuální rekreaci, rodinný 
dům a nově i byt, ve kterém není nikdo hlášen 
k trvalému pobytu. 
Poplatek za „komunální odpad“ zůstává ve stej-
né výši 500 Kč jako loni. Poplatníci - fyzické oso-
by s trvalým pobytem a cizinci s trvalým nebo 
přechodným pobytem - mají  povinnost zaplatit 
celou částku do 31. května, vlastníci nemovitos-

tí určených k  individuální rekreaci, rodinných 
domů a bytů, v nichž není nikdo hlášen k trva-
lému pobytu, do 30. září.
Poplatek ze psů zůstává ve  stejné výši jako lo-
ni a povinnost platit jej mají držitelé psů, trvale 
hlášení v Jindřichově Hradci. 
Po uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou část-
ku u obou poplatků navýšit až na trojnásobek. 

Zdeňka Klímová

Upozornění na uzavírku - křižovatka u Kuniferu
Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 164 v prostoru křižovatky se silnicí I/34 z důvodu přestavby této křižovatky (u Kuniferu - Otín). Do-
ba trvání uzavírky je od 13. května 2013 do 30. června 2013. Objížďka je stanovena v obou směrech po silnici I/34 do Jindřichova Hradce dále po silnici 
III/02312 přes Otín a zpět na silnici II/164. Objížďka platí i pro autobusy veřejné linkové dopravy. Náhradní trasa pro autobusy MHD vracející se zpět do 
Jindřichova Hradce bude po místní komunikaci v obci Otín. Po dobu uzavírky bude přemístěna zastávka městské hromadné dopravy v obci Otín.

Zbyněk Heřman

Úprava ceníku vstupného v bazénu
Společnost Služby města Jindřichův Hradec předložila Radě města k pro-
jednání návrh úpravy ceníku vstupného na plaveckém bazénu s platností 
od 15. května 2013. Důvodem pro navýšení cen vstupného je vysoká 
každoroční ztrátovost. V porovnání s okolními bazény jsou ceny stále 
nižší. Rada města nový ceník schválila.

Karolína Průšová

Vstupné - Plavecký bazén JH
Nová cena Stávající

D
os

pě
lí

1. hodina 90 90
2. hodiny 140 110
3. hodiny 190 130
Celodenní vstup 300 210

od 110 – 150 cm

Ju
ni

oř
i

1. hodina 50 45
2. hodiny 85 75
3. hodiny 100 85
Celodenní vstup 145 105

R
od

in
né

1. hodina 250 200
2. hodiny 340 250
3. hodiny 430 300
Celodenní vstup 500 450

od 110 – 150 cm

Pe
rm

an
en

tk
a 

ju
ni

or

1. hodina 40 36
2. hodiny 70 48
3. hodiny 90 60
Celodenní vstup 115 96

Pe
rm

an
en

tk
a 

do
sp

ělí

1. hodina 80 72
2. hodiny 120 96
3. hodiny 160 120
Celodenní vstup 230 192

50% sleva po 8:00 – 19:00; út. - čt. 8:00 – 14:15; pá. - 8:00 – 11:30
st. 18:00 – 20:00; čt. 16:00 – 17:00.

50% sleva platí po dobu probíhajících kurzů při uzavření plaveckého bazénu 
a dětských bazénů.

V této době nelze uplatnit jiné slevy a permanentky.
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policie Čr

K návrhu územního plánu bylo včas uplatněno 58 připomínek

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

V  souladu se stavebním zákonem bylo možné 
do  6. května nahlédnout do  návrhu územního 
plánu a uplatnit písemné připomínky na odděle-
ní územního plánování Městského úřadu Jind-
řichův Hradec. V zákonem stanovené lhůtě bylo 
včas uplatněno 58 písemných připomínek. Kaž-
dá z nich bude pečlivě posouzena členy výboru 
pro územní plán a  pořizovatelem. V  některých 
případech bude také nutná dohoda s  dotčený-
mi orgány, které budou takovou připomínkou 
dotčeny. Výsledné řešení připomínek bude za-
pracováno do návrhu ÚP. Dne 15. května 2013 

skončila lhůta vyplývající ze stavebního záko-
na, kdy dotčené orgány, sousední obce a  kraj-
ský úřad mohly uplatnit svá stanoviska k návrhu 
územního plánu. Tato stanoviska budou vyhod-
nocena, zapracována a návrh řešení bude s do-
tčenými orgány dohodnut. Připomínky občanů 
(uplatněné do 6. 5. 2013) a stanoviska dotčených 
orgánů budou posouzena pořizovatelem, urče-
ným zastupitelem a  výborem pro územní plán 
a  výsledek tohoto posouzení bude opět dotče-
ným orgánům předložen k odsouhlasení. Zpra-
cované připomínky i  stanoviska dotčených or-

gánů budou, včetně samotného návrhu, předány 
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, které uplat-
ní své stanovisko v souladu s §50 odst. 7 staveb-
ního zákona, tedy do 30 dnů ode dne obdržení 
veškerých nutných podkladů. O  dalším postu-
pu pořizování územního plánu Jindřichův Hra-
dec budeme pravidelně informovat na webových 
stránkách města. Občané mají také možnost in-
formovat se na  oddělení územního plánování 
MěÚ Jindřichův Hradec u Ing. Petry Vozábalové 
(vozabalova@jh.cz).

Bohumil Krejčí

městská policie
Výpis z událostí

1. 5. 2013 Zcela neomaleně si počínal 26letý zá-
kazník v Kauflandu. Zřejmě se řídil heslem „ náš 
zákazník náš pán“.  Zcela suverénně vešel s vel-
kým batohem do prodejny, a aniž by se obtěžoval 
s nákupním vozíkem, přistoupil k regálu s cukro-
vinkami a začal batoh plnit. Pranic mu nevadilo, 
že tak činí před zraky dvou zaměstnanců ostrahy. 
Ti počkali za pokladnou, u které dotyčný zapla-
til pouze jednu čokoládu a kolu. Poté s ostrahou 
navštívil jejich kancelář, kde z batohu vyndal cel-
kem 74 ks oplatek a 2 slazená mléka, to vše za 918 
korun českých. Před strážníky vytáhl chabou vý-
mluvu, že měl chuť na sladké. Jeho představení 
bylo strážníky odměněno pokutou v maximální 
výši.

4. 5. 2013 Kolem 3. hodiny ranní hlídka MP mo-
nitorovala cvrkot na  parkovišti před KC Jitka, 
kde byl v plném proudu Majálesový ples. Zhru-

ba kolem čtvrt na čtyři kolem prosvištěl bílý su-
perb, který opsal kolečko okolo parčíku a zapar-
koval nedaleko strážníků. Strážníci došli k autu 
a zeptali se řidiče na důvod jeho rychlé jízdy. Ten 
sice prohodil něco na svoji omluvu, ale strážníci 
zbystřili, protože je ovanul známý pach alkoholu. 
Řidič (23 let) ani nezapíral a řekl, že před jízdou 
vypil asi tři pivka a následně nadýchal něco málo 
přes jedno promile.Tím práce strážníků na mís-
tě končila a začala přivolané hlídce Policie ČR.

4. 5. 2013 Před půl devátou večer navštívil Kau-
fland notoricky známý zlodějíček, který v  po-
slední době krade tak intenzívně, že by se před 
ním mohly všechny straky dohromady stydět. 
Koupil si jednu limonádu a  ukradl jeden nůž 
a  jedny tzv. boxerky (pánské spodní prádlo). 
V jeho případě celkem běžná krádež. V kance-
láři ostrahy ukradený nůž vyndal, ale nějak se 
neměl k vyndání boxerek. Ty vyndal až za pří-
tomnosti strážníků, ale věřte, nebylo o co stát. Ja-
ko úkryt si pro ně vybral své již nevábné trenky. 
Takže jako si samci různých druhů zvířat znač-
kují své území, tak zlodějíček označkoval i odci-
zené prádlo (uznávám, že neúmyslně). Strážníci 
přestupek písemně zpracovali a předali ke správ-
nímu řízení spolu s návrhem na jeho vyhoštění, 
protože nemá trvalý pobyt na území města.

9. 5. 2013 Jako kulový blesk řádil po půlnoci je-
den ze studentů zdejší „pobočky“ vysoké ško-

ly.  Převracel nábytek ponechaný restauratéry 
na  jejich předzahrádkách, poté se procházel 
po Panské ulici, vláče za sebou túji i s květiná-
čem. Jeho počínání bylo zaznamenáno stráž-
níkem obsluhujícím kamerový systém a  ná-
sledně ohodnoceno hlídkou na místě samém. 

11. 5. 2013 Pěstí do  nosu dostal dobromysl-
ný důchodce před Lidlem, když se snažil při-
vést na dobrou cestu jednoho z místních bez-
domovců a přesvědčoval ho, ať zanechá svého 
dosavadního bezcílného života a  jde radě-
ji pracovat. Bezdomovec na  svoji obhajobu 
strážníkům uvedl: „Mně nikdo nebude vyhro-
žovat prací, já si můžu dělat, co chci“. Stráž-
níci mu po uložení blokové pokuty dali v du-
chu za pravdu. Pokud bude někdo takovýmto 
lidem jejich nicnedělání neustále financovat, 
tak pro ně bude práce navždy hrozbou!!!

11. 5. 2013 Špatný den měl zloděj, který v Al-
bertu ukradl kosmetiku za cca šestnáct stovek. 
Když z prodejny utíkal, kosmetika mu z kapsy 
vypadala a většina se rozbila. Bohužel s lupem 
na zemi zůstaly i klíče od jeho auta, takže chtě 
nechtě se pro ně musel vrátit. Nyní nejen, že 
bude muset nahradit způsobenou škodu, ale 
hrozí mu poměrně vysoká sankce ve správním 
řízení.

Rudolf Gabriel

Dopravní soutěž Mladých cyklistů
Dopravní policisté a tisková mluvčí z J. Hradce se společně zúčastnili, stej-
ně jako v předešlých letech, oblastních kol soutěže Mladých cyklistů, která 
se uskutečnila 7. 5. 2013 v Třeboni, 9. 5. 2013 v Jindřichově Hradci a 21. 
5. 2013 proběhla v Dačicích. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách. V pí-
semných testech z dopravní problematiky, jízdě po dopravním hřišti, jíz-
dě zručnosti a zásadách poskytnutí první pomoci. Vyhlašovatelem akce je 
Besip ve spolupráci s městem, dopravní policií, oblastním spolkem Čes-

kého červeného kříže a městskou policií. „Soutěž by měla připravit děti 
do provozu a je zaměřena spíše na šikovnost a vědomosti než rychlost“, 
sdělil krajský koordinátor Besipu Václav Kovář, který byl na oblastních 
kolech osobně přítomen. 
Na každém dopravním hřišti ve výše uvedených městech byly vytýčeny 
jednotlivé úseky (stanoviště), nad kterými bděli dopravní policisté včetně 
vedoucího DI npor. Bc. Karla Kotila.
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Policisté dohlíželi na  plnění úkolů v  simulo-
vaném silničním provozu a  rovněž zapisova-
li výsledky jednotlivých žáků. Nejlepší cyklisté 
z Třeboně, Jindřichova Hradce i Dačic postou-
pili do okresního kola, které se konalo 28. květ-
na, tentokrát v Třeboni. 
Žáci se na  jednotlivých dopravních hřištích 
setkali   se složitými  dopravními situacemi,   
jako je například jízda po kruhovém objezdu, 

jízda  přes železniční přejezd či jízda  světel-
nou křižovatkou. Jedná se o dopravní situace, 
se kterými se  setkávají  v reálném životě a zde 
si žáci prověřili  své znalosti a kvalitu bezpeč-
né jízdy.  

Letní prázdniny se pomalu blíží a v tuto dobu 
bohužel úrazů dětí nejen na cyklistických ko-
lech výrazně přibývá.

Prevence:
Krádeží jízdních kol přibývá
Zatím posledním případem krádeže jízdního kola se zabývají policisté z obvod-
ního oddělení v Suchdole nad Lužnicí. Na návštěvu restaurace v Českých Veleni-
cích dlouho nezapomene muž, který tuto sobotu v podvečerních hodinách přijel 
na svém jízdním kole do ulice Komenského. Zde horské jízdní kolo před restaura-
cí odložil a nezajistil. Toho využil neznámý pachatel, který jej odcizil a s tímto odjel 
neznámo kam. Majiteli tak svým jednáním způsobil škodu za nejméně 50 000 ko-
run. Policisté z obvodního oddělení v Suchdole nad Lužnicí ihned zahájili úkony 
trestního řízení a nyní pátrají jak po pachateli přečinu krádeže, tak po odcizeném 
horském jízdním kole. Teplé počasí láká stále větší množství lidí k tomu, aby svo-
je automobily či jízdu městskou hromadnou dopravou vyměnili za jízdu na kole. 
Cyklisté se začínají objevovat nejen na cyklostezkách, ale také na silnicích ve měs-
tech a mimo ně. Právě ve větších městech, kde se tvoří v průběhu dne dopravní 
kolony, představuje jízdní kolo mnohdy nejrychlejší způsob přepravy. Kola se však 
ztrácejí také ze společných prostor domů, tzv. koláren, kde mnohdy nepomůže ani 
to, že majitelé kola uzamknou lankovým zámkem. Neztrácejí se však pouze drahá 
kola, zloději nepohrdnou ani levnějším kolem, které využívají cyklisté především 
pro dopravu ve městech a které mnohdy nechávají stát neuzamčené s pocitem, 
že "starý vrak" nikdo chtít nebude. Zloději prostě kradou vše, co je možné zpeně-
žit.  Nalezení pachatelů těchto krádeží není jednoduché také kvůli tomu, že zloději 
pracují rychle a mnohdy si ani lidé v okolí nevšimnou, že si kolo odváží někdo ji-
ný než jeho pravý majitel. Zloděj pak kolo obratem nabídne k prodeji v některém 
z bazarů či soukromé osobě a získá tak peníze pro svoji potřebu. Pokud ještě stihne 
bicykl přestříkat a Vy nemáte zaznamenané výrobní číslo kola, pak ho v případě 
nalezení s největší pravděpodobností ani nepoznáte.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jak se tedy co nejlépe bránit krádeži? 
Policie doporučuje: 
Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek a to nejen při odstavení jízdního 
kola na ulici, ale také v kolárnách či společných prostorách domů. Bicykl uzamy-
kejte k pevnému bodu (např. k zábradlí, ke kolostavu). Na trhu je celá řada velmi 
kvalitních zámků. V tomto případě platí, že investovat větší částku za kvalitní za-
bezpečení se rozhodně vyplatí. 

• Jestliže Vaše kolo přepravujete, například na střeše či na závěsu automobilu, 
dbejte na to, abyste kolo řádně uzamknuli. 

• V  případě, že své kolo ukládáte ve  společných prostorách domu, dbejte 
na uzamykání vstupních dveřích do domu a také místností, kde se kola na-
chází. Nevpouštějte do domu nikoho cizího. Mnoho majitelů ponechává své 
jízdní kolo na balkonech, což může být, v případě, že bydlíte v nižších pod-
lažích, velkým lákadlem pro zloděje. 

• Pokud musíte své kolo na několik okamžiků odstavit, vybírejte si vždy mís-
to, na které vidíte, případně místo, kde jsou kamerové systémy. Tomu se zlo-
ději raději vyhnou. 

• Informujte se o možnosti nákupu čipů, které se umísťují do rámu kola a kte-
ré usnadňují jeho identifikaci. 

• Pro případ krádeže Vašeho kola si poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné 
provedení, případně pořiďte jeho fotografii, abyste mohli svůj bicykl v přípa-
dě potřeby identifikovat. Ponechejte si také doklady o koupi kola. 

• Okamžitě se obraťte na policii, na linku 158, když zjistíte, že ke krádeži do-
šlo. Čím dříve začnou policisté po pachateli pátrat, tím je větší šance, že ho 
dopadnou. 

Hana Millerová 
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spoleČenská kronika

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 10. 4. 2013 do 7. 5. 2013 nás opustili:  

Jiří FESL, Frahelž 1. 10. 1958 10. 4. 2013
Marie JINDROVÁ, Kostelní Radouň 11. 10. 1930 10. 4. 2013
Marie JÁNOŠKOVÁ, Hůrky 8. 6. 1940 13. 4. 2013
Josef HŘEBÍK, Jindřichův Hradec 12. 11. 1923 15. 4. 2013
Josef BREIL, Jindřichův Hradec 24. 8. 1928 16. 4. 2013
Marie POTMĚŠILOVÁ, Strmilov 26. 10. 1926 16. 4. 2013
Josef BUŠTA, Staňkov 30. 10. 1930 19. 4. 2013
Jana ŠTEFLOVÁ, Nová Včelnice 10. 8. 1928 20. 4. 2013
Jan JEDLIČKA, Jindřichův Hradec 14. 5. 1944 20. 4. 2013
Marie VOCŮ, Kolence 10. 6. 1934 21. 4. 2013
Františka HOLOUBKOVÁ, Dolní Radouň 25. 8. 1925 23. 4. 2013
Václav GRYČ, Bednáreček 28. 4. 1948 27. 4. 2013
Pavel TREPKA, Stráž nad Nežárkou 30. 6. 1944 27. 4. 2013
Eva HRONOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 8. 1933 30. 4. 2013
Ludmila HADRAVOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 9. 1934 1. 5. 2013
Miluška ŠŤASTNÁ, Stráž nad Nežárkou 1. 4. 1922 2. 5. 2013
František ŠVEHLA, Strmilov 18. 2. 1927 2. 5. 2013
Jaroslav POKORNÝ, pplk. v.v. 15. 5. 1937 2. 5. 2013
František VALENTA, Smržov 17. 6. 1935 2. 5. 2013
Zdeňka ŠTEFLOVÁ, Nová Bystřice 20. 7. 1938 3. 5. 2013
Hedvika PIZOVÁ, Nová Bystřice 7. 9. 1934 4. 5. 2013
Antonie BUCHNEROVÁ, Kunžak 6. 6. 1919 7. 5. 2013

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

V pátek 3. května jsme přivítali nové občánky

In memoriam Viktora Kalabise

V pátek 3. května se uskutečnilo další vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. 
Přivítány na svět byly tyto děti:
Hrabák Max, Jachková Terezie Pavla, Pecklová Nikol, Urban Jakub, Valeš Josef, Vaníček Jan, Vorel Damian, Zavadilová Sabina.

Karolína Průšová

Ve středu dopoledne 19. června 2013 bude v rámci jihočeského festivalu Concer-
tino Praga na Balbínově náměstí odhalena pamětní deska jednomu za zakladate-
lů tohoto festivalu, PhDr. Viktoru Kalabisovi. Hudební skladatel Viktor Kalabis 
nebyl sice jindřichohradeckým rodákem, neboť se narodil 27. února 1923 v Čer-
veném Kostelci, ale město nad Vajgarem si oblíbil. Přistěhoval se sem počátkem 
roku 1939 a navštěvoval zdejší gymnázium. Po válce studoval hudební vědu, este-
tiku, filozofii a psychologii na pražské filozofické fakultě a zároveň se učil hudební 
kompozici na konzervatoři, v letech 1948-1952 studoval na hudební fakultě AMU 
skladbu. Rok 1952 byl pro devětadvacetiletého Kalabise důležitým i v osobním 
životě, neboť se oženil s později světově proslulou cembalistkou Zuzanou Růžič-
kovou. V září 1953 nastoupil na místo hudebního redaktora a režiséra do Čes-

koslovenského rozhlasu, kterému zůstal věren až do 
roku 1972. Významný český skladatel, jehož tvor-
ba představuje na stovku hudebních děl, zemřel 28. 
září 2006. Jeho vztah k Jindřichovu Hradci, který si 
zvolil za svůj druhý domov a jehož čestným obča-
nem byl jmenován v roce 1993, bude připomínat 
pamětní deska z dílny klatovského sochaře Václava 
Fialy na průčelí Muzea Jindřichohradecka, někdej-
ší budově jezuitského semináře a později gymnázia.

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

Červen 1913 v Jindřichově Hradci dovoloval místním i hostům užívat všech krás celého regionu v příjem-
ném pozdním jarním a  počátečním letním počasí. Pravidla oblíbeného letního koupání upravovala již 
od počátku 90. let století pravidelně v Ohlase tištěná  městská vyhláška o koupadlech. Ohlasy také přiná-
šely zprávy o překročeních vyhlášky a různých výstřelcích, které nejčastěji pobuřovaly dobré mravy. Přes 
veškerá varování se často  objevovaly zprávy o hrozících utonutích nebo dokonce o tragické smrti při kou-

pání. V červnu se také pravidelně konala řada výletů. Jednalo se o výlety návštěvníků do Jindřichova Hradce, i o výlety Hradečanů. Školní výlety se v té době postupně 
nahrazovaly konáním dětských dnů. Takový dětský den se právě v červnu roku 1913 v Jindřichově Hradci třikrát odkládal z důvodu deštivého počasí. Hradečané také 
hojně navštěvovali divadlo a spolky organizovaly delší pěší výlety, například na sv. Barboru nebo na Novou hospodu. 
6. června
Z divadla
Po uveřejnění naší zprávy o nepořádku v seda-
dlech dovídáme se, že se stala náprava potud, že 
sedadla jsou správně dle čísel seřazena. Uvádě-
ní dlužno však věnovati více pozornosti. Obsa-
zování sedadel osobami, jež lístky vůbec neku-
pují, nemůže býti trpěno. Že galerie nesmí býti 
používáno lituje nejen ředitel, kterému denně 
slušný příjem mizí, ale i obecenstvo, které ho-
chy, zavazadla hercům do divadla donášejícími, 
v hledišti jest obtěžováno.

Dětský den
V náhradu hromadných školních výletů, které 
jindy se pořádávaly, podnikají se nyní ve větších 
městech, buď národními nebo dobročinnými 
spolky „dětské dny“. Zábava, kde se velcí i malí 
radují, každý dle svého. Mládež pořádá produk-

ce pro velké a velcí zas připravují různé atrakce 
pro malé. U  nás v  Hradci pořádán již několi-
krát dětský den místními odbory Nár. Jed. Poš. 
a velice se líbil. Letos má býti tato dětská slav-
nost dne 22., v pádu nepohody dne 29. června 
v zahradě p. Ecka. Zahájena bude průvodem dí-
tek v  národních krojích s  alegorickým vozem 
obžinek. Na místě vystoupí nejprvé ti nejmenší 
– opatrovna, na to následují reje, cvičení prost-
ná, tance, zpěvy, hry dítek a p. V divadelní aré-
ně budou hráti živí herci, dřevění i bramboroví. 
Bohatě zásobený buffet uspokojí zajisté každé-
ho. 

Uzavření Riegrovy třídy
Za  příčinou úplné předlažby průjezdní erár-
ní silnice, která se právě provádí na Novoměst-

ském náměstí a  v  Riegrově třídě nutno jest 
dnešním dnem počínaje pro veškerá vozidla tří-
du tu do odvolání uzavříti. Povozy jedoucí k ná-
draží neb opáčným směrem musí použíti cesty 
kolem hřbitova Jarošovskou ulicí; povozy je-
doucí na  pražskou silnici použijí obecní cesty 
skrze sady pod kasárny. Dozorčí orgány poda-
jí cizím majitelům povozů patřičné informace.

Zachráněn
Při koupání v  řece Nežárce nad jezem u  „De-
víti mlýnů“ koupal se dne 3 t.m. 10 letý hoch 
Bohumil Zoula a počal tonouti. Zápasícího s vl-
nami spatřila Marie Čechová, která hochovi ku 
pomoci přispěla a na souš vytáhla. 

Číňan zatčen
Tyto dny provozoval podomní obchod jistý 
muž a byl proto na úřad předvolán. Zjistilo se, 
že jest to číňan jménem Then-Gi-Fong.

Adamiti
Za  parních dnů nelze se diviti, že každý hle-
dí ve  vodě poněkud osvěžiti a  tak i  naše milá 
mládež používá hojně koupelí jak v řece Nežár-
ce, tak ve Vajgaře. Jak pro dospělé obecenstvo, 
tak pro mládež vykázána jsou místa ke koupá-
ní a koupání na  jiných místech jest i  z ohledů 
mravních zakázáno. V  řece Nežárce blízkos-
ti „Devíti mlýnů“ nad jezem i pod jezem kou-
pou se hoši a dívky v každé době a v adamickém 
kostýmě pobíhají po březích nehledíce toho, že 
právě těmito místy celá řada obecenstva pro-
cházkou k Rudolfovu se ubírá.

Něm. Radouň 
Oheň. V pondělí dne 2. t.m. o půl desáté hod. 
dopolední vypukl v Německé Radouni v domě 
kováře p. Jana Longina z příčiny dosud nezná-
mé oheň, kterému padlo za  oběť 6 hospodář-
ských stavení rolníků Častného, Hanslovské-
ho, Fischera, Reinera a Kreutera a několik kusů 
dobytka. Úhrnná škoda odhaduje se na 52.000 
k a jest kryta pojištěním pouze v obnosu 12900 
K.

13. června 1913
Divadelní společnost
p. L. Janovského rozloučí se již dnes s městem 
naším, by uspořádala na  výzvu v  Žirovnici 6 
operních a operettních večerů. Sehrány tam bu-
dou: V  sobotu dne 14. června opera Mignon, 
operetta Cudná Zuzana, opera Židovky, ope-

retta Dítě cirku, opera Hoffmannovy povídky 
a  operetta Cikánská láska. Společnost získala 
si za  nedlouhého pobytu v  městě našem pří-
zeň umění milovného obecenstva a jsme jisti, že 
při svém budoucím zájezdu do Jindř. Hradce – 
v březnu budoucího roku – bude přijata se stej-
nou oblibou, s jakou se s námi loučí. Podnikavé-
mu řediteli a celé umělecké tak zdatné družině 
na další pouti přejeme zdaru největšího. 

Jindř. Hradec 
ve Vlastivědném Sborníku Ph.Dr. Jos. Bělohla-
va vyšel jako 48. svazek Systematických mono-
grafií českých měst a míst, obsahuje brilantní 4 
barevnou mapu a 27 opravdu vybraných repro-
dukcí dle původních fotografií mimo obsáhlou 
část textovou a  plán hradu. Cena 30 h za  tak 
nádherně vypravený svazek, tištěný cele na kří-
dě, v předplacení jen 26 h. je věru takovou, že 
by bylo zbytečno k odebírání této proslulé edice 
ještě nabádati.

20. června 1913
Přípravné komité
pro zřízení městské dvoutřídní obchodní ško-
ly v J. Hradci hodlá zjistiti aspoň přibližně po-
čet žáků a  žákyní, kteří by počátkem škol. r. 
1913/14 ústav navštěvovali a žádá tudíž pp.ro-
diče, aby svoje syny resp. dcery v nezávazném 
soupise, který bude se konati v  neděli dne 22 
a v pondělí dne 23 t.m. od 9 do 10 hod dopoled-
ne v budově chlapecké školy obecné v místnosti 
pokračovací školy obchodní. 

Ohlasy od Nežárky a další regionální tituly včet-
ně například starých průvodců po  Jindřichově 
Hradci a zmíněného průvodce Bělohlavova mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která je umístěna v budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřej-
nosti přístupna každé pondělí a středu od 12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

str. 9

červen 2013

www.jh.cz



Pod Nežáreckou bránou se nachá-
zí malý nenápadný památníček, je-
hož kovová písmenka pomalu rok 
od  roku ubývají. Kamenné kvádry, 
na nichž je zbytek textu umístěn, by-
ly položeny v roce 1998 na počest vý-
ročí narození a úmrtí Tomáše Krýzy 
(1838 – 1918), tvůrce největšího me-
chanického betléma na světě.
Na místě kamenných kvádrů na bře-
hu řeky Nežárky stával kdysi ma-
lý domeček, ve kterém prožil Krýza 
se svou rodinou prakticky celý život 
a  více jak šedesát let vedle své pro-
fese punčocháře vytvářel monumen-
tální jesle zaujímající plochu šedesáti 

metrů čtverečních. Vše začalo, když bylo malému Krýzovi devět let a uvi-
děl mechanický betlém truhláře Novotného, který ho natolik okouzlil, že 
se rozhodl sestrojit něco podobného. Jak se rozhodl, tak i  udělal. Začal 
tvořit jednu figurku za druhou, stavěl paláce a modeloval krajinu. K mo-
delování figurek používal především kašírovací hmotu, která byla složena 
z mouky, sádry, pilin a klihu. Betlém, který postupně vznikal, byl složen 

z několika tématicky 
odlišných částí. Nej-
starší byla betlém-
ská scéna se sv. Ro-
dinou, Třemi králi, 
pastýři, muzikanty 
a  darovníky. Ta by-
la posléze doplněna 
městskou částí s pa-
láci a  chrámy a  ně-
kolika biblickými 
scénami ze života 
Kristova. K  nejzají-
mavější a nejroman-

tičtějším částem pak 
patřila vesnická krajina 
s řadou selských statků 
a  řemeslnických dílen, 
kde bylo možné sezná-
mit se s  nepřeberným 
množstvím rozličných 
profesí. Představeni 
byli kováři, zedníci, ka-
meníci, tesaři, komi-
níci, přadleny, rybáři, 
prodejci a  další, dnes 
už téměř zapomenuté 
profese. Vedle výroby figurek a dalších součástí se Krýza věnoval vymýšle-
ní a výrobě složité mechaniky, která celý betlém uváděla do pohybu. Tím 
se celý betlém rázem stal unikátem, který překročil nejenom hranice měs-
ta, ale začalo se o něm psát třeba i v daleké Americe. Veřejnosti byl předsta-
vován pouze jednou ročně v období od Vánoc do Hromnic v domě Krýzů, 
kde byl uložen a zabíral celou jednu místnost. Ve vánočním období byla 
na třech stolech vystavována vždy jen část betlému. Obvykle centrální scé-
na a nejnovější části vyrobené v průběhu roku. Sám Krýza vítal návštěv-
níky a roztočením kliky uváděl celý mechanismus do pohybu. K vystavení 
celého betlému došlo až v roce 1894 na národopisné výstavě v Jindřichově 
Hradci.  Uvažovalo se i o vystavení na Národopisné výstavě českoslovan-
ské v Praze v roce 1895. Nakonec se tato myšlenka z důvodu problematic-
kého převozu neuskutečnila. Po smrti Tomáše Krýzy bylo rozhodnuto, že 
betlém bude věnován do sbírek místního městského muzea. Stalo se tak 
roku 1935 a v roce 1936 byl již betlém představen veřejnosti. Od té doby se 
několikrát přestěhoval a prošel několika generálními rekonstrukcemi. Bet-
lém je zapsán v Guinnessově knize rekordů a na počest Tomáše Krýzy je 
v Jindřichově Hradci každých pět let pořádána Mezinárodní soutěž tvůrců 
betlémů s názvem „Nožík Tomáše Krýzy“. V letošním roce bude uspořá-
dán již čtvrtý ročník, který ocení profesionální i amatérské tvůrce betlémů 
prestižní cenou – replikou nožíku Tomáše Krýzy. 

Alexandra Zvonařová

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

…abychom nezapomněli                      Pamětní deska Tomáše Krýzy

Jindřichohradečtí gymnazisté tentokrát zavítali do Turecka
Program Comenius podporuje spolupráci škol 
zemí Evropské unie na  společných mezinárod-
ních projektech.  Do jednoho z nich se v  letoš-
ním školním roce aktivně zapojilo také Gymná-
zium V. Nováka v  Jindřichově Hradci. Projektu 
pod názvem „T.R.E.A.S.U.R.E.“  se účastní také 
žáci středních škol z Itálie, Řecka, Turecka, Ně-
mecka a  Polska, hlavním komunikačním jazy-
kem je angličtina. Po úvodní koordinační schůz-
ce v Itálii proběhla zatím dvě společná pracovní 

setkání. V  únoru 
se zástupci všech 
škol sešli v  Řecku, 
aby zde představi-
li tradiční řemesla 
ve  svých zemích. 
Poslední společný 
workshop na  téma 
„Ecoculture“ pro-
běhl ve  dnech 4. 
až 8. března 2013 
v  Turecku.  Sku-
pina čtyř studentů 
a  dvou pedagogů 

se vydala letecky přes Istanbul do více jak milió-
nového města Adany v jihovýchodní části země. 
Diskuse a připravené prezentace se tentokrát tý-
kaly využití obnovitelných zdrojů v jednotlivých 
zemích a regionech. Kromě samotné Adany, jejíž 
nejznámější dominantou je největší mešita v Tu-
recku, byl pro všechny připraven výlet do neda-
lekého města Tarsus. Zde se nachází velké množ-
ství antických památek a  turisté si zde mohou 
prohlédnout také základy rodného domu sv. Pav-
la. Ubytování studentů v rodinách bylo určitě za-
jímavou zkušeností a komunikace prověřila zna-
losti angličtiny.

Dominika Tučková (7.A GVN) o  svém pobytu 
v Turecku napsala: „Anglicky rozuměli především 
studenti, s jejich rodiči jsme byli odkázáni přede-
vším na neverbální komunikaci. Rodiny byly mi-
lé a ochotné ve všech směrech. Staraly se o nás ja-
ko o vlastní. Turečtí studenti byli velmi přátelští, 
jako ostatně každý, koho jsme v Turecku potka-
li. Turecké jídlo bylo výborné. Naprosto odlišné 
od našeho, ale přesto velmi chutné. U jídla se vždy 
sešla celá rodina pohromadě a nebylo neobvyklé, 
když se přidali ještě další známí. Přestože Adana 
není zrovna malé město, lidé působí dojmem, že 
se všichni navzájem znají. Díky tureckým studen-
tům jsme viděli zajímavá zákoutí města a mohli 
jsme na  chvilku poznat, jak žijí oni. Při loučení 
s našimi novými přáteli byla opravdu cítit lítost. 
Na náš společný pobyt v Turecku rozhodně neza-
pomeneme. Byla to zajímavá zkušenost, která nás 
ve všech směrech velmi obohatila.“
Projekt Comenius pokračuje. Už teď se může-
me těšit na další společné setkání, které proběhne 
v říjnu tohoto roku v Jindřichově Hradci.

 Jana Burianová a Ivana Pečtová
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ChCete náS?
Otík, kříženec labradora, pes, 6 let, kastrovaný, čipovaný
Otík je krásný velký pes střed-
ního věku. Bohužel se mu nikdy 
nedostala řádná výchova a tak je 
poměrně rozjívený a neposlušný. 
Je poměrně dominantní, s pejsky 
mívá občas problém, s fenkami 
vychází dobře. Není vhodný k drůbeži. Nedoporučujeme 
ani k dětem. Bude výborný hlídač. Vhodný pouze pro zku-
šeného chovatele.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný, čipovaný
Roby je již starší pejsek, ale na svůj 
věk je velice vitální. Pomalu, ale 
jistě nabírá kila, která mu chyběla. 
S pejsky, se kterými se zná, vychá-
zí skvěle, víceméně si jich nevšímá. 
Vhodný na ven i do bytu, je to vel-
ký pohodář a miluje společnost. Je kompletně očkovaný. Hle-
dá domov, kde by mohl v klidu dožít a měli ho tam rádi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Rex, kříženec německého ovčáka, pes, 5 let
Rex je hyperaktivní pes, který si 
dokáže hrát celé hodiny. 12km 
procházka pro něho není problém 
a miluje skoky do vody. Je to bez-
problémový parťák. Cizí pejsci 
mu někteří vadí, s fenkami nemá 
žádný problém. Ani s dětmi nemá 
problém, ale děti se k němu musí 
chovat ohleduplně.
Kontakt pro zájemce - 732 286 790 (Třeboň) 

Šimon, kocour, 1 - 2 roky, kastrovaný
Šimon je hodný kontaktní kocou-
rek, zvyklý na jiné kočky, ale je k 
nim trochu dominantnější. V by-
tě zvyklý, čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Upírek, kocourek, cca 7 měsíců, kastrovaný
Upírek není vyloženě mazel, ale 
taky už se chodí sám od sebe po-
mazlit. Je čistotný a rád je ve spo-
lečnosti ostatních kočiček.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Black, kocour, cca 3 roky, kastrovaný
Black je celočerný kocourek s 
pár bílými chloupky za krkem. 
Je hodný, kontaktní. Je zvyklý s 
ostatními kočičkami a v bytě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

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

Klára Zdeňková

Škola naruby v Městské knihovně 
Jindřichův Hradec
„ŠKOLA NARUBY“ je celostátní projekt na podporu dětského čtenářství Klubu dětských 
knihoven SKIP, který je určen nejmenším čtenářům. Ve výsledku je to ale program pro 
rodiče, protože na nich hlavně záleží, jestli dokážou přivést své děti do nekonečného svě-
ta, který jim knihy otevírají. „ŠKOLA NARUBY“ se rozšířila do mnoha knihoven v celé 
republice.
Projekt „Škola naruby“ spočívá ve  velmi jednoduché věci. V  českotěšínské knihovně 
vznikl „Deníček pro děti a rodiče“, který je obdobou žákovské knížky. Role jsou však ob-
ráceny. Žákem je maminka, tatínek, babička - ten, který předčítá. Dítě je ten, který jej 
za to v žákovské knížce známkuje. A tak si v deníčku můžeme přečíst, co jsme každý den 
četli, jak dlouho jsme četli a k tomu je připojeno patřičné oznámkování. V deníčku jsou 
čisté listy, kam si děti malují obrázky na základě přečtených textů. Nechybí ani místo pro 
poznámky a pochvaly.

Pravidelná čtení a forma hry tak vytváří a podporují vzájemné vztahy dětí a dospělých, 
vzbuzují zájem dětí o četbu a také formují čtecí návyky dětí.
V jindřichohradecké knihovně se v letošním školním roce (2012/2013) účastnily projek-
tu třídy 1.A a 1.B z 1. ZŠ ve Štítného ulici s paní učitelkou Macků a panem učitelem Da-
videm (celkem 43 dětí). Děti se společně s knihovnicí paní Kloučkovou věnovaly hlavně 
čtení z knih spisovatelky Ivony Březinové, se kterou se také setkaly v březnu v městské 
knihovně při její návštěvě J. Hradce.
15. - 16. 5. 2013 proběhlo v Městské knihovně J. Hradec závěrečné setkání s dětmi a ukon-
čení projektu. Děti obdržely drobné dárky (knížečky, záložky, i „něco dobrého na zub“) 
a poukaz k roční registraci do knihovny zdarma. 

Michaela Kloučková, Tomáš Dosbaba

Příměstské tábory v novém ekocentru zvou 
děti za dobrodružstvím do přírody

Hledáte pro děti smysluplný program na prázdni-
ny? Chcete, aby zažily dobrodružství, naučily se 
a vyzkoušely si něco nového? Aby poznávaly krá-
sy i zákonitosti přírody všemi smysly spolu s dal-
šími kamarády? Dobrodružné objevitelské vý-
pravy do přírody nabízí o  letošních prázdninách 
dětem z  Jindřichova Hradce nově otevřené Eko-
centrum Vespolek.

Chystají se zde tři příměstské tábory pro děti ve věku 8 – 12 let, které povedou zku-
šení pedagogové a lektoři zážitkové pedagogiky. Jeden den v týdnu čeká děti také 
celodenní výlet s putováním krajinou Jindřichohradecka. Ekocentrum Vespolek se 
nachází v nově zrekonstruované budově v  sousedství bývalého mlýna Radouňka 
u řeky Nežárky. V ceně tábora bude také kvalitní zdravá strava, částečně v biokva-
litě, připravená v místní kuchyni. 
Tématem prvních dvou táborů, které proběhnou v termínech 15. - 19. 7. a 22. - 26. 
7. 2013 jsou Cesty za dobrodružstvím. Každý den se děti ponoří do tajemství jedné 
oblasti přírody, budou ji zkoumat, hrát hry, vyrábět potřebné vybavení na objevi-
telské cesty. Vydají se Cestou stromů, Cestou vody, Cestou zvířat nebo Cestou jíd-
la. Tématem třetího tábora, který se uskuteční 29. 7. - 2. 8. 2013, je Lesní život in-
diánů. Děti si vyzkouší prožít týden jako indiánský kmen, naučí se lesní moudrosti 
a dovednostem pro přežití v přírodě.
Táborový program bude připraven denně od 8.00 do 16.00 hodin. V případě nepří-
znivého počasí bude probíhat část programu v učebnách a zázemí ekocentra. Při-
hlášky a bližší informace poskytne Mgr. Lucie Černická, vedoucí občanského sdru-
žení Vespolek (www.vespolek.cz) na tel. 732483158 nebo e-mailu vespolek@ecn.cz.

Marie Jirková
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V červnu máme na ZUŠ V. Nováka napilno. Ve všech oborech se fi-
nišuje, všichni chtějí ukázat, co se naučili a co vytvořili v uplynu-
lých měsících. Také je to období, kdy školu opouští absolventi. Ab-
solventi hudebního oboru se loučí závěrečnými vystoupeními. A to 
je vždy událost hodná pozornosti, neboť je to první vrchol umělec-
ké tvorby našich žáků. Mimo absolventské koncerty chystá hudeb-
ní obor také svůj závěrečný koncert, který taktéž patří k  vrcholu 
školního roku. Tentokrát se bude konat 12. června v Rytířském sále 
Státního hradu a zámku a vystoupí na něm ti nejlepší ve všech věkových kategoriích.

Absolventi však nejsou jen v hudebním oboru. Výstavu výtvarných prací můžete zhlédnout do půli června v Domě Gobelínů. Zde je možno 
si prohlédnout výsledky prací našich žáků a to od těch nejmladších až po absolventy.
Výsledky žáků tanečního oboru budou k  vidění na  Střelnici 7. června. Žáci tanečního oboru pak ještě vystoupí v  rakouském Zwettlu 
a Kremsu.
Ten, kdo si nenechá ujít premiéry a reprízy divadelních představení literárně-dramatického oboru, bude moci posoudit, zda se v průběhu ro-
ku pilně pracovalo i v tomto oboru. 5. června na Domě dětí v Růžové ulici můžete navštívit premiéru představení žáků II. stupně LDO, kteří 
se celý rok zabývali Shakespearovskými dramaty. 
Až tyto a další události proběhnou, nezbude, než se rozloučit s žáky i rodiči, popřát všem krásné prázdniny a v neposlední řadě nalákat 
naše nové žáky, které v září uvítáme v přípravných ročnících. Za tímto účelem každoročně připravujeme Zahradní veselení, které proběh-

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

ÚKAZy NA ObLOZe V ČeRVNu 2013:
Merkur se objeví v první polovině měsíce večer nízko nad severozápadním obzorem, Venuše 
také večer nízko nad severozápadním obzorem. Planety Mars a Jupiter zůstávají nepozorova-
telné, Saturn již uvidíme po většinu noci, kromě rána. uran najdeme ráno nad východem, Nep-
tun  ve druhé polovině noci ráno na jihovýchodním nebi. Pozorování Měsíce je velmi působi-
vé, nejlépe kolem první čtvrti. Tehdy je Měsíc Sluncem osvětlován ze strany, a proto výškově 
rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají stíny do okolní krajiny. obraz je tak prostorový a ve-
lice působivý. Měsíc projde 8. června novem, 16. června první čtvrtí, 23. června nastane úplněk 
(současně v nejtěsnějším přízemí roku, velmi jasný úplněk), 30. června poslední čtvrť.  i Slunce je 
zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, 
i místa chladnější - sluneční skvrny.  obloha na přelomu jara a léta, ostatně jako kdykoli jindy 
během roku, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd 
a dalších zajímavých oblastí a objektů.

další zajímavosti červnové oblohy roku 2013: 
9. června ve 23.00 hodin je Měsíc v odzemí (406 496 km);  23. června v 12.00 ho-
din je Měsíc v přízemí (356 991 km), současně v nejtěsnějším přízemí roku, bude 

to velmi jasný úplněk; 

21. června ve 4.00 hodin je Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 2,02° jižně; večer 
nízko nad severozápadním obzorem v blížencích, Merkur se ztrácí v červáncích) 

21. června v 6. 04 hodin SeČ - Slunce vstupuje do znamení Raka  - letní slunovrat – začátek 
astronomického léta; 

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červnu 2013:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý, čtvrtek a pátek: 14.00 - 17.00 hodin,

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 

do areálu.
Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí  - 20,- Kč  děti - 10,- Kč

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 22.00 hodin a ja-
ko náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem.
Členové ČaS mají po předložení přísl. platného členského průkazu vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tříden-
ním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 606 633 439,725 763 207
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků

Než začnou prázdniny aneb absolventská vystoupení Základní umělecké školy

ne již 19. června.
Ani Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nová-
ka nezahálela. Po úspěšném koncertu Filhar-
monie mladých Praha připravila na  závěr 
školního roku dva zájezdy do pražského Ru-
dolfina na  pořady České filharmonie, kte-
ré budou spojeny s  návštěvou výstavy Petra 
Nikla Vikýře Play.

Hudební obor:
absolventské koncerty:

10. 6. v 17.00 hodin
Špitální kaple Muzea Jindřichohradecka

4 kytaristé (Frejlach, Pevná, Reisnerová, Krnáč) 
– učitelé: J. Musilová, 

K. Tůmová

10. 6. v 17.00 hodin 
Malý divadelní sál Státního hradu a zámku 

Jindřichův Hradec
1 zobcová flétna+2 kytary (Kněžínková, Belda, 

Mitasová) – učitelé: B. Plachá, L. Mikulová

11. 6. v 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ

bicí+flétna+klarinet (Melounová, 
Vránová, Novotný) – učitelé: R. Přib, 

M. Slavíková, J. Stráník

12. 6. v 18.00 hodin
Závěrečný koncert HO ZUŠ 

Rytířský sál Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec

Taneční obor:
7. 6. v 18.00 hodin

Závěrečné vystoupení TO - KD Střelnice

Literárně-dramatický obor:

5. 6. v 19.30 hodin
Dům dětí a mládeže v Růžové ulici - Koláž 

Shakespearových dramat

Obecně:
19. 6. 

ZAHRADNÍ VESELENÍ

Vojtěch Maděryč 
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Také v Jindřichově Hradci zvonily rolničky o pomoc
 Ve čtvrtek 25. dubna chodili v ulicích Jindřichova 
Hradce dobrovolníci – studenti místního gymnázia 
- a nabízeli za příspěvek do kasičky barevné rolnič-
ky. Díky své chuti pomoci a hlavně díky vám, kteří 
jste si rolničku koupili, napočítali na městském úřa-
dě výtěžek 28 243 Kč. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat vám všem, kteří jste Rolničce přispěli 
nebo nám s organizací veřejné sbírky pomáhali. Dí-

ky vám byl celkový výtěžek 211 909 Kč a společně 
s darem z nadace Otto per Mille umožní Rolnič-
ce koupit a zrekonstruovat již třetí chráněný byt v 
Soběslavi. Další dospělí lidé s mentálním postiže-
ním tak díky asistenci, kterou jim chráněné bydle-
ní nabízí, získají vlastní domov a s ním i možnost 
prožít svůj život maximálně samostatně a důstojně.
Pokud jste Rolničkové dny minuli a přesto byste 

chtěli chráněnému bydlení přispět, můžete poslat 
dárcovskou SMS ve tvaru DMS (mezera) ROLNIC-
KA  na číslo 8 7777. Zpráva stojí 30 Kč, Rolnička 
obdrží 27 Kč. Poskytovatelem služby je Fórum dár-
ců www.darcovskasms.cz.
Děkujeme, Vaše Rolnička.

Kateřina Bláhová

V jindřichohradecké nemocnici pomáhají dobrovolníci
Slyšeli jste již o dobrovolnících, nebo snad i zažili setkání s nimi v Nemoc-
nici Jindřichův Hradec a.s.?
Budou to již dva roky, kdy se myšlenka zpříjemnit pobyt v nemocnici zvláš-
tě dlouhodobě pobývajícím pacientům a klientům, stala skutečností.
Díky velkému pochopení a vstřícnosti hlavní sestry Bc.Dany Běhounové, 
která aktivně vyhledala a oslovila vhodné osoby, mohl školitel a koordiná-
tor Mgr. Benjamin Kraus připravit a uvést do praxe první dvě dobrovolnice.
Poté také díky porozumění a ochotě dnešní ředitelky Střední zdravotnické 
školy PhDr. Běly Pickové, ve spolupráci s Mgr. Naďou Kalábovou, která spo-
lu se svými kolegyněmi aktivně oslovila studenty školy, již po dva roky pro-
běhla setkání se školitelem a zájemci o tuto službu.
Následně si budoucí zdravotní a sociální pracovníci, kteří se pro myšlenku 
dobrovolnictví nadchli, mohli vyzkoušet, po pravidelném tématickém za-
školení, i samotnou praxí na odděleních LDN a Sociální lůžka v jindřicho-
hradecké nemocnici.
V prvním školním roce, po průběžných školeních a praxi, podepsaly doho-

du o dobrovolnictví čtyři studentky. V letošním roce dvě z nich přešly do 
maturitního ročníku a ukončily službu.
V tomto školním roce využilo možnost seznámit se službou a zkusit ji, pat-
náct mladých lidí.
Samozřejmě, že studijní nároky školy jsou značné a praktická služba ne-
mocným vyžaduje kromě pravidelnosti také schopnost si osvojit správné 
vnímání potřeb a vhodnou komunikaci s těmi, kterým sloužíme.
Proto je milé, že letos „vydrželo“ a podepsalo dohodu o dobrovolnictví pět 
studentek.
Tímto jsme vytvořili tým devíti dobrovolnic. První čtyři jsou plně samo-
statné, letošní „nové“ dobrovolnice nadále působí pod odborným vedením.
Jsme otevřeni přijmout do našeho kolektivu další charismatické dobrovol-
né spolupracovníky.
Svůj zájem můžete projevit na email: kraus@hospitaljh.cz

Benjamin Kraus

Symfonický orchestr vzdá hold Jindřichohradecké opeře
Letním koncertem JHSO, který se bude konat 
23. června od 19 hodin v Rytířském sále SHZ 
v J. Hradci, bychom rádi připomněli patnácti-
letou tradici Jindřichohradecké opery z 60. a 70. 
let minulého století. Její výjimečnost spočívala 
v tom, že Hradečáci zvládli z vlastních řad obsa-
dit orchestr, sbor i menší role. Pouze na hlavní 
role si zvali posily z Národního divadla v Praze. 
Mezi účinkujícími se objevila tak zvučná jmé-
na jako např. Marie Podvalová, Milada Šubrto-
vá, Karel Berman, Eduard Haken, či Beno Bla-
chut. Muzikantsky se bude jednat o  obsazení 
v podobném duchu jako kdysi – Jindřichohra-
decký symfonický orchestr, sbory – DPS Nova 
Domus, PS Smetana a sólisté - studenti HAMU 
v Praze. Taktovky se tentokrát ujme mladý řec-
ký dirigent Georgios Galanis. 
Ze tří oper Wolfganga Amadea Mozarta na kon-
certu zazní několik sólových árií. Don Giova-
nni, (plným názvem Potrestaný prostopášník 
aneb Don Giovanni), je dramatická opera, je-
jímž námětem je život a  smrt svůdníka, zná-
mého také jako Don Juan. Děj komické opery 

Figarova svatba se odehrává na  venkovském 
šlechtickém sídle ve Španělsku. Figaro a Zuzana 
plánují svatbu, ale Zuzana se líbí i hraběti Alma-
vivovi. Vše se nakonec vysvětluje, hrabě přisti-
žený hraběnkou při pokusu o nevěru je donu-
cen dát svolení k  svatbě Zuzany a  Figara. Děj 
další komické opery Únos ze serailu se odehrá-
vá v Turecku. Konstance a její komorná Blonda 
jsou při vyjížďce na lodi uneseny piráty a pro-
dány do Turecka, kde se do Konstance zamilu-
je zámožný Selim paša a do Blondy jeho dozor-
ce Osmin. Pedrillo vypátrá, kde jsou obě dívky 
a dostává se do paláce (nechává se najmout jako 
správce pašových zahrad). Zároveň posílá vzkaz 
svému pánovi - Belmontemu. Společně všichni 
čtyři plánují útěk, jsou chyceni, ale paša Selim je 
nakonec nechává odplout.
Děj opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta 
nás zavede na český venkov, kde žijí Jeník a Ma-
řenka, dva mladí lidé, kteří se mají rádi. Mařen-
ka se však má provdat za syna bohatého sedlá-
ka Míchy. I přes všechny problémy se nakonec 
Mařenka může provdat za svého milého. Ope-

ra prošla úpravami, celkem vznikly čtyři verze. 
Rusalka je název romantické pohádkové opery 
Antonína Dvořáka. Nejznámější árie z této ope-
ry je zpěv Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém, 
nejznámějším sborem pak Květiny bílé po ces-
tě. Autorem libreta je J. Kvapil, ten už při psa-
ní doufal, že libreto by mohl zhudebnit Dvořák, 
ale netroufal si ho sám oslovit. Přinesl je uká-
zat O. Nedbalovi, ten ho však odmítl s  tím, že 
právě pracuje na něčem jiném. Kvapil ještě kon-
taktoval J. B. Foerstera, K. Kovařovice a J. Suka, 
ovšem se stejným výsledkem. Dvořák se však 
zrovna poohlížel po novém libretu, což se Kva-
pil dozvěděl z inzerátu, který nechalo otisknout 
Národní divadlo.
Děj dramatické opery Giuseppe Verdiho Na-
bucco je odvozen z biblického příběhu o zaje-
tí Židů - odehrává se v Babylónu a v Jeruzalé-
mě zhruba v 6. století před naším letopočtem. 
Název opery vznikl zkrácením jména biblic-
ké postavy - krále Nebukadnesara II. V libretu 
Verdiho nejprve zaujal začátek žalmu 136 „Va, 
pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zla-
tých křídlech…) a  inspiroval ho ke kompozici 
sboru, jenž se stal osvobozeneckou písní zpíva-
nou po celé Itálii. 
V studni je jedinou dokončenou operou skla-
datele Viléma Blodka, vznikla na  libreto Karla 
Sabiny, které vychází z příběhu o čarovné stud-
ni. Děj je založen na pověře o studni, ve které 
má Lidunka na  radu vědmy Veruny o  svato-
jánské noci spatřit obraz svého budoucího že-
nicha. Oba Lidunčini nápadníci proto vylezou 
na strom nad studnou, aby dívka ve vodě spatři-
la jejich tvář. Vdovec Janek však do vody spadne 
a štěstí Lidunky a Vojtěcha již nic nestojí v cestě. 

Ludmila Plachá
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kulturní servis
Koncertní turné vítězů Concertino Praga 2013
V neděli 16. června 2013 začíná koncertní turné vítězů 47. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2013. 
Jedná se o soutěž, kterou již tradičně pořádá Český rozhlas pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a pod pa-
tronací Evropské vysílací Unie (EBU). Concertino Praga je dlouholetým členem Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY).

Turné začíná slavnost-
ním koncertem laure-
átů, který je připraven 
ve  spolupráci s  Českou 

televizí na  neděli 16. 6. 2013 a  konat se bude 
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Zbylých 
pět koncertů se již tradičně uskuteční v rámci Ji-
hočeského festivalu, který je o dva roky mladší 
než samotná soutěž Concertino Praga a je její ne-
odmyslitelnou součástí. Letos tedy půjde o jeho 
45. ročník.
V pondělí 17. 6. vystoupí vítězové od 17.00 hodin 
v Maškarním sále na zámku v Českém Krumlo-
vě, hned o den později, v úterý 18. 6. od 17.00 
hodin ve Vokově sále zámku Bechyně. Ve středu 
19. 6. od 19.00 hodin bude soutěžící hostit zre-
novované Městské divadlo Josefa Kajetána Tyla 
v Třeboni a ve čtvrtek 20. 6. se dostane nejúspěš-
nějším mladým hudebníkům letošního ročníku 
pocty zahrát si s Jihočeskou komorní filharmonií 
pod taktovkou Jana Talicha v jejich domovském 
sále, tedy síni Otakara Jeremiáše v Českých Bu-
dějovicích. Jihočeský festival Concertina Praga 
2013 bude završen následujícího dne, v pátek 21. 
6., koncertem v Rytířském sále zámku v Jindři-
chově Hradci, který začíná v 19.00 hodin.
Slavnostní koncert v  Rudolfinu, který se koná 
pod záštitou primátora hl. m. Prahy bude v letoš-

ním roce opět 
z a z n a m e n á n 
Českou televizí, 
která připravuje 

70 ti minutový pořad věnovaný letošnímu roční-
ku soutěže a je i partnerem tohoto mimořádné-
ho večera. Pro posluchače ČRo 3 – Vltava je pak 
připraven přímý přenos z pražského Rudolfina, 
který budou vysílat v  zahraničí partnerské roz-
hlasové stanice - členové Evropské vysílací unie.
Dalším přímým přenosem v rozhlasovém vysílá-
ní ČRo 3 – Vltava bude závěrečný koncert v Jind-
řichově Hradci. Ostatní koncerty jsou pak zazna-
menávány Českým rozhlasem a budou následně 
na ČRo 3 -  Vltava odvysílány.
Český rozhlas absolutnímu vítězi soutěže (letos 
se jedná o klavíristu Victora Maslova) jako kaž-
doročně vydává profilové CD. 

Program závěrečného koncertu 45. ročníku Jiho-
českého festivalu CONCERTINO PRAGA 2013:

Pavel Verkhautov (klavír – 2. místo)  
Hedvika Švendová (kytara – 2. místo)  
Maria-Alexandra Bobeico (housle – 1. místo) 
Barbora Kubíková (kytara – 1. cena)  
Victor Maslov (klavír – 1. místo, absolutní vítěz)

Viktor Maslov se 
narodil 2. února 
1997. Hudbě se za-
čal věnovat v pěti le-
tech a o rok později 
nastoupil do  první 
třídy moskevské 
Speciální hudební 
školy sester Gněsin-
ských. Viktora učí 
jeho matka a pět let 
se již také účastní 
mistrovských kur-
zů slavného profesora 
Dmitrije Baškirova. V roce 2007 získal stipen-
dium Mezinárodní nadace Vladimira Spivako-
va a od  té doby je jeho tvůrčí činnost spojena 
s aktivitami této nadace.
Viktor Maslov zvítězil v  několika meziná-
rodních soutěžích, jako je například meziná-
rodní klavírní soutěž Nikolaje Rubinsteina 
v  Paříži nebo Musicale dell' Adriatico v  ital-
ské Anconě. Získal ocenění na  pěti mezi-
národních soutěžích, k  nimž patří Meziná-
rodní soutěž pro mladé klavíristy konaná 
na  památku Vladimira Horowitze v  Kyjevě. 

Jakub Čížek

Viktor Maslov

Náměstí Míru bude opět patřit sérii Letních koncertů
Město Jindřichův Hradec v pátek 14. 6. 2012 zahajuje sérii letních koncertů na náměstí Míru v době od 19.00 hodin do 21.00 hodin koncertem tanečního or-
chestru GLOBUS 2. Večery plné kvalitní muziky budou pokračovat koncertem v pátek 28. 6. 2013 kapely EL GAUČO. 
Ta hraje vlastní písně s českými texty ve stylu FUNNY MUSIC. V jejich hudbě můžeme slyšet prvky folku, ska, raggae, funky, swingu, a ostatních typů hudby. 
V měsíci červenci se posluchači mohou těšit na dva koncerty a v měsíci srpnu na koncerty čtyři.

Ivana Bačáková

Večerní toulky bájným Hradcem tentokrát k 720 letům města
Jindřichův Hradec slaví v letošním roce 720 let od první písemné zmínky 
o městě. Večerní toulky samozřejmě nemohou zůstat stranou, vždyť jsou 
od svého počátku zaměřeny právě na zajímavosti z bohaté historie města. 
V letošním roce nabídnou zájemcům již pátým rokem netradiční a opět 
trochu jinou exkurzi do hradecké historie.
Ponese se navíc v  duchu 720leté historie města. Návštěvníci se nejprve 
ocitnou na samém počátku historie města. V netradičním a humorném 
podání se kupříkladu dozví se, po kom se Hradec může jmenovat právě 
Jindřichův. Budou svědky souboje na meče a budou se také moci zúčast-

nit interaktivního Dělení Růží. Ze známých osobností se setkají s Františ-
kem Křižíkem, který do Hradce zavedl elektrické veřejné osvětlení a mož-
ná i s některými dalšími význačnými postavami hradecké historie. To je 
tak trochu zatím tajemství. Ve Večerních toulkách se však ještě také dozví, 
zda jsou brambory otrávené, nebo zda je možné je jíst, a ti odvážní si to 
budou moci i vyzkoušet. 
Letní série Večerních toulek začíná v pátek 28. června a končí v pátek 19. čer-
vence. Konkrétní dny budou uvedeny na plakátech, v regionálních médiích, 
aktuálním kulturním kalendáři a samozřejmě na internetových stránkách

 (pokračování na str. 15) 
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Večerních toulek, kde 
budou uvedeny vždy 
ty nejčerstvější in-
formace, vč. volných 
míst na  každé před-
stavení. Na  rozdíl 
od  minulých roční-
ků jsou letošní Toul-
ky vhodné pro děti již 
od  cca 8 let. Pro tyto 
mladší návštěvníky je zde letos také mírně snížené vstupné.
Večerní toulky začínají vždy v  21.00 hodin v  prostorách Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií, poblíž 15. poledníku. Vstupenky je nutné 
rezervovat předem v informačním středisku města, zaplatit je však stačí až 
přímo na místě před začátkem. Toulání bájným Hradcem trvá přibližně 90 
minut a stojí 90,- Kč pro děti do 15 let a 110,- Kč pro všechny ostatní. Bliž-
ší informace najdete vždy na internetových stránkách <http://ca.novado-

mus.cz/vecernitoulky>, na plakátech 
a  samozřejmě také v  informačním 
středisku.
Přijměte tedy pozvání na letošní slav-
nostní toulky večerním městem. Na-
bídnou vám netradiční a  zajímavý 
pohled do historie města, kterou jste 
dosud možná neznali. A opět v úplně 
jiném hávu. Těšíme se na vás!
Informace: 
http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky
Objednávky (od pol. června): 
Informační středisko, 
tel.: 384 363 546, 
e- mail: info@jh.cz

Martin Musil

Zpívání na schodech bude tentokrát speciální

KD Střelnice pořádá a zve vás na mimořádné vy-
stoupení v  rámci evropského turné vynikajícího 
mladého kytaristy José María OBESO – Mexiko. 
Zpívání na schodech – speciál se koná v úterý 4. 6. 
2013 od 19.30 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Umělec přijal pozvání hudebního tria Jen tak tak.
José María Obeso se narodil v  roce 1985 v  me-

xickém státě Sinaloa. Na kytaru začal hrát až v je-
denácti letech, ale pro svůj mimořádný talent byl 
velmi brzy přijat na  Conservatorio de las Rosas 
do třídy prof. Miguela Angela Castellana.
Během studií se José zúčastnil mistrovských ky-
tarových kurzů u renomovaných pedagogů a ky-
taristů – byli to například Norio Sato (Japon-

sko), Nicolas Barros (Brazílie), Judicael Perroy 
(Francie), Pablo Marquez (Argentina), Hopkin-
son Smith (Švýcarsko), Remi Boucher (Kanada), 
Victor Pelegrini (Argentina), Adam Holzman 
(USA), Adriano del Sal (Itálie) a  Leo Brouwer 
(Kuba). Koncertoval na  významných mexických 
festivalech a v posledních letech se představil pu-
bliku ve  Švýcarsku, Německu, Rakousku a  Čes-
ké republice. Studoval také dirigování a  zabývá 
se transkripcemi pro různá kytarová seskupení 
od dua po orchestr.
  Na  jeho recitálu zazní díla těchto autorů: Luis 
de Narváez, Domenico Scarlatti, Fernando Sor, 
Johann Kaspar Mertz, Manuel M. Ponce, Hei-
tor Villa-Lobos, Leo Brouwer. Můžeme se těšit 
i na několik společných mexických skladeb s hu-
dební skupinou Jen tak tak.

Pavel Jarčevský

V Muzeu fotografie a moderních obrazových 
médií je nyní k vidění i „Stopa zmizelého“ 

Den dětí se 
Standou Hložkem

Týden s textilním uměním v Domě gobelínů
Co na návštěvníky ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2013 čeká? V sobotu 29. 6. 2013 
zveme všechny příznivce textilního umění ve 14. 00 hodin na vernisáž 
výstavy s názvem TEXTIL 2013, kterou Dům gobelínů pořádá ve spolu-
práci s Muzeem Jindřichohradecka. Pod záštitou Sdružení textilních vý-
tvarníků Syndikátu výtvarných umělců bude v  kostele sv. Jana Křtitele, 
v křížové chodbě a v i prostorách Domu gobelínů vystavovat 20 předních 
českých autorů. Uvidíte tapisérie tkané útkovým rypsem, krajky všech 
druhů (paličkované, šité, krosenky), aplikace plošné i reliéfní, malby na 
textilu, tisky, oděvní doplňky, šperky. Sobotní program pokračuje v 17.00 
hodin koncertem s názvem „Cimbál, jak ho neznáte“ v kapli sv. Máří 
Magdaleny. Vystoupí zde jeden z nejvýraznějších představitelů české cim-
bálové školy Daniel Skála se skladbami Leoše Janáčka, J. S. Bacha, Jana 

Meisla, Jaromíra Dadáka a operní pěvkyně Petra Meisl. Vrcholem večera 
bude premiéra skladby Osamělý tkadlec pro cimbál a recitaci Jana Meisla, 
která byla přímo komponovaná k příležitosti nově otevřené výstavy. Ná-
vštěvníky jistě čeká nevšední umělecký zážitek.
TÝDEN S TEXTILNÍM UMĚNÍM pokračuje v neděli 30. 6. a v pondělí 
1. 7. 2013 přednáškami o restaurování textilu a dále dvěma dvoudenní-
mi workshopy předtkalcovských technik 3. – 4. 7. 2013 a 6. – 7. 7. 2013 
s textilní výtvarnicí, restaurátorkou a držitelkou mnoha českých i zahra-
ničních prestižních ocenění ak. mal. Ludmilou Kaprasovou. Bližší infor-
mace k akcím a workshopům najdete na www.dumgobelinu.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Rita Škodová

Aktuální výstavní program Muzea fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., v Jindřicho-
vě Hradci rozšířila v druhé půlce května výstava „Jiří Tiller – Stopa zmizelého“. Známého a uzná-
vaného fotografa znovu inspirovala krajina jihočeského pohraničí; umělecké snímky, jež ukazují 
pozůstatky bývalých venkovských stavení, kostelů, hřbitovů i přírodu, nutí nadto k zamyšlení nad 
zachyceným tématem. Výstava, nainstalovaná v prostorách chodeb prvního nadzemního podlaží 
budovy muzea, je ke zhlédnutí až do závěru prázdnin. Společně s ní jsou k vidění i dvě expozice – 
„Moc médií – část Fotografický portrét“ a „33 osobností dějin české fotografie“. Výčet výstavních 
prezentací doplňují sezonní výstavy „Alexandr Paul – legenda české fotografie“ a „Akt – mistři 
černobílé fotografie“, dlouhodobá výstava „Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí“ a výběr z vlastního 
výstavního projektu muzea „Via Lucis 1989–2009 / česká společnost ve fotografii“, jenž se předsta-
vil již v roce 2009 v Bruselu jako jedna z akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie. 
Otevírací doba v červnu je denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, případně lze dohod-
nout další termíny.  

Eva Florová     

Rok se s rokem sešel a je tu druhý ročník Dne dětí po-
řádaného Nadačním fondem RBB Invest. Rádi bychom 
pozvali všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědeč-
ky a ostatní občany města na zábavné odpoledne konané 
k příležitosti dne dětí. V neděli 2. 6. 2013, v čase 14.00 
– 17.00 hodin se v areálu Zimního stadionu Jana Mar-
ka v Jindřichově Hradci bude konat Den dětí se Standou 
Hložkem. Na  děti čeká zábavné odpoledne se Standou 
Hložkem, diskotéka s  jeho největšími hity, vystoupení 
klauna Huga, bubble show, dětské kolotoče, soutěže o lá-
kavé ceny, dovádění na skákacích hradech a velká tom-
bola o 50 cen. Dětský den se koná za každého počasí, ob-
čerstvení zajištěno, vstup zdarma. Těšíme se na Vás.

Petra Blábolilová
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NAZAReTH: NeKONeČNÝ ROcKOVÝ MeJDAN
Dokument/ČR/cinemArt/2D
První dokument 
o  legendární ka-
pele, jejíž hity zná 
celý svět!!! Lo-
ve Hurts, Dream 
On, Hair of the 
Dog…, to jsou 
největší hity skotské rockové kapely Na-
zareth.
Vídeň. Střední škola. Ve třídě zní nový hit 
Radio a  studenti se učí angličtinu právě 
na  písních skupiny Nazareth. Učitel patří 
totiž mezi letité fanoušky Nazarethů a pro-
vází skupinu na  nejednom turné.  Na  ví-
deňský koncert, kde hrají s  Uriah Heep, 
bere i své studenty. Vstupujeme tak do zá-
kulisí tour po Rakousku, Slovensku, Česku 
s  jedinečnou atmosférou živých koncertů, 
průhledů do  jejich zákulisí, do  zkušebny 
při nahrávání desky Big Dogz a do soukro-
mí členů kapely, hlavně Peta Agnewa a Da-
na McCaffertyho. Unikátní záběry soukro-
mí, kam ani nejzarytější fanoušci nemají 
šanci proniknout, jedinečná videa Naza-
reth očima Nazarethů – především Jimmy 
Murrison jako kameraman zákulisí ukra-
jinského turné.
Dokument Miloslava Šmídmajera nahlí-
ží do  zákulisí rockové legendy a  odhaluje 
kořeny její dlouhověkosti a stálé přízně fa-
noušků.
Hrajeme 6. 6. 2013 v 17.30 a 20.00

KRáLOVSTVÍ LeSNÍcH STRáŽcŮ
Animovaný/uSA/cinemArt/3D
Rodinný snímek 
Království les-
ních strážců na-
bitý originálním 
světem fanta-
zie a  jedinečným 
humorem reali-
zoval režisér Chris Wedge, pro jehož tvor-
bu je charakteristická mistrovská animace. 
Za krátký animovaný snímek o  stařičkém 
zajícovi Bunny (1998) získal prestižní oce-
nění v podobě Oscara a je podepsán i pod 
dalšími úspěšnými animovanými dobro-
družnými komediemi jako Roboti (2005) 
nebo Doba ledová (2002), za  kterou byl 
nominován na Oscara.
V českém znění: Klára Sochorová, Otakar 
Brousek Jr., Libor Terš, Zbyšek Pantůček, 
Michal Jagelka, Dalibor Gondík a další
Režie: Chris Wedge 
Hrajeme 8. - 9. 6. 2013 jen v 17.30

šMeJDI
Dokument/ČR/Aerofilms/2D
Manipulace, ná-
tlak, ponižování, 
agrese. Skryté ka-
mery zachytily drs-
né pozadí před-
váděcích akcí pro 
seniory. Co se opravdu děje na  populárních 
zájezdech  s  obědem zdarma? Praktiky, ze kte-
rých mrazí. Lži  a  promyšlená manipulace, je-
jímž jediným cílem je donutit bezbranné staré 
lidi  k  nákupu předraženého zboží. Senioři ze 
svých nuzných důchodů splácí horentní sumy 
za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se 
dušují, že už na žádnou akci nikdy nepojedou, 
jiní to nevydrží a jedou znovu. Co je žene? Zvě-
davost? Samota? Nebo závislost? Autorky to-
hoto filmu rok  v  převleku navštěvovaly akce, 
kde se důchodcům vymývají mozky a kde mla-
dí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických zábě-
rů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených 
seniorů přináší dokument  i pohled psycholož-
ky, právníka a dalších odborníků. Film tak po-
prvé komplexně mapuje tento nechvalný feno-
mén dnešní doby.
Režie: Silvie Dymáková
Senioři nad 65 let ZDARMA
Hrajeme 19. 6. 2013 v 17.30 a 20.00

SVěTOVá VáLKA Z
Thriller/uSA/cinemArt/3D 
Jeden člověk se 
snaží zabránit kon-
ci lidské civiliza-
ce. O  nic menšího 
ve výpravném thri-
lleru Marca Fors-
tera nepůjde. Že se jedná o  jeden z  největších 
filmů letošního roku, potvrzuje nejen obsaze-
ní Brada Pitta do hlavní role, ale především vy-
jádření režiséra, mimo jiné tvůrce bondovky 
Quantum of Solace, který prý nic tak velkého 
dosud netočil. 
Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou 
Organizace spojených národů jako expert na ře-
šení nejrůznějších krizových situací. Kdykoliv 
se někde na  světě mimořádně vyhrotí místní 
poměry, Gerry přijede a většinou dokáže iden-
tifikovat zdroj krize a nalézt řešení na uklidnění 
situace. Tyto schopnosti se mu budou náramně 
hodit, protože v podobnou horkou destinaci se 
právě proměnil celý svět. Lidstvo začala ve vel-
kém decimovat virová epidemie gigantických 
proporcí, a pokud se ji nepodaří co nejrychleji 
zastavit, nebude už koho zachraňovat.
Hrají: Brad Pitt, Eric Wast, Mireille Enos, David 
Morse, Matthew Fox a další
Režie: Marc Foster
Hrajeme 27. - 28. 6. 2013 v 17.00 a 20.00

Zdroj: www.aerofilms.cz    www.cinemart.cz 

1. - 2. 6. 17.30, 20.00
ZáHADA HORy MRTVÝcH
USa/rusko/thriller/2d

5. 6. 19.00
TeNKRáT NA ZáPADě (PROJeKT 100)
itálie/USa/western/2d

6. 6. 17.30, 20.00
NAZAReTH: NeKONeČNÝ ROcKO-
VÝ MeJDAN
Čr/dokument/2d

7. 6. 17.30, 20.00
ROZKOš V ObLAcÍcH
Španělsko/komedie/2d

8. - 9. 6. 17.30
KRáLOVSTVÍ LeSNÍcH STRáŽcŮ
USa/animovaný/3d

8. - 9. 6. 20.00
TÍSňOVá LINKA
USa/thriller/2d

13. - 14. 6. 17.00, 20.00
STAR TReK: DO TeMNOTy
USa/sci-fi/3d

15. - 16. 6. 17.30, 20.00
PODFuKářI
USa/thriller/2d

19. 6. 17.30, 20.00
šMeJDI
Čr/dokument/2d

20. - 21. 6. 17.30, 20.00
PO ZáNIKu ZeMě
USa/akční sci-fi/2d

22. - 23. 6. 17.30, 20.00
TeMNé Nebe
USa/horor/2d

26. 6. 19.00
FuLMAyA, DěVČáTKO S  TeNKÝMA 
NOHAMA  (ART)
Čr/dokument/2d

27. - 28. 6. 17.00, 20.00
SVěTOVá VáLKA Z
USa/thriller/3d

29. - 30. 6. 17.30
NeuVěřITeLNá DObRODRuŽSTVÍ 
TADA STONeSe
Španělsko/animovaný/3d

29. - 30. 6. 20.00
TRANS
USa/Velká Británie/krimi/2d

PředSTaVení Pro děTi Se od ČerVna 
do SrPna nekonaJí

KINo
STřeLnice

červen 2013 www.jh.cz

Vybrané červnové premiéry v kině Střelnice
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1. června, 9.00 - 16.00 hod.
TVOřIVé SObOTy
Výtvarná dílna romany hulíkové 
děbolín
1. června, 10.00 - 17.00 hod.
VeTeRáNI JINDřIcHOHRADecKeM
První ročník soutěže o putovní po-
hár hejtmana Jihočeského kraje. 
orientační soutěž historických vo-
zidel. Výstava vozidel na náměstí 
Míru 10.00 - 12.00 hod.
1. června, 10.50 hod.
DeN DěTÍ S PáROu Ve STřÍŽO-
VIcÍcH
Trať J. hradec - nová Bystřice
2. června, 14.00 - 17.00 hod.
DeN DěTÍ Se STANDOu HLOŽKeM
Zábavné odpoledne 
areál u Zimního stadionu Jana 
Marka
4. června, 16.00 hod.
VeřeJNé ČTeNÍ PRO DěTI
Městská knihovna
4. června, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA ScHODecH - SPecIáL
Účinkuje: José Maria obeso, 
Jen tak tak
kaple sv. M. Magdaleny
5. června, 19.00 hod.
KONceRT bAROKNÍ A KLASIcKé 
HuDby
V rámci abonentních koncertů kPh
kaple sv. M. Magdaleny
5. června, 19.30 hod.
KOLáŽ SHAKeSPeAROVÝcH 
DRAMAT
Literárně - dramatický obor ZUŠ
dům dětí a mládeže
7. červen, 18.00 hod.
ZáVěReČNé VySTOuPeNÍ 
TANeČNÍHO ObORu Zuš
kd Střelnice
8. června, 9.00 - 16.00 hod.
TVOřIVé SObOTy
Výtvarná dílna romany hulíkové 
děbolín
9. června, 9.30 hod.
SeTKáNÍ S bIOTRONIKeM
Přednáška Tomáše Pfeiffera
Gymnázium V. nováka 
10. června, 17.00 hod.
AbSOLVeNTSKé KONceRTy - Zuš 
kytary 
Špitální kaple Muzea Jindřichohra-
decka
10. června, 17.00 hod.
AbSOLVeNTSKé KONceRTy - Zuš 
Zobcová flétna + kytara
Malý divadelní sál, 
Státní hrad a zámek
10. června, 19.00 hod.
ČINNOST MIMOřáDNÝcH LIDO-
VÝcH SOuDŮ NA JINDřIcHO-
HRADecKu
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.d.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

nické školy
nemocnice J. hradec
18. června, 18.00 hod.
JAK ZLePšIT SVŮJ ŽIVOT 
A NAJÍT SáM Sebe
Přednáška Lenky Slovákové
Fotocafé, kostelní 20/i
19. června
ZAHRADNÍ VeSeLÍ
rozloučení se školním rokem
ZUŠ J. hradec
20. června, 17.00 hod.
cHVáLA ZPěVu
koncert dětských pěveckých sborů.
kostel sv. Jana křtitele
20. června, 19.00 hod.
Jean-Luc Lemoine 
„LáSKA A PáReČKy“
divadelní představení 
Předplatné skupiny a - kd Střelnice
21. června, 19.00 hod.
45. ROČNÍK JIHOČeSKéHO 
FeSTIVALu cONceRTINO PRAGA
Závěrečný koncert vítězů a laureátů 
47. ročníku Mezinárodní rozhlasové 
soutěže concertino Praga 
Státní hrad a zámek J. hradec  
rytířský sál
21. června, 21.00 hod. 
KOMeNTOVANá PROHLÍDKA 
KOSTeLe SV. JANA KřITeLe
kostelem provedou archeolog 
Mgr. V. Burian, historik 
umění Mga. J. Valášek 
nebo průvodce Bc. Petr Pokovba. 
kostel sv. Jana křtitele
22. června, 9.00 - 16.00 hod.
TVOřIVé SObOTy
Výtvarná dílna romany hulíkové 
děbolín
22. června, 13.00 - 18.00 hod.
MěSTSKé HRy S RáDIeM bLANÍK
Zábavné odpoledne, na kterém 
vystoupí např. Martin Maxa, 
Šárka rezková nebo Janek Ledecký. 
V městské parku soutěže a hry pro děti.
Masarykovo náměstí 
23. června, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT JHSO
Státní hrad a zámek - rytířský sál
24. června, 19.00 hod.
MeZINáRODNÍ HuDebNÍ 
FeSTIVAL JINDřIcHŮV HRADec
Jaroslav Svěcený, Philipp Subbotin
rondel - Státní hrad a zámek
25. června, 19.00 hod.
duo eleganza & hosté
kaple sv. M. Magdaleny
26. června, 17.00 hod.
Pódium mladých 
setkání hudebních škol
kaple sv. M. Magdaleny
27. června, 19.00 hod.
Petr nouzovský, Philipp Subbotin
rondel - Státní hrad a zámek
28. června, 19.00 hod.
Jakub Tylman, Stanislav Gallin
rondel - Státní hrad a zámek

29. června, 19.00 hod.
daniela Čermáková, Petr nouzovský
rondel - Státní hrad a zámek
28. června, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
eL GAuČO
náměstí Míru
28. června, 21.00 hod.
VeČeRNÍ TOuLKy báJNÝM 
HRADceM 
hrané kostýmované večerní pro-
hlídky o méně známé historii města
Muzeum fotografie - začátek programu
28. června, 21.00 hod.
JARDA + cOcO
nejúspěšnější bavič rádia kiSS
kc Jitka
29. června. 9.00 hod.
SOuTěŽ V POŽáRNÍM ÚTOKu 
O POHáR STAROSTy 
dolní Skrýchov
29. června, 9.00 - 16.00 hod.
TVOřIVé SObOTy
Výtvarná dílna romany hulíkové 
děbolín
29. června, 14.00 hod.
TÝDeN S TeXTILNÍM uMěNÍM
Vernisáž výstavy
křížová chodba a kostel sv. Jana 
křtitele, dům gobelínů
29. června, 17.00 hod.
„cIMbáL, JAK HO NeZNáTe“
koncert 
kaple sv. M. Magdaleny
29. června, 21.00 hod.
VeČeRNÍ TOuLKy báJNÝM 
HRADceM 
hrané kostýmované večerní pro-
hlídky o méně známé historii města
Muzeum fotografie - začátek pro-
gramu
30. června, 10.00 hod.
PřeDNášKy O ReSTAuROVáNÍ 
TeXTILu
Vyšívané kazule, 8 praporců 
Vajdštejna z Frýdlantu
Muzeum Jindřichohradecka

Probíhající výstavy:

PADeSáTILeTÝ FOKuS 
výstava k výročí jindřichohradecké 
fotoskupiny - Muzeum Jindřicho-
hradecka  
Výstava potrvá do 16. 6. 2013
ANTONÍN MáLeK 
K PěTASeDMDeSáTINáM 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 21. 7. 2013
LeTeM HRAČKářSKÝM SVěTeM 
Muzeum Jindřichohradecka  
Výstava potrvá do 30. 12. 2013
NA SKLONKu MONARcHIe 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 30. 12. 2013
OD ATLANTIKu K PAcIFIKu 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 8. 2013

Kulturní kalendář – ČERVEN 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

11. června
NA KOLe DěTeM - Mezinárodní 
sportovní projekt na podporu 
onkologicky nemocných dětí
6. etapa - Č. Budějovice - Třeboň - J. 
hradec - Třešť - Velké Meziříčí 
11. června, 17.00 hod.
AbSOLVeNTSKé KONceRTy - Zuš 
Bicí + flétna + klarinet
koncertní sál ZUŠ
11. června, 17.00 hod.
INDIe
Přednáška Mgr. Markéty Černocké
Městská knihovna
11. června, 18.00 hod.
ceSTA K VLASTNÍM KOřeNŮM
Přednáška o tvorbě rodokmenu
Fotocafé, kostelní 20/i
12. června, 16.30 hod.
T. G. MASARyK 
A PODKARPATSKá RuS
Beseda s J. hudcem
Sociální služby, Česká ulice
12. června, 18.00 hod.
ZáVěReČNÝ KONceRT 
HuDebNÍHO ObORu Zuš
rytířský sál, Státní hrad a zámek
12. června, 17.00 hod.
FeNG - šueJ
Beseda amálie Buřilové
Fotocafé, kostelní 20/i
13. června, 18.00 hod.
ŽRALOcI
Promítání s Tomášem kotoučem
Fotocafé, kostelní 20/i
14. června
FARMářSKé TRHy
husovy sady
14. června, 17.30 hod.
PROČ Se MI V ŽIVOTě NeDAřÍ?
Seminář Milo Mahdall a Libuše Magali
Fotocafé, kostelní 20/i
14. června, 19.00 hod.
LeTNÍ KONceRT
GLoBUS 2
náměstí Míru
15. června, 9.00 - 16.00 hod.
TVOřIVé SObOTy
Výtvarná dílna romany hulíkové 
děbolín
15. června, 18.00 hod.
TANeČNÍ OSLAVA SLuNOVRATu
Tanec Janderová a eva Bedrníčková
Fotocafé, kostelní 20/i
16. června, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší 
generaci - kd Střelnice
17. června, 19.19 hod.
bOHuMIL HRAbAL: HOSTINA
Představení jednoho herce vzniklo 
z povídek Leli a hostina
Langrův dům - atrium ve dvoře
18. června
ŽIVá HuDbA V NeMOcNIcI
Vystoupí studenti Střední zdravot-

str. 17

červen 2013

www.jh.cz



Výhody předplatného jsou jednoznačné
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a nabízí možnosti předplatného na divadelní sezónu – PODZIM 2013.

Bratislavské hudební divadlo Teatro Wüstenrot 
Robert Thomas - MANDARÍNKOVÁ IZBA 
Komedie plná francouzského espritu a  šarmu nabízí zajímavé příběhy li-
dí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy detektivním 
závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do více postav a osudů. Všechny se 
odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadné místnosti, zvané man-
darínková, která má vlastní příběh.
V režii Ľubomíra Vajdičky hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol 
Topoľský, Bibiana Ondrejková 

Spolek sešlých 
COMMEDIA DELL´ARTE
Příběh je poplatný žánru Commedia dell´arte, chamtivý Pantalone touží 
po krásné Isabelle, ta miluje romantického Leandra, který o ni soupeří ještě 
s chvástavým Capitánem. Celým dějem provází Harlekýno, kterému sekun-
duje Pantalónova služebná Kolombína. 
Hrají: Marek Daniel, Gabriela Štefanová, Michal Bumbálek/Roman Slo-
vák/Jiří Hajduka, Pavel Liška, Leoš Noha, Ivana Hloužková/Andrea Ma-
rečková

Divadlo Bez zábradlí
Neil Simon - SUNNY BOYS
Comeback legendární dvojice komiků "Sunny Boys" na prkna, která znamenají 
svět. Humorná a zároveň lidská komedie o přátelství a zašlé slávě dvou bývalých 
přátel a hereckých kolegů. Nejlepší hra jednoho z nejúspěšnějších a nejhranějších 
amerických dramatiků.
V režii Borise Ščedrina hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Martin Kubačák 

Divadlo Kompanyje
Gilles Dyrek - BENÁTKY POD SNĚHEM
Až romanticky znějící název komedie o partnerských vztazích. Vtipný pří-
běh založený na jemném vtipu a absurdních situacích nás zavede do jedno-
ho pařížského bytu, kam si milenci, krátce před svatbou, pozvou na večeři 
kamaráda s přítelkyní Patricií. Hosté se však krátce před návštěvou poháda-
li a tak Patricie během večera mlčí. Hostitelé se domnívají, že jim nerozu-
mí, že je cizinka a snaží se zřetelně artikulovat. Patricie využije této situace 
k neobvyklému triku…"
V režii Milana Schejbala hrají: Mrkéta Plánková, Jiří Ployhar, Kristýna Ja-
náčková/Tereza Kostková, Petr Halberstadt/Radim Fiala

 Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 2 představení (září – prosinec 2013)
Divadlo v Řeznické 
John Murrell - JEŠTĚRKA NA SLUNCI 
Komorní komediálně laděná hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního živo-
ta divadelní ikony Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společ-
nosti jediného muže - oddaného tajemníka - Georgea Pitoua. Groteskní i jímavé 
rozhovory již nemohoucí a nemocné Bernhardtové s Pitouem, který trpělivě sná-
ší její rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. 
a 20. století, ale především do osamělé duše velké osobnosti světového divadla. 
V režii Jany Kališové hrají: Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský

Divadlo v Řeznické 
Benjamin Kuras - VRAŽEDNÝ PÁTEK 
V této divadelní hře (děj příběhu je situován do Londýna 70. let 20. století) 
s prvky dokumentárního dramatu, je téma holocaustu uchopené velmi ne-
konvečně a zdánlivě kontroverzně. Jedná se o provokativní pokus přimět di-
váka o nazírání viny i z jiných úhlů, a zároveň přes briskní sarkasmus je to 
niterná humanistická zpověď člověka, kterého nečekaně dostihne minulost. 
V režii Jakuba Zindulky hrají: Stanislav Zindulka, Jakub Zindulka

Změna programu vyhrazena

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hledišti divadelního sálu Kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezónu. Předplat-
ným Vám poskytujeme slevu až 30% dle typu představení a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je přenosný (můžete ho darovat nebo 
zapůjčit). Datum každého představení s označením předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na Va-
ši adresu (nebude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme za jeho dodání) ho budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Případnou změ-
nu adresy ohlaste v kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou adresu se obraťte i v případě, že by Vám 
materiály nebyly doručeny.

Prodej předplatenek začíná dne 25. 6. 2013 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474) a potrvá do 25. 8. 2013 (neplatí pro majitele předplatného "jaro 2013").

Radim Staněk

 Pro předplatné skupiny A jsme pro vás připravili 4 představení (září – prosinec 2013)

KD Střelnice zve na koncert a do divadla
Kulturní dům Střelnice v  rámci abonentních koncertů KPH pořádá 
KONCERT BAROKNÍ A KLASICKÉ HUDBY dne 5. 6. 2013 v 19.00 
hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Účinkují: Jitka Čudlá – soprán, varhany a Libor Janeček – kytara.
Jako předskokánci se představí kytarové kvarteto žáků ZUŠ J. Hradec.
Program: P. Fabritius, Giulio Caccini, Adam Krieger, J. S. Bach, Bohuslav 
Matěj Černohorský, Fitzwilliam Virginal Book,  Giuseppe Giordani, W. 
A. Mozart, Adam Michna z Otradovic 

MgA. Jitka Čudlá – soprán, varhany 
Studovala hru na varhany v České Lípě u Ing. Václava Veselého. Od dět-
ství se také věnovala zpěvu pod vedením p. učitelky Pavlíny Šimkové 
a hře na klavír. Po maturitě na gymnáziu studovala nejprve sbormis-
trovství a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze, po dvou letech byla přijata ke studiu na JAMU v Brně, kde 
v roce 2002 absolvovala obor dirigování sboru pod vedením prof. Lu-
bomíra Mátla. Během studia na JAMU se také zdokonalovala ve zpěvu 
u prof. Jarmily Krátké. V nynější době spolupracuje v oblasti hlasové 
výchovy s dr. Alenou Tichou z PedF UK v Praze. 
Jitka Čudlá je nyní sbormistryní celkem 4 pěveckých sborů, koncertu-
je jako sbormistryně, varhanice a sopranistka po celé ČR i v zahrani-
čí (Slovensko, Rakousko, Holandsko, Švýcarsko). Pedagogicky působí 

na  ZUŠ Vítězslava Nováka v  Jindřichově Hradci. Jitka Čudlá je rov-
něž aktivní organizátorkou hudebního života ve Velké Lhotě u Dačic, 
ve  zdejším Evangelickém tolerančním areálu s  památkově chráněný-
mi varhanami probíhá v roce 2013 již 9. ročník koncertů vážné hudby. 

Libor Janeček - kytara
Je absolventem brněnské konzervatoře. V  le-
tech 1992 – 2008 účinkoval v koncertním duu 
Instrumental tandem (kytara – akordeon) se 
zaměřením na argentinské tango Astora Piaz-
zolly. V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek 
pro Český rozhlas. V  Českém rozhlase byly 
také nahrány 2 CD s  hudbou Astora Piazzo-
lly i  dalších jihoamerických skladatelů (Tan-
go nuevo – debutové CD v  roce 2000, Tango 
porteňo r. 2006). V  současné době se věnuje 
sólové koncertní činnosti. Spolupracuje s  Ví-
tězslavem Drápalem a  Kristinou Vaculovou 
(komorní duo kytara – flétna). Vystupuje také v souboru barokní a kla-
sické hudby Trio bel canto (kytara – flétna – soprán) na  koncertech 
v České republice i v zahraničí. Jako sólista účinkoval také s Tišnov-
ským komorním orchestrem.
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inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ
21. - 30. 6. 2013 – Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských 
regionů - XIX. ročník a Open air program 2013
Oslava divadla na všech scénách Klicperova divadla a Divadla Drak a při 
venkovní produkci Open Air dokonce i v parcích, uličkách starého města 
a jeho zákoutích.

CHEB
2. 6. 2013 - Chebsko pod vládou rodu Štaufů
Chebský hrad, 16.00 hodin. Výstava potrvá do 25. 8. 2013. 
Vernisáž ojedinělé výstavy v hradní románsko-gotické kapli, jež je věno-
vána významnému rodu středověkých králů a císařů

KUTNÁ HORA
22. - 23. 6. 2013 - Královské stříbření Kutné Hory
Každoroční gotická slavnost, připomínající slavné tradice královského 
horního města Kutná Hora. Na dva dny ožívá celé město i královské sídlo 
a mincovna ve Vlašském dvoře fiktivním příběhem příjezdu a vzácné pří-
tomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. 

LITOMYŠL
13. - 30. června 2013 - Mezinár. operní festival Smetanova Litomyšl- 55. ročník 
Smetanova výtvarná Litomyšl - 9. ročník  

POLIČKA
do 1. 9. 2013 – Jiří Šalamoun a Maxipes Fík 
Výstavní sály Městské galerie v Poličce
Výběr z výtvarné tvorby autora. Setkáte se i s Maxipsem Fíkem a dalšími 
postavičkami ze známých knih a příběhů. Chybět nebude ani  interaktivní 
koutek, včetně Fíkovy boudy.

TELČ
13. 6. – 15. 6. 2013 - Arts&film 2013
Slavnostní zahájení Evropského filmového festivalu o umění a vernisáž 
výstavy „Myšlenka světlu – světlo myšlence“ ve čtvrtek v  17.00 hodin 
v Hasičském domě.

TŘEBOŇ
28. – 30. 6. 2013 - Okolo Třeboně, 22. ročník hudebního festivalu
Vlasta Redl s kapelou, Jan Budař, Nezmaři, Folk team a další.

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

Zuzana Bedrnová

Kulturní dům Střelni-
ce uvádí divadelní kome-
dii Jean-Luc Lemoine – 
LÁSKA A  PÁREČKY dne 
20. 6. 2013 v  19.00 hodin 
v  rámci předplatného sku-
piny A. Sophia Art.
V  režii Jaromíra Janečka 
hrají: Simona Postlerová 
/ Kateřina Janečková, Jan 
Révai, Jarmil Škvrna, Karel 

Zima, Ernesto Čekan / Libor Jeník, Juraj Bernáth / Martin Kubačák

Margot, mladá atraktivní žena, nemající příliš dobré zkušenosti se svými 
bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři ex-partnery, kteří 

o sobě vzájemně nikdy nevěděli a ne-
znají se. Margot, opět zamilovaná, by-
la svým novým exotickým přítelem 
požádána o  ruku. Od  této riskantní 
grilovačky si slibuje, že jí vrátí důvě-
ru v  mužské pohlaví a  dodá odvahu 
k  tak závažnému životnímu kroku. 
Pohyb po  podobném "minovém po-
li" však není bez rizika, což se boha-
tou měrou potvrdí, když se na večír-
ku objeví i její nový přítel. Mistrovsky 
napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací. 
Hra, ve které se komickým způsobem demonstrují problémy nastupující 
dospělosti.

Ivana Bačáková

Kam za sportem?
Kopaná – FK JH 1910, muži krajský přebor – 
Chance
kolo 28. Soběslav – JH so 1. 6. 17:00
kolo 29. JH – Třeboň ne 9. 6. 17:00
kolo 30.  Vodňany – JH so 15. 6. 17:00

Kopaná – Sokol JH, ženy krajský přebor
kolo 19. JH – Mokré so 1. 6. 17:00
kolo 20. Hradiště – JH ne 9. 6. 17:00
kolo 21. JH – Lažiště so 15. 6. 17:00 

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský 
přebor – IPB Invest
kolo 28. JH – Hluboká so 1. 6. 10:00
kolo 29. Táborsko B – JH ne 9. 6. 
kolo 30. JH – Meteor Tábor so 15. 6. 10:00 

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský 
přebor
kolo 28. JH – Hluboká so 1. 6. 11:45
kolo 29. Táborsko B – JH ne 9. 6. 
kolo 30. JH – Meteor Tábor so 15. 6. 11:45

Kopaná – FK JH 1910 B a SK Horní Žďár, okres-
ní přebor
kolo 24. Dešná – H. Žďár so 1. 6. 15:00
kolo 24. JH B – Jarošov ne 2. 6. 10:00
kolo 25. Strmilov – JH B so 8. 6. 17:00
kolo 25. Novosedly – H. Žďár so 8. 6. 17:00
kolo 26. H. Žďár – Kunžak so 15. 6. 17:00
kolo 26. JH B – Břilice ne 16. 6. 10:00 

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž – skupina A
kolo 20. Rapšach – Buk so 1. 6. 17:00
kolo 21. Buk – Halámky so 8. 6. 17:00
kolo 22. Lásenice – Buk so 15. 6. 17:00

kolo 12. Buk – Plavsko so 22. 6. 17:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U15 – skupina A
kolo 14. Benešov – JH so 8. 6. 10:00 

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U14 – skupina A
kolo 14. Benešov – JH so 8. 6. 11:45 

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci 
U13 – skupina A
kolo 26. Beroun – JH ne 2. 6. 14:00
kolo 14. JH – Benešov ne 9. 6. 10:00 

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci 
U12 – skupina A
kolo 26. Beroun – JH ne 2. 6. 15:45
kolo 14. JH – Benešov ne 9. 6. 11:45

sport
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ATLeTIKA
V sobotu 2. června od 10 hodin bude atletický stadión v Nové Včelnici 
hostit II. kolo krajského přeboru družstev přípravek a mladšího a starší-
ho žactva. K vidění budou například sprinty na 50 a 60 metrů, vrhy kou-
lí a medicinbalem, běhy na 600 a 800 metrů, skoky do výšky a do dál-
ky. Program soutěžního dne skončí štafetovými běhy okolo 14:30 hodin.

bOX 
Oddíl SK Boxing TSM Třeboň je pořadatelem již 5. ročníku „Evropské-
ho poháru“ mládeže v boxu žákovské a kadetské kategorii. V třeboň-
ském kulturním a kongresovém centru Roháč se ve finálových mačích 
v sobotu 1. června od 10 hodin představí šermíři pěstmi z Rakouska, 
Maďarska, Polska, Slovenska, Německa, Slovenska, Lotyšska a České re-
publiky. Turnaj, jenž se koná pod záštitou hejtmana jižních Čech Jiřího 
Zimoly, začíná kvalifikačními duely již v pátek 31. května od 17 hodin. 

cVRČeK
Do tří věkových a výkonnostních kategorií budou rozděleny děti a mlá-
dež do 18 roků, kteří se v sobotu 1. června zúčastní již osmého ročníku 
„Turnaje nadějí 2013“. Otevřené klání jednotlivců bude zahájeno ve 14 
hodin v hotelu Komorník ve Strmilově. Startovné, v němž je zahrnuto 
i občerstvení, je 30,- Kč. „Výpomoc rodičů při hře je předpokládána. 
Upozorňuji, že v průběhu akce je v celém areálu přísný zákaz kou-
ření,“ připomněl hlavní organizátor Miloslav Křišta (cvrcek.strmilov@
centrum.cz, 607 907 978), jenž sdělí i případné další informace o zají-
mavé soutěži.

cyKLISTIKA 
1) Již počtrnácté se uskuteční „Memoriál Jiřího Hudínka – Velká ce-
na KORES“. Centrem silničního závodu, který je opětovně součástí 
„Českého poháru“, bude znovu náměstí a hotel Komorník ve Strmilo-
vě. Na jezdce čeká v sobotu 8. června tradičně těžká dřina nejen na trati 
náročné profilem, nýbrž rovněž povrchem. Cyklisté pojedou po okruhu 
Strmilov – Palupín – Horní Dvorce – Zahrádky – Bořetín – Česká Oleš-
ná – Strmilov (17,4 km). V hlavní kategorii mužů a juniorů závodníci 
okruh absolvují šestkrát. Starty jednotlivých kategorií: 11:00 – kadeti 
+ juniorky + ženy (69,6 km); 11:05 – starší žáci + kadetky (34,8 km); 
11:10 – mladší žáci + starší žákyně (17,4 km); 13:30 – junioři (104,4 
km); 13:35 – muži 19 až 39 let (104,4 km); 13:40 – muži 40 let a star-
ší (69,6 km). Společné slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií je 
naplánováno na 17 hodin. Pořadatelem atraktivní podívané je CK RBB 
Invest Jindřichův Hradec, ředitelem závodu je Jan Hájek (cyklosportha-
jek@seznam.cz, 777 640 727).

2) Závodní stáj CK RBB Invest J. Hradec je pořadatelem i kritéria, které 
je rovněž součástí „Českého poháru“ na silnici a „JAL – Jihočeské ama-
térské ligy 2013“. To se v neděli 9. června pojede „O pohár hotelu Ar-
taban“ v ulicích Žirovnice. Tamní 1100 metrů dlouhý okruh bude mít 
start i  cíl před budovou místní Základní školy a  povede ulicemi Ko-
menského – Žižkovou – Palackého – Novou – Komenského. Rovinatá 
trať slibuje pěkný kvapík, který jistě zaujme každého fanouška cyklisti-
ky. Start – program: 10:00 – mladší žáci (4,4 km); 10:15 – starší žákyně 
(6,6 km); 10:35 – starší žáci (13,2 km); 11:20 – kadetky (13,2 km); 12:00 
– kadeti (23,1 km); 12:45 – juniorky + ženy (23,1 km); 13:30 – junioři 
(33 km); 14:30 – muži 40 let a starší (23,1 km); 15:15 – muži 19 až 39 
let (42,9 km). Časy jsou zatím pouze informativní, může dojít k posunu 
například tím, že některá kategorie z programu vypadne.

FLORbAL 
Svůj oddíl dorostenek založil FK Slovan J. Hradec. Pořádá proto nábory 
děvčat ročníků narození 1997 až 1997. Možnost vyzkoušet si atraktivní 
sport mají zájemkyně každý pátek od 16 do 17 hodin a rovněž v sobo-
tu (18:30 až 20 hod.) vždy v sokolovně TJ Slovan v jindřichohradecké 
Jarošovské ulici. „Přijďte, těšíme se na vás, jsme dobrý kolektiv,“ láká 
nové adeptky do party trenérka M. Baboučková (mobil: 606 403 874), 
která podá i bližší informace.

HASIČSKÝ SPORT 
1) V  sídle vedení „Velké ceny Třeboňska“ v  Chlumu u  Třeboně se 
uskuteční druhý závod patnáctidílného seriálu soutěží. Klání v  po-
žárním útoku o putovní „Pohár starosty městyse“. Osmnáctý ročník 
bude probíhat v sobotu 1. června od 13 hodin.
2) V Ostojkovicích se střetnou hasičští veteráni v „Senior Cupu“. Za-
jímavé soutěžní klání se uskuteční v sobotu 8. června od 13 hodin.
3) Již V. ročník „Memoriálu Vladimíra Packy“ v požárním útoku se 
bude konat v Majdaleně v sobotu 8. června od 13 hodin. Soutěž je zá-
roveň třetím závodem ligového seriálu „Velká cena Třeboňska“.
4) Do Horní Olešné přijedou v sobotu 15. června soutěžit družstva, 
aby se tam utkala ve třetím ročníku „Memoriálu Josefa Hávy“. Začá-
tek závodu je naplánován na 13 hodin.
5) Zatraktivněním III. ročníku „Velké ceny Třeboňska“ bude noč-
ní soutěž v požárním útoku, která proběhne v Lomnici nad Lužnicí 
v sobotu 15. června od 20 hodin. Vítězný tým získá nejen „Pohár sta-
rosty města“, nýbrž také zahradní krb.
6) Dvě soutěžní části budou obsahovat hasičské odpoledne a  večer 
v  KardašověŘečici. V  šestém ročníku „Poháru starosty města“ se 
v sobotu 22. června nejprve bude závodit od 13 hodin a poté od 20:30 
hodin i v nočním přídavku.
7) Místní hasičský spolek v Mostech u Kunžaku pořádá v sobotu 22. 
června od 13 hodin klání o „Pohár Sboru dobrovolných hasičů“.
8) Pátým závodem a zároveň druhou noční soutěží v patnáctidílném 
seriálu „Velké ceny Třeboňska“ je klání v Novosedlech nad Nežárkou, 
kde se bude v sobotu 22. června bojovat o „Pohár Sboru dobrovol-
ných hasičů.“ Start závodu je naplánován na 20 hodin.
9) Vyhledávanou akcí je soutěž v požárním útoku o „Pohár staros-
ty města“, která se koná v Dolním Skrýchově u Jindřichova Hrad-
ce. Klání, jež je zatraktivněno tím, že závodníci nabírají vodu pří-
mo z řeky Nežárky, se uskuteční v sobotu 29. června od 9 hodin.

10) Hasiči v  Člunku pořádají závod o  „Pohár Sboru dobrovolných 
hasičů“. Soutěž se bude konat v sobotu 29. června od 13 hodin. Klá-
ní, které se uskuteční na hřišti na návsi, bude mít slavnostní rámec, 
jelikož místní hasičský sbor si bude připomínat 120 let (1893 – 2013) 
od  svého založení. Kromě vlastní atraktivní soutěže, jež proběhne 
s  nečekaným překvapením, se mohou účastníci těšit na  vystoupe-
ní klubu sportovního aerobiku AET Lena J. Hradec, na  předvádě-
ní techniky HZS J. Hradec, vystoupí dětský pěvecký sbor z Člunku, 
ukázku první pomoci předvede RZS J. Hradec. Místní SDH se po-
chlubí prvorepublikovou stříkačkou a  nastoupí v  uniformovaném 
oblečení té doby. Bujné oslavy pak navečer budou pokračovat nadá-
le na hřišti taneční zábavou, při níž k tanci a poslechu zahraje kapela 
„Univerzál“ Milana Křehlíka. Čepovat se bude Velkopopovický Kozel 
11°, na rožni se bude točit voňavé prasátko a ke konzumaci bude i vy-
hlášený kančí guláš.
11) „Memoriál Františka Bracha“ v požárním útoku, který se v sobo-
tu 29. června od 13:30 hodin uskuteční ve Staňkově, je rovněž šestým 
kláním letošní „Velké ceny Třeboňska“.
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HOKeJbAL 
Od soboty 15. do neděle 30. června se bude na  jindřichohradeckém 
hřišti Hvězdárna, v areálu VI. základní školy na stejnojmenném sídli-
šti, konat již 17. ročník „Městské ligy – Poháru Města J. Hradce 2013“ 
v hokejbalu. Zároveň se uskuteční i 2. ročník „Dudlíkové ligy – Ce-
ny Romana Pišného 2013“ pro týmy kategorie žáků do 14 let. Startov-
né je v soutěži dospělých stanoveno na 2000,- Kč; soutěž mládeže je 
zdarma. Přihlášky do klání, které se vždy odehrává v poklidné spor-
tovní atmosféře, přijímají hlavní organizátoři Milan Majerik (free-
-kick@seznam.cz, 777 874 378) a Martin Marko (fermax@seznam.cz, 
777 041 704).

HORSKá KOLA 
Město Kamenice nad Lipou bude v sobotu 29. června hostit již devátý 
ročník stále více vyhledávaného závodu „Kamenický CannondaleJuris 
Real MTB Maraton 2013“. Start se uskuteční na náměstí v 10:30 ho-
din, kdy se na padesátikilometrovou trať vydají zdatnější jezdci. V 11 
hodin pak vyrazí na  25 km dlouhou trasu i  hobby závodníci. Klání 
je zároveň zahajovacím dílem česko-rakouské série „Inter Bike Cup 
2013“, vypsáno je na dlouhé distanci celkem 12 hodnocených katego-
rií, na kratší trati pak pět, přičemž na ty nejúspěšnější cyklisty čekají 
opravdu hodnotné ceny. Cíl závodu je na fotbalovém stadiónu Vlasty 
Buriana, kde také bude probíhat bohatý doplňkový program, jenž se 
přehoupne i přes sobotní půlnoc. Na jezdce, diváky a příchozí nejpr-
ve čeká ve 13 hodin slavnostní zahájení starostou města, poté vystou-
pí děti a učitelé z místní školky, Základní školy a ZUŠ, taneční soubor 
Podskalaček a hudební seskupení Band. V 15:15 hod. začne slavnostní 
vyhlášení maratónu MTB. Pro děti jsou nachystány atrakce v podobě 
trampolíny 4V1 a nafukovacích delfínů. Muziku obstarají pelhřimo-
vští Marth-Music se saxofonistou Martinem Vaverkou, jindřichohra-
decký jazzband JF Kolektiv Jiřího Fryče, východočeská pop-rocko-
vá kapela ReadyKirken, domácí Brutální jahoda, zpěvák Ivan Hlas se 
skupinou Trio a na závěr punkové Rybičky 48 z Kutné Hory. Chybět 
nebude ani holografická vodní show a ohňostroj.

KOPANá 
Šestnáct základních kol má již devátý ročník „E.ON Junior Cupu 
2013“. V pořadí třináctý turnaj bude v sobotu 8. června od 9 hodin 
hostit fotbalový stadión v Nové Včelnici. O postup do národního finá-
le, které 14. až 15. září proběhne v Polné, se budou snažit ve skupině 
I.: TJ Spartak Trhové Sviny, Slavoj Ledenice, Sokol Suchdol nad Lužni-
cí, domácí TJ Nová Včelnice, FSC Stará Říše a FK Slavia České Budě-
jovice. Skupina II.: Slovan Kamenice nad Lipou, Tatran Lomnice nad 
Lužnicí, Mars Svrarka, Jiskra Třeboň, Sokol Kamenný Újezd a TJ So-
kol Jindřichův Hradec. Spolu s turnajem žactva do 10 let bude probí-
hat i bohatý doplňkový program. Každý si bude moci zkusit „Energy 
Freestyle fotbálek“ a pokusit se o postup do finále. Každý návštěvník 
bude moci udělit „Bílou kartu Fair-Play“ nejslušnějšímu hráči turna-
je. Pro amatérské kameramany je připravena soutěž „Kopni to do sí-
tě!“ o kameru Sony HXR-MC2000E. Jako obvykle budou k dispozici 
i elektrické koloběžky, čtyřkolky, segway, herní konzole, skákací hrad. 
Hrát se znovu bude v rámci akce i „E.ON Rodinný fotbálek“ a nově 
také v „E.ON Fotbalový park“ bude možnost vyzkoušet skvělé trénin-
kové pomůcky.

KuŽeLKy 
Každý oddíl jindřichohradeckého okresu se povinně zúčastní ve dvo-
jici (kandidát + delegát) Valné hromady Okresního kuželkářského 
svazu, která se uskuteční ve středu 5. června od 18:30 hodin na kužel-
ně TJ Jiskra v Nové Bystřici.

MOTORISMuS 
1) Již pošestnácté bude kemp a náves v Lužnici hostit „Truck show – 

svátek řidičů 2013“. Program začne již v pátek 21. června v poledne 
instalací prodejních a propagačních stánků a příjezdem a registrací 
kamionů. Hlavním dnem letošního ročníku bude jako již tradičně 

sobota, kdy v 10 hodin proběhne oficiální slavnostní zahájení. Bo-
hatý pořad obsahuje spoustu muziky, spanilou jízdu, soutěže truc-
kerů a  účastníků, jízdu zručnosti. Sraz bude v  neděli 23. června 
zakončen obvyklou ranní česnekovou polévkou a dechovou zkouš-
kou na alkohol testru.

 
2) Pro maximálně stovku vozidel v  sedmi vypsaných třídách, a  sice 

A1, A2, A3, A4, H1, H2 a A4 1WD, je určena tradiční mezinárod-
ní „Radouňská rallye“, která se jezdí po  silnicích a  cestách Jind-
řichohradecka. Jediná dvoudenní soutěž „Volného poháru 2013“ 
má letos centrum v  Nové Včelnici, kde se také v  pátek 21. červ-
na odpoledne uskuteční slavnostní start. Následující den po ránu 
bude startovat úvodní rychlostní zkouška z motokrosového areá-
lu v Okrouhlé Radouni, kde bude i rallyeová servisní zóna. Celko-
vě na posádky atraktivního podniku čeká 390 kilometrů, z toho je 
115 km součástí 12 rychlostních zkoušek – čtyřpátečních a  osmi 
sobotních. Více informací podá sekretářka soutěže Pavlína Kadle-
cová (radoun.motorsport@seznam.cz, 606 368 564).

NOHeJbAL 
Dva kurty ve sportovním areálu na návsi v Cepu budou v sobotu 29. 
června dějištěm již 27. ročníku „Memoriálu Stanislava Bečky“ a  4. 
ročníku „Memoriálu Františka Klímy“ v nohejbalu trojic na dva do-
pady. Klání, které je zařazeno do seriálu jihočeské „Grand Prix 2013“, 
začne prezentací v 8:30 hodin. První boje jsou na programu o půlho-
dinu později. Turnaj se koná v rámci cepského pouťového veselí, tak-
že večer bude následovat zábava s živou muzikou a již v průběhu dne 
se na  ohni budou rožnit voňavé selátko a  vepřové kýty. Teplé i  stu-
dené občerstvení je taktéž v dosahu, neboť místní hospůdka je hned 
naproti hřištím. Startovné za  celé trio je 300,- Kč. Na  nejlepší čtyři 
trojice čekají věcné a finanční odměny. Přihlášky přijímá a další in-
formace podá Rostislav Hart (rostislav.hart@seznam.cz, 774 853 049 
– M, 384 724 037 – B, 384 703 103 – Z).

SPORTOVNÍ GyMNASTIKA 
Na sobotu 1. června přichystal gymnastický oddíl při TJ Slovan J. Hra-
dec již 26. ročník „Poháru Vajgaru“ v  gymnastice žen. V  tělocvičně 
v  Jarošovské ulici budou k  vidění výkony v  kategoriích základního 
stupně, mladších a starších žákyň, žákyních B i A, juniorkách B a že-
nách B. Očekává se kvalitní a  hojná účast závodnic, protože půjde 
vlastně o poslední přípravu před vrcholnými podniky sezóny. „Sou-
těž pořádáme pravidelně týden před krajským mistrovstvím a čtr-
náct dní před přeborem České republiky. Je to vlastně poslední zá-
vodní možnost vyzkoušet si povinné sestavy podle pravidel České 
gymnastické federace,“ uvedl předseda gymnastického oddílu při TJ 
Slovan Karel Parma. Náročné celodenní klání začne volným rozcviče-
ním na závodišti již v 7 hodin. První soutěžní sled zahájí řeholi o dvě 
hodiny později, přičemž na gymnastky čekají cvičení na bradlech, kla-
dině, přeskoku a v prostných. Vyhlášení vítězek je naplánováno na 18 
hodin.

SPORT PRO VšecHNy 
Tradiční „Dětský den“ se uskuteční v Černíči, kde akci pořádá místní 
TJ Podyjí. V obci vzdálené zhruba 7 kilometrů od Dačic bude dějiš-
těm zajímavého programu zdejší sportovní areál v sobotu 22. června 
od 14 hodin. Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit například na jízdy 
na koních, ukázky činnosti hasičů, či sportovní soutěžení dětí.

SPORTOVNÍ STřeLecTVÍ 
Střelnice Fedrpuš v Jindřichově Hradci se v sobotu 22. června od 7:30 
hodin, kdy začne prezentace závodníků, stane dějištěm již 19. roční-
ku „Memoriálu Miroslava Štefla“ ve  sportovním brokovém čtyřboji 
o „Putovní pohár předsedy Okresního mysliveckého spolku“. Zároveň 
bude soutěž i součástí „Jihočeského poháru Českomoravské myslivec-
ké jednoty 2013“. Čtyřboj se skládá ze střelby na 20 terčů loveckého 
kola, 25 terčů loveckého trapu, skeetu (25 terčů) a  trapu (25). Slav-
nostní vyhlášení výsledků je naplánováno na přibližně 16:30 hodin.
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bASKeTbAL
Jindřichohradečtí Lvi skončili poslední, ale MNbL oživili
První sezóna v nejvyšší soutěži byla pro basketbalisty BK Lions J. Hra-
dec náročná, což se dalo čekat. Nebyl to však z  jejich strany žádný 
propadák, přestože skončili v Mattoni NBL až úplně poslední. Patři-
li k oživení soutěže, odehráli ji převážně jen s českými hráči, prefero-
vali atraktivní útočný styl, doma dokázali naplňovat ochozy sportov-
ní haly.
Z poslední příčky spadli do baráže o udržení se, ale prolínací soutěž by-
la rozhodnutím Asociace ligových klubů zrušena, takže jsou zachráně-
ni. Vzhledem k tomu, že pro Lvy je tedy mistrovský ročník 2012/2013 
minulostí, tak je vhodné se podívat na působení týmu v MNBL očima 
statistik.
Obrana, obrana, obrana
V Mattoni NBL Jihočeši odehráli 36 zápasů, z toho šestatřicetkrát měli 
problémy s obrannou fází. Dá se říci, že defenzívu zvládli snad pouze 
v pětiminutovém prodloužení domácího zápasu s Ústím nad Labem. 
Jinak jejich projev byl ryze útočný, proto také velmi lákavý pro diváky. 
Nezvládnutá obranná fáze připravila tým o postup do předkola play-
-off, vždyť Lvi ztratili několik výborně rozehraných utkání až v samém 
závěru. Přičítáno to bylo takzvané nováčkovské dani, ale při zkušenos-
ti řady hráčů jdou tyto prohry spíše na vrub chybující obrany.

Útok, útok, jen útok
Lev je dravá šelma. Basketbalisté J. Hradce jsou Lvi každým coulem, je-
jich projev je dravý, jdou za kořistí, i když někdy skoro bezhlavě. Útočí, 
střílejí ze všech pozic. Na koše soupeřů vystřelili 2499 pokusů, nejvíc 
v soutěži. O více než dvě stovky více než druzí chomutovští Levharti. 
Úspěšnost střelby z pole 46% je však bídná, nejhorší v MNBL. Z troj-
kové vzdálenosti Lvi stříleli jako u Verdunu, častěji se o trojky pokou-
šela jen NH Ostrava, úspěšnost Lvů také ovšem nebyla kdovíjaká (33% 
– 7. místo). Z šestek Lions stříleli obstojně, se 74% skončili druzí. Nut-
no však dodat, že úspěšnost této střelby klesala, v první polovině zá-
kladní části byla vyšší. V  průměru jihočeský celek doskočil 38 míčů 
za zápas! O chlup lepší byl jen Nymburk. Celek J. Hradce byl nejčastěji 
faulovaným mužstvem, bohužel však i nejčastěji faulujícím. V průmě-
ru Lvi v zápase poztráceli 14 míčů, což je opravdu hodně (9. místo). 

Celkově se dá uvést, že v útočné činnosti patřil BK Lions k nejlepším. 
Tak proč skončil poslední? Ach, ta obrana…

Mínusy sezóny
Největším omylem vedení BK Lions bylo angažování Američanů. Kří-
dlo a pivot Zachery Atkinson měl problémy s fyzickou kondicí. Roze-
hrávač RodderickPearson dopadl ve statistikách jako nejhůře hodno-
cený hráč mezi všemi Lvy, kteří v průběhu ročníku v týmu nastoupili. 
Pakliže se dají mezi negativa zařadit zranění hráčů, pak těžkými rana-
mi pro J. Hradec byly dlouhodobé absence rozehrávače Jiřího Kysely, 
pivotmana Jana Tomance a také Lukáše Krause.

Plusy sezóny
Pozitiv je mnohem více. Především příchod Slovince Mateje Ven-
ty z  Prostějova, patrně nejlepší rozehrávač celé soutěže se hned stal 
vůdčí osobností celku. Výtečný návrat po zranění zažil Michal Fröh-
de. Ohromný progres ve výkonnosti zaznamenal pivotman Tomáš Vo-
šlajer. Povedeným krokem byl návrat do sestavy Lukáše Krause. Nelze 
zapomenout na diváky. Ti jsou ozdobou MNBL, v J. Hradci jich chodí 
spousta, jezdí s týmem i ven. Tímto je jim vhodné poděkovat.

Pár větami se známkou
Zachery Atkinson – sehrál pouze šest zápasů, se silami vždy vydržel 
jen chvíli v úvodu – 4.
Jan Čech – zpočátku sezóny byl nevýrazný, zato v závěru již na něm le-
žela velká zodpovědnost, se kterou se dokázal zhostit – 2-.
Theodor Dlugoš – v 15 letech odehrál 58 vteřin utkání v Nymb-
urku – 0.
Ondřej Dygrýn – nesmírně platný týmový hráč. Do všeho jde po hla-
vě, miláček publika. Smůlu má v tom, že rozhodčí nemají pochopení 
pro jeho dravý styl – 2*.
Erik Eisman – jeho výkon klesá a stoupá s tím, kterak se daří či nedaří 
týmu. Ještě asi neukázal vše – 3.
Michal Fröhde – po zranění se vrátil jako vyměněný. Tím, že dostal ví-
ce časového prostoru ve hře, si začal věřit. Avšak zatím stále ještě neu-
kázal vše, co v něm tříme – 2-.
Patrik Hron – v MNBL paběrkoval, zbrzdilo jej zranění. V defenzívě 
je výborný – 3.
Radim Kramný – do sezóny vstoupil s očekáváním, jenže zůstal za ním. 
Při jeho zkušenostech byl bez důvěry ve vlastní schopnosti. Zklamal 
i sám sebe, nakonec se vrátil do Opavy – 3-.
Lukáš Kraus – ohromně všestranný hráč, jenž může hrát na všech pos-
tech. Vrátil se do týmu a hodně pomohl. Sezónu kvůli bolavým zádům 
nedohrál. Kéž by hrál za Lvy i nadále – 2.
Jiří Kysela – před svým těžkým zraněním stihnul odehrát pouze 15 zá-
pasů. Jeden z mála hráčů, kteří nezapomínají ani na obranu. Přejme si, 
aby byl už zase k dispozici – 2.
Adrian Melski – možná trochu opomíjený střelec z dlouhých vzdále-
ností. Patří do týmu, ale více než na hřišti, je na lavičce. Jeho čas ješ-
tě přijde – 3.

Foto: Zdeněk Píša

Foto: Zdeněk Píša
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HáZeNá
Házenkářský kemp dává šanci skvěle prožít prázdniny
Házenkářky týmu TJ Házená Jindřichův Hradec báječně zakončily sezó-
nu 2012/2013 česko-slovenské WHIL interligy, když v té její české čás-
ti obsadily sedmé místo. V rozhodujícím úžasně dramatickém 
utkání zdolaly doma Zlín 28:25, vyhnuly se baráži a za-
čaly se připravovat na letní přestávku, ve které nemíní 
odpočívat. I z  toho důvodu o prázdninách pořádají 
kemp pro každého ve věku od 6 do 19 let, kdo má 
zájem strávit léto aktivně se sportem a navíc se 
cosi přiučit.
Jakýsi druh soustředění dostal název „Vajgar 
Camp 2013“ a uskuteční se v  J. Hradci a okolí 
od neděle 7. do soboty 13. července. Letní spor-
tovní kemp pro chlapce a děvčata je zaměřený 
na všeobecnou přípravu se specializací na háze-
nou. Cílem je poskytnout plnohodnotné vyžití bě-
hem prázdninového týdne začátečníkům až závod-
ním sportovcům, sourozencům, kamarádům, partám 
– všem, kdo má rád míčové kolektivní hry. Pro házen-
kářky a házenkáře pak dát možnost zdokonalení sebe sa-
ma v technice, rychlosti, všeobecné pohyblivosti, rozšíření herních 
činností na jednotlivých postech. Hlavním trenérem kempu je Karel Pe-

Martin Novák – v závěru sezóny se na palubovku dostával čím dál ví-
ce, ale prosazoval se zřídka. Potřeboval by lekci drzosti. Oblíbenec di-
váků – 3-.
Jan Pavlík – za sezónu vystřelil 451 pokusů, nebojí se. Pravý kapitán, 
jenž na sebe umí vzít odpovědnost. Bohužel postupem náročné sezóny 
mu evidentně ubývaly síly – 1-.
Rodderick Pearson – technické nedostatky se snažil nahrazovat be-
zhlavou bojovností, ale ani to mu nemohlo pomoci k tomu, aby se udr-
žel v kádru – 5.
Petr Šlechta – sedmnáctiletá hvězda budoucnosti. Pokud nastoupí, 
tak hraje bez zábran, je vždy oživením. Pátý nejlepší hráč v úspěšnosti 
střelby v celé Mattoni NBL (62%)! – 1.
Tomáš Šustek – zaskočil z B-týmu, když bylo potřeba v závěru sezóny 
při mnoha absencích. Dravost i rychlost mu zůstala, ale chyběla mu se-
hranost s kolektivem – 3-.
Jan Tomanec – bolavá kolena nakonec celosezónní zátěž nevydržela, 
ale do  té doby toho nejlepší pivotman MNBL stihnul hodně. Stal se 
čtvrtým nejužitečnějším hráčem celé soutěže, s necelými dvaceti body 

na utkání je druhým nejlepším střelcem Mattoni NBL. Průměrně do-
skočil 9 míčů v utkání, nejvíce v soutěži. Celkem dal 629 bodů, přitom 
odehrál míň zápasů než kanonýři v  pořadí před ním. Za  výkony se 
spolu s Pavlíkem dostali do nejlepší pětky MNBL pro zápas „AllStars 
Game“ v polské Wroclawi – 1*.
Matej Venta – tomu se říká „kauf “. Přišel-viděl-vítězil. BK Lions jeho 
příchod velmi pomohl, i  když se tým do  předkola play-off nedostal. 
Nejvytíženější hráč ligy, který tráví na hřišti průměrně 34 minut! Nej-
lepší střelec soutěže s 20 body na zápas! Druhý nejužitečnější hráč ce-
lé soutěže! Trojková úspěšnost 51%! Druhý nejčastěji faulovaný hráč 
MNBL! Co dodat? – 1*.
Tomáš Vošlajer – s parametry 115 kg/211 cm neustále vylepšoval kon-
dici, až se z něho stala opora. Bojovník, jenž se naučil vyvarovat osob-
ních chyb. Jeho výkony rostly zápas od zápasu – 2-.
Roman Zachrla – už při rozcvičování na něm poznáte, jak se vyspal. 
Pokud dobře, tak je schopen rozhodnout zápas. Pokud špatně, tak je 
na hřišti do počtu. Skvěle technicky vybavený hráč, jehož obrana příliš 
nebaví. Má na víc – 2-.

tržala, kouč s  licencí B, přičemž ke každému z  účastníků bude prefe-
rován individuální přístup dle jeho schopností. Tréninkové bloky bu-

dou probíhat až na pěti různých druzích sportovišť. Ubytování 
je zajištěno ve vysokoškolských kolejích na tří až čtyřlůž-

kových pokojích – zvlášť dívky a kluci. Samozřejmos-
tí je dohled nad kvalitním celodenním stravováním 

s pitným režimem.
Účastníci se mohou těšit na soutěže o hodnotné 
ceny, besedy se zajímavými osobnostmi házené, 
trénink s  hráči extraligy a hráčkami WHIL in-
terligy, modelové utkání s reprezentanty, turnaj 
s hvězdami, rehabilitaci, vířivku, plavecký bazén, 
mimosportovní doprovodný program a také na 

zvláštní pamětní diplom, DVD a kempové tričko!
Hlavní organizátorkou kempu je předsedky-

ně Tělovýchovné jednoty Ing. Jaroslava Krupicová 
(723 520 104, hradec@tjhazenajh.cz). Ta spolu s Kar-

lem Petržalou (607 761 086, kpetrzala@centrum.cz) po-
dá ještě bližší informace o možnosti nevšedního prázdnino-

vého zážitku.
Roman Pišný

Hlemýžď
Aneta Nedbalová, 13 let, I. ZŠ Jindřichův Hradec - Vítězka kategorie Poezie do 14 let v literární soutěži jindřichohradecký Textík

Leze hlemýžď po silnici,
hledá svoji náušnici.
Náušnici blyštivou,
z půlky spíše třpytivou.

Třpytí se a leskne se,
nevím, jestli najde se.
Hlemýžď sedne do křoví
a potom se rozbulí.

Povzdechne si ach, ach, ach,
zavolá pak na poplach.
Přiběhne tam slepice,
povzdechne si velice.

Přisedne si k hlemýždi
a pohladí ho po hýždi.
Sedí takhle ve křoví,
už najednou nebulí.

Spatřil totiž holubici,
jak mu nese náušnici.
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pozvánky na Červenec
Městské akce:

Ostatní akce:

• 5. 7. 
LeTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu

• 5. – 6. 7. 
JINDřIcHOHRADecKá ČINOHRA 

• 8. 7. 
IyASA INKuLuLeKO yAbATSHA ZIMbAbWe – 
NáMěSTÍ MÍRu

• 11. - 13. 7. 
FOLKOVá RŮŽe 2013

• 12. 7.
FARMářSKé TRHy

• 19. 7. 
LeTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu

Foto: Archiv města Jindřichův HradecFontána na Masarykově náměstí

TOP TÝDEN 2013 (26. 7. - 4. 8. 2013):
• 26. 7. 

THE BACKWARDS – KONCERT + VIDEOMAPPING – 
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK

• 27. 7. 
DEN MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 2013 – 
OSLAVY 720 LET ZALOŽENÍ MĚSTA

• 28. 7. 
PROMENÁDNÍ KONCERT – HUSOVY SADY

• 30. 7. 
FILMOVÉ ÚTERÝ – KINOSÁL KD STŘELNICE

• 31. 7. 
„DON QUIJOTE Z DOUDLEB“ – 
DIVADLO V ÁTRIU MUZEA FOTOGRAFIE A MOM

• 1. 8. 
NOUZOVKY, ANEB KDYŽ JSME MĚLI HLUBOKO 
DO KAPSY – VERNISÁŽ VÝSTAVY

• 3. 8. 
LÉTO U VODY – AQUAPARK J. HRADEC

• 3. 8. 
LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU

• 4. 8. 
PROMENÁDNÍ KONCERTY – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

• 4. 8. 
PORCINKULE - POUŤ

• 4. 7. 
NeZMAR eXPReS - JHMD

• 5. 7. 
SVáTeČNÍ KONceRT TRuMPeT TuNe

• 7. 7. 
MeZINáRODNÍ KLARINeTOVÝ FeSTIVAL 

• 13. 7. – 16. 7. 
FILMOVé LéTO KINeMATOGRAFu bRATřÍ ČADÍKŮ

• 20. 7. 
FOLKLORNÍ FeSTIVAL

• 20. 7. 
beNáTSKá NOc NA MěSTSKé PLOVáRNě

• 24. 7. 
PROMěNy KLASIcKé KyTARy – 
KONceRT V ZáMecKéM RONDeLu


