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NA OBĚTI HOLOCAUSTU
NESMÍME ZAPOMÍNAT!

Vzpomínková akce se bude konat 
7. března na náměstí Míru.

Více informací na straně 9

ZAJÍMAVÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK

Klavírista Jiří Pazour přichází s novým 
koncertním programem.

Více informací na straně  15

„KRÁLOVA ŘEČ“ A „NA ÚTĚKU“

Březnová divadelní hra i komedie obohatí 
divadelní představení předplatného 
skupiny A i B.

Více informací na straně 15

Čtenáři mají svůj měsíc! 
Městská knihovna jindřichův Hradec 
připravila řadu zajímavých projektů
Měsíc čtenářů je tu! Také v tomto roce vyhlásil Svaz kni-
hovníků a  informačních pracovníků ČR akci „Březen - 
měsíc čtenářů“, letos již pátý ročník. Cílem kampaně je 
upozornit na důležitost čtenářství, posílit společenský vý-
znam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nej-
více využívají. V letošním roce si knihovny budou vybírat 
své čtenářské rodiny – tj. rodiny s největším počtem pře-
čtených knih, které často navštěvují knihovnu a  rády se 
účastní aktivit své knihovny. V průběhu března budou vy-
hodnoceny čtenářské rodiny nejen jednotlivých knihoven, 
ale také všech krajů i celorepublikově. I jindřichohradecká 
knihovna vytipuje a následně ocení svou nejpilnější čte-
nářskou rodinu.  
Celý měsíc budeme vyzývat čtenáře, aby i oni podpořili 
myšlenku „Čtení sluší každému“. Rodiče, prarodiče, starší 
sourozenci atd. mohou přivést malé čtenáře do knihovny 
a poslechnout si s nimi pohádkové příběhy z úst „pohád-
kové babičky“ (veřejné čtení pohá-
dek dětem 4. 3. od  16.00 hodin). 
Příznivce cestopisných přednášek 
potěšíme vyprávěním Jaroslava Sto-
hla o  Indonésii. Cestopisná před-
náška „Indonésie, kráska na  rov-
níku“ nás 4. 3. od  16.30 hodin 
zavede např. na islámskou Jávu, po-
známe i  kouzelné hinduistické Bali 
atd. Poznávat vzdálené země umož-
ní také 6. 3. od 16.30 hodin Vladi-
mír Bednář se svou přednáškou 
„Maroko“. S  taji a  životem v  afric-
ké Ugandě nás seznámí Věra Kara-
sová (27. 3. od 16.30 hodin „Ugan-
da – těžký život v přírodním ráji“). 
Pro změnu malebná zákoutí našich 
krajů, Novohradské hory, přiblíží 
18. 3. od 17.00 hodin Milan Koželuh, 
autor mnoha publikací a turistických 
materiálů o  tomto regionu. Pozvání 
do naší knihovny přijala také biolož-
ka RNDr. Jarmila Králová, CSc., pra-
cující v Ústavu molekulární genetiky 
Akademie věd ČR, aby osvětlila, jak 
velký vliv má naše myšlení na  na-
še tělo a zdraví (20. 3. od 17.30 ho-
din přednáška „Jak myslím, takový 
jsem“). Pro studenty devátých roční-
ků ZŠ je připraveno setkání na téma 
„Komiks“ s  kreslířem komiksů Pe-
trem Koplem. A v neposlední řadě se 
6. 3. v hudebním oddělení uskuteční 

„Malé poslechové dopoledne s audioknihou“, akce je ur-
čena především seniorům a handicapovaným spoluobča-
nům ze sdružení „MESADA“. 
Podpora aktivního stáří patří neodmyslitelně k prioritám 
knihovny, neboť senioři jsou nejpilnějšími čtenáři. Pomo-
ci zorientovat se ve světě informačních technologií mohou 
výukové lekce, které každou březnovou středu knihovna 
seniorům nabídne v  oddělení Internet-čítárna (suterén). 
Bude možno se seznámit se základy práce na PC, naučit 
se vyhledávat na internetu a také pracovat s on-line katalo-
gem knihovny. Na lekce je potřeba se předem objednat te-
lefonicky (384 361 573) či osobně v knihovně.
Nezapomeňte i Vy zamířit do knihovny! Vypůjčit si kni-
hu, navštívit výše jmenované akce nebo si jen prohlédnout 
zajímavé výstavy. Kolekce černobílých fotografií z archi-
vu Klubu historie letectví Jindřichův Hradec zajisté zau-
jme svou vysokou vypovídací hodnotou o  běžném kaž-

dodenním vojenském životě letců 
II. světové války (výstava Vladislava 
Buriana „II. světová válka v  letec-
ké fotografii“). Za zhlédnutí stojí ta-
ké unikátní výstava s protidrogovou 
tematikou „Správným směrem“, 
pořádaná ve  spolupráci s  Národ-
ní protidrogovou centrálou. Plakáty, 
vytvořené většinou středoškolský-
mi studenty, upozorňují na  nebez-
pečí spojená s užíváním drog a varu-
jí před možnými fatálními následky.  
A  v  průběhu měsíce března ozdobí 
prostory knihovny ještě práce žáků 
místních základních škol výstavou 
„Lesy a příroda kolem nás“. Inspi-
rací malým výtvarníkům byl les, do-
mov mnoha živočichů a rostlin. 
Posloucháte rádi hudbu? Máte rádi 
audioknihy, mluvené slovo? Nabí-
zíme více než 6 000 hudebních titu-
lů nebo téměř 900 titulů s mluveným 
slovem. Přijďte zkusit knižní hity, no-
vinky či bestsellery jinou formou. 
Rozšířena je i  nabídka těchto titulů 
na pobočce Vajgar. 

V centru našeho zájmu je letos opět 
čtenář a čtení ve všech jeho formách. 
Navštivte nás v naší městské knihov-
ně. Těšíme se na vás!

Simona Pavlišová a Tomáš Dosbaba
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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

Křížovka

Pozvánky na duben

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 
pohotovostí): 384 376 111
(So, ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

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

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec: 
384 321 285

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

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

KD Střelnice - pokladna
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

P. Centrum Jindřichův Hradec
Protidrogové poradenství a terapie 
(včetně všech závislostí „nedrogových“, t.j. pato-
logické hráčství, poruchy příjmu potravy, atd.) 
Pravdova 837/ii. („Bílý dům“) 
377 01 Jindřichův hradec
2. poschodí, dveře č. 55.
poradenské hodiny: 
pondělí a středa 8.00 - 12.00/13.30 - 16.30
Tel.: 775 567 705

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: ulička propojující Röschovu a Gymnazijní ulici 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Ondřej Pa-
činek z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana 
pozvedla význam našeho města o  úroveň vý-
še a vracíme se opět k řešení problémů běžné-
ho života města.  Hned první březnovou neděli 
se můžete těšit na  masopustní průvod měs-
tem, který bude plný pestrobarevných masek, 
k ochutnání bude připraveno pravé české jídlo 
a dobrou náladu bude udržovat známá kapela 
Ukrutanka.
Březen je obdobím, kdy jsou pořádány ve měs-
tě poslední plesy a  v  Jindřichově Hradci opět 
vystoupí Michal David. Na  konci měsíce nás 
čeká opět významná návštěva. Ve  dnech 
24. a 25. března se v Jindřichově Hradci usku-
teční jednání Komise Rady Asociace krajů 
ČR pro integrovaný záchranný systém v  čele 
s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Ři-
hákem. Pracovní jednání se uskuteční v Muzeu 
fotografie a  moderních obrazových médi. To, 
že si komise vybrala pro své jednání právě na-
še město, mě jako starostu velmi těší. 
Den učitelů (28. březen) je tradičním význam-
ným dnem a  tak mi dovolte, abych vaším 
jménem popřál všem učitelům hodně rados-
ti a  úspěchů v  jejich komplikovaném povolá-

ní a  jejich žákům pak hod-
ně spokojenosti se svými 
kantory.

S  pozdravem do  jarních 
měsíců

Stanislav Mrvka
starosta města

Prezentace města 
na Slovensku
Na začátku února 2014 se naše město prezen-
tovalo na jubilejním 20. mezinárodním veletr-
hu cestovního ruchu Slovakiatour v  Bratisla-

vě. Město Jindřichův Hradec mělo samostatný 
pult v rámci expozice Jihočeského kraje a dá-
le společný pult s městy DSO Česká inspirace 
v rámci expozice Czech Tourism. 

Prezident Zeman 
diskutoval s Hradečáky
V úterý 18. února 2014 v podvečerních hodi-
nách praskal společenský sál Střelnice doslo-
va ve švech. Do posledního místa ho zaplnili 
občané očekávající příjezd prezidenta repub-
liky Miloše Zemana.

Již téměř s hodinovým předstihem přišli prv-
ní zájemci o setkání prezidenta Zemana s ob-
čany, aby si zabrali místa v  první řadě a  by-
li tak svému prezidentovi co možná nejblíže. 
Čekání jim zpestřila svými písničkami a tan-
cem Krojová družina z  Jarošova nad Nežár-
kou a zkrátila tak všem přítomným čekací do-
bu na  příjezd prezidentské kolony blížící se 
od Písku. Krátce před půl šestou starosta měs-
ta Stanislav Mrvka přivítal prezidenta repub-
liky Miloše Zemana před Střelnicí a po pro-
jití uvítacím špalírem utvořeným Krojovou 
družinou se rozezněla ve  společenském sále 
hudba Nebeští kavalérové v podání Trumpet 
Tune. Po odeznění posledního tónu a přivítá-
ní prezidenta začala diskuse s občany. Po ně-

kolika zodpovězených otázkách se pan prezi-
dent podepsal do pamětní knihy města, poté 
převzal z rukou starosty Mrvky dary od měs-

ta Jindřichův Hradec v podobě obrazu - vel-
koformátové fotografie krajiny od  fotogra-
fa Jiřího Tillera, skleněný podnos s motivem 
jindřichohradeckého Státního hradu a  zám-
ku a  háčkované podobizny Miloše Zemana 
od Lenky Bednářové z výstavy Háčkované dě-
jiny. Na závěr zazpívala Krojová družina. Po-
té se kolona odebrala do refektáře Muzea fo-
tografie a moderních obrazových médií, kde 
se uskutečnila beseda prezidenta republiky 
se zástupci města Jindřichův Hradec, před-
staviteli významných institucí města a  veli-
telů složek, na  které měli přítomní možnost 
klást hlavě státu otázky. Krátce po půl sedmé 
se prezident s Jindřichovým Hradcem rozlou-
čil a odjel směr Třeboň.

Město se prezentovalo v Praze
Od  čtvrtka 20. do  neděle 23. února 2014 se 
město nad Vajgarem prezentovalo na středo-
evropském veletrhu cestovního ruchu Holi-
day World na holešovickém výstavišti v Praze. 
Pracovnice jindřichohradeckého informační-
ho střediska radily zájemcům, kam v  našem 
regionu na výlet a jak naložit s volným časem. 
Město mělo samostatný pult v rámci expozice 
Jihočeského kraje a dále mělo prostor k pre-
zentaci v rámci společné expozice DSO Čes-
ká inspirace a  DSO České dědictví Unesco, 
kde se ve čtvrtek 20. února uskutečnilo slav-
nostní zahájení Roku české hudby. Při té-

to příležitosti byl pokřtěn nástěnný kalendář 
„Naslouchejte památkám UNESCO“ a  stolní 
kalendář „Česká inspirace - osm z nejkrásněj-
ších českých měst“. Veletrh probíhal společně 
s 8. ročníkem gastronomického veletrhu Top 
Gastro & Hotel a s 19. ročníkem veletrhu gol-

fového vybavení a  turistiky v České republi-
ce Golf Show. Cílem spojení jednotlivých ve-
letrhů je předvést vzájemné souvislosti mezi 
světy cestování, golfu a stravování a předsta-
vit je v  co nejširší paletě odborníkům a  lai-
kům. Dalšími plánovanými veletrhy jsou 26. 
února až 2. března 2014 Freizeitmesse Norim-
berk, kde bude mít město společnou expozi-
ci s městy DSO Česká inspirace pod záštitou 
ZZ Czech Tourism a 14. a 15. března Infotour 
Hradec Králové společná prezentace města 
s městy DSO Česká inspirace.

Porada starostů 
Jindřichohradecka
Pro zajištění oboustranné spolupráce uspořá-
dal Krajský úřad Jihočeského kraje ve čtvrtek 
20. února 2014 poradu se starostkami a  sta-
rosty Jindřichohradecka v kinosále Kulturního 
domu Střelnice. Setkání s představiteli Jihočes-
kého kraje a Krajského úřadu má za cíl každo-
ročně informovat zástupce měst a obcí napří-
klad o plánovaných investicích v kraji, změně 
legislativy nebo také o dotačních možnostech.

Karolína Průšová
Foto prezidenta ČR: Pavel Körner
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

městský úřad informuje

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zapojte se do komunitního plánování sociálních služeb

městská policie
Výpis z událostí
2. 2. 2014 ve 2 hodiny bylo oznámeno na linku 156, 
že v  ulici Francouzských legií se pohybuje starší 
muž, oděn pouze do pyžama. Strážníci byli v mži-
ku na místě a zjistili, že muž je nejen v pyžamu, ale 
i bos. Naložili ho do služebního vozidla a převezli 
do nedaleké nemocnice na interní oddělení, odkud 
zmatený muž, bez vědomí personálu, odešel.

4. 2. 2014 v  19.25 hodin byli strážníci přivoláni 
do  bytového domu  č.p. 73/III ve  Václavské ulici, 
kde nájemníci nalezli na chodbě ležící, silně podna-
pilou pomočenou ženu (54 let), která odmítala dům 
opustit. Strážníci po zjištění totožnosti ženu vyved-
li ven, kde si lehala na zem a odmítala vstát. Vzhle-
dem k mrazivému počasí byla naložena do služeb-
ního vozidla a strážníci se jí snažili umístit na noc 
do  noclehárny Svatého Antonína, která, jak poz-
ději zjistili, je zařízena pouze pro muže. Vedoucí 

noclehárny se zachovala velice profesionálně a lid-
sky s tím, že pokud by ženu vzali např. na jiné uby-
tovně, tak by jí farní charita tuto noc uhradila.  Bo-
hužel, nikde jí nevzali, protože žena již v minulosti 
na ubytovně přebývala a pro hrubé porušování uby-
tovacího řádu byla vykázána a personál má naříze-
no jí neubytovávat. Takže strážníci využili poslední 
možnost. Žena podstoupila dechovou zkoušku, při 
které bylo naměřeno 2,47 promile, následně lékař-
skou prohlídku a po té transport na protialkoholní 
záchytnou stanici do Českých Budějovic. 

6. 2. 2014 v Penny Marketu 30letý muž naprosto 
suverénně napochodoval do prodejny, bez nákup-
ního košíku zaplul mezi regály, kde si za bundu na-
cpal dvě ústní vody a několik balení sýra a zcela ne-
ohroženě se hrnul k východu. Tam byl pochopitelně 
zastaven zaměstnancem ostrahy, který si ho vzal 

do kanceláře, kde muž zboží za necelých osm stoko-
run vyndal zpoza bundy na stůl. Přivolaní strážníci 
se muže zeptali na důvod jeho protiprávního jed-
nání. Ten zpočátku uvedl, že zboží chtěl prodat, ná-
sledně se opravil a řekl, že ho měl pro osobní spo-
třebu a korunu všemu nasadil posledním tvrzením 
a to, že ukradené zboží chtěl dát na charitu. Při této 
představě nezůstala jediná tvář vážná, protože úst-
ní voda bude opravdu velmi žádaná. Nicméně ani 
poslední tvrzení ho neuchránilo od blokové pokuty 
v maximální výši.

9. 2. 2014 ve 22.40 hodin projížděla hlídka Ví-
deňskou ulicí a po odbočení do ulice Václavské si 
strážníci všimli před nimi jedoucí Lancie, která 
neměla rozsvícená žádná světla. Strážníci se vozi-
dlo snažili zastavit pomocí světelné rampy a čer-
veně blikajícího nápisu Stop. Když řidič na tyto 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
ORP JINDŘICHŮV HRADEC

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058

V obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec 
probíhá komunitní plánování sociálních služeb.
V rámci plánování sociálních a doprovodných slu-
žeb se schází pracovní skupiny, které jsou zaměřeny 
na jednotlivé cílové skupiny a jejich problematiku.
V  Jindřichově Hradci se vytvořily pracovní sku-
piny: Senioři, Osoby se zdravotním postižením, 
Děti a mládež, Osoby ohrožené sociálním vylou-
čením. Dále byly vytvořeny čtyři tzv. místní pra-
covní skupiny v  Nové Bystřici, v  Nové Včelnici, 
v Kardašově Řečici a ve Strmilově.
Zajímá Vás fungování sociálních služeb v Jindři-

chově Hradci? Chcete říci svůj názor? Dotýká se 
Vás tato problematika? Přijďte na jednání pracov-
ní skupiny. Uvítáme názor každého z Vás.
V případě zájmu se, prosím, přihlaste u koordiná-

torky, která Vám ráda sdělí potřebné informace.
Kontakt: Mgr. Monika Emrová, tel.: 777 793 736, 
email: emrova@jh.cz

Zdeňka Šindelářová

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec 
pro školní rok 2014/2015
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův 
Hradec, oznamuje veřejnosti, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 proběhne ve všech mateřských školách v Jindřichově Hradci v ter-
mínu 23. a 24. dubna 2014 od 9.00 do 16.30 hodin.  

Jitka Čechová

Městský hřbitov prochází výraznými úpravami
V  měsíci únoru byly zahájeny práce na další etapě úpravy městského hřbitova. Předmětem této etapy je zejména rekonstrukce válečného pohřebiště 
z období 1. světové války, kde byly  odstraněny přerostlé jehličnany rostoucí mezi hroby, původní pomníky budou opraveny a osazeny zpět, terén bu-
de urovnán a budou osazeny nové rozety se jmény padlých vojáků. Podél hlavní cesty bude vysázena řada nízkých keřů. Opraven bude rovněž pomník 
obětí 2. světové války, památník válek z 19. století a kříž od Cebrova. Práce budou dokončeny v měsíci dubnu a jsou zčásti financovány dotací z pro-
gramu Ministerstva obrany ČR.  Další etapa bude provedena v měsících květnu a červnu a jejím předmětem bude zpevnění 4 páteřních cest hřbitova. 

Vladimír Krampera

ODBOR ROZVOJE
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signály nereagoval, vozidlo předjeli a teprve po-
tom řidič zastavil. Když však stáhl okénko, stráž-
níci zavětřili něco, co by běžně z vozidla nemělo 
být cítit. Nebyla to ani spálená spojková lamela, 
ani brzdové destičky, ale alkohol. Řidič (52 let) 
se přiznal, že před jízdou „požil“ a další řízení již 
bylo v režii přivolané hlídky Policie ČR.

10. a 11. 2. 2014 V těchto dnech jak černá ruka 
řádila v  Penny Marketu 24letá žena. První den 
v 19.30 hodin ji zaregistrovali zaměstnanci mar-
ketu, když bez košíku, silně podnapilá, prochá-
zela mezi regály a cpala si zboží do kapes bundy, 
pod bundu a do batohu. Pak si to šněrovala k po-
kladně, kolem které prošla, jako kdyby neexisto-
vala. Za  pokladnou byla zadržena zaměstnan-

cem ostrahy. V kanceláři z ní vypadly potraviny 
za celkem osmnáct set korun. Strážníci se jí poku-
sili ztotožnit, ona však neměla u sebe žádný prů-
kaz totožnosti a při zjišťování odmítala jakoukoliv 
spolupráci, proto byla převezena na obvodní od-
dělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Kontrolní 
dechovou zkouškou bylo naměřeno 2,49 promile. 
O jejím stavu strážníci telefonicky vyrozuměli je-
jího přítele, který přislíbil, že si ji převezme a po-
stará se o ni, ale momentálně není v místě a do-
razí tak za hodinu. Proto byla umístěna v  jedné 
z místností v objektu městské policie, kde kopanci 
poškodila dveře, které nejsou na takovéto zachá-
zení přizpůsobeny. Při předání příteli jí strážníci 
sdělili, že přestupek proti majetku bude řešit práv-
ní oddělení městského úřadu. No a ráno, po čás-

policie Čr
Policejní společenský večer v KD Střelnice
Dne 1. února 2014 se uskutečnil v pořadí   21. policejní  společenský večer, který již tradičně pořádá Mezinárodní policejní asociace IPA, územní sku-
pina J. Hradec společně  s  Nezávislým odborovým svazem  Policie České republiky, základní organizací Jindřichův Hradec. 
Členové obou organizací byli nesmírně potěšeni, že na tento společen-
ský večer, stejně jako v roce loňském, přijala pozvání profesní Hudba 
Hradní stráže a Policie České republiky, která zde po celý tento večer 
hrála k tanci i k poslechu. Tuto společenskou událost obohatily svým 
vystoupením také mažoretky z Dačic. 
Velkým zpestřením společenského večera byli rovněž členové Klubu 
vojenské historie plukovníka Josefa Švece v dobových uniformách.

Prevence:   
AUTO NENÍ TREZOR 
Příležitost dělá zloděje - volně ponechané věci 
ve vozidlech působí na potenciální zloděje doslova 
jako magnet!   
A jak tedy snížit riziko odcizení či vykradení 
vozidla?
• 1) Auto není trezor!

Nenechávejte na  sedadlech ani odkládacích 
plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, 
kufříky, mobilní telefony, doklady od  vozidla, 
peníze či žádné jiné věci. Jakákoli z těchto věcí 
může pachatele nalákat.

• 2) Ani zavazadlový prostor není vhodný pro 
úschovu věcí
Nikde, zejména ne před obchodem, restaura-
cí či třeba před budovou zaměstnání, nedávejte 
do kufru cenné věci. Pachatelé si právě na tako-
vých místech své oběti vytipují.

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

• 4) Autorádio bývá velkým lákadlem
Při koupi autorádia dejte přednost rádiu s odní-
matelným panelem či rádiu s možností vyjímá-
ní. Rádio či panel nikdy ve vozidle nenechávejte.

• 5) Klíčky od vozidla
Pečlivě se starejte o  klíčky od  vozidla. Zbyteč-
ně je nikomu nesvěřujte, zejména ne cizím oso-
bám. Nenoste je po  kapsách, odkud by vám 
mohly vypadnout nebo být odcizeny. Nenechá-
vejte je volně přístupné v odloženém oblečení. 
Náhradní klíče mějte vždy na jednom místě, ni-
kdy však ve vozidle!

Jak zabezpečit motorové vozidlo před odcizením 
či vykradením?
• Před odchodem od vozidla

Před odchodem z vozidla zkontrolujte uzavření 
všech oken, včetně střešního, motorového a za-
vazadlového prostoru a  uzamčení všech dveří 
vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zaří-
zení, kterými vaše vozidlo chráníte! Vozidlo za-
bezpečujte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba 
jen, abyste vyložili nákup!

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

• Doplňkové zabezpečovací prvky 
a) mechanické
- zámek na  řadící páku pevně spojený s  kon-
strukcí vozidla
- zámek blokující řadící páku a ruční brzdu
- zámek blokující brzdový pedál současně
- uzamykatelná tyč na volant
- pískování skel bezpečnostním kódem nebo 
identifikačním kódem vozidla VIN
- nalepení bezpečnostních fólií na okna vozidla
b) elektronické
- autoalarm s vestavěným imobilizérem
- prostorová čidla
- elektronické čipy
- pager, který vás upozorní na  několik desítek 
metrů, že je s vaším vozidlem manipulováno
- GSM - tzv. pokrádežové systémy, které tvoří 
satelitní vyhledávací zařízení a které monitorují 
pohyb vašeho vozidla
Záleží na každém majiteli vozidla, pro jaké za-
bezpečovací zařízení se rozhodne. Obecně však 
platí, že nejúčinnějším opatřením je kombinace 
několika zabezpečovacích prvků!

tečném vystřízlivění, se opět přihrnula do Penny 
a hned do batohu šoupla dvě „petky“ vínka s tím, 
že na něj měla chuť. U pokladny si na ně opět ani 
nevzpomněla. 

11. 2. 2014 ve 21.50 hodin zaznamenal strážník 
obsluhující kamerový systém ženu, která se po-
tácela na Masarykově náměstí. U přechodu na-
proti Kaštánku se zastavila, vstoupila na přechod 
a…nepřešla, jak na zebře bývá zvykem, ale stáh-
la si tepláky, předvedla ukázkový dřep a vypusti-
la obsah močového měchýře. Poté vstala, oblék-
la se a začala jakoby nic odcházet. Ale to už byli 
na místě strážníci, kteří jí za přestupek proti ve-
řejnému pořádku uložili blokovou pokutu. 

Rudolf Gabriel

Lhostejnost zlodějům nahrává!
• Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a  proto si 

všímejte pohybu osob na  parkovištích. Pokud 
uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje 
mezi zaparkovanými vozidly nebo už se do ně-
jakého vloupává, volejte ihned Policii České re-
publiky na linku 158. Nikdy nevíte, kdy všíma-
vost například vašich sousedů zachrání vozidlo 
právě vám.

• Pro případ, že by přes veškerá preventivní opat-
ření došlo k odcizení vašeho vozidla, pořiďte si 
fotografii vozu a popis odlišných a nápadných 
znaků. Dále je možné označit důležité součásti 
tzv. neviditelnou fixou, jejíž nápisy se objeví až 
pod UV lampou.

Policisté Územního odboru Jindřichův Hradec opě-
tovně apelují  na majitele vozidel, aby nenechávali 
žádné věci na viditelných místech ve svých miláč-
cích na  čtyřech kolech. Umístěné tašky, batohy či 
notebooky, GPS navigace, ale i čtyřnohé němé tvá-
ře na sedadlech přilákají zloděje, který využije své 
příležitosti a do vozidla se zpravidla pokusí vloupat. 
Škody na  prázdné tašce nebo batohu se pohybu-
jí v řádech stovek korun, avšak odcizená elektroni-
ka či oprava rozbitých oken a poškozených zámků 
vozidel je mnohem větší. Nedávejte zlodějům šan-
ci a zabezpečte si řádně své věci. Pokud si nemůže-
te vzít svůj majetek z automobilů s sebou, umístěte 
své věci do prostor vozidla, kam není vidět pouhým 
okem. Předejdete tak možnému odcizení!!!  Neza-
pomeňte na vhodné pojištění vozidla! V případě, že 
se stanete svědkem právě probíhající krádeže věcí 
z vozidel, předejte tyto informace, prosím, nepro-
dleně policistům prostřednictvím linky tísňového 
volání 158!  

Hana Millerová
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spoleČenská kronika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 7. února 2014 se uskutečnilo vítání občánků v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií místostarostou města Pavlem Vejva-
rem. Přivítány byly tyto děti: Bartoň Jan, Hromádka Filip, Kamišová Nikola, Lutovská Elena, Malíková Monika, Pinkr Jan, Polách Jakub, Šotek Michal, 
Turinová Hana, Věrná Simona a Zámečník Václav.

Karolína Průšová

Půst a pokání
5. března letošního roku začíná Velký půst a doba pokání. Co znamená 
pokání a proč musí být pokání součástí každého lidského života?
Žádný člověk není bez hříchu. Dopouští se věcí, které nejsou v souladu 
s lidskou přirozeností, zákonem, který nosí v srdci a s přikázáními, které 
dal Bůh. Pokání je náprava toho špatného jednání a spáchaného bezprá-
ví. Je to tedy nejprve vnitřní postoj srdce, obrácení, změna smýšlení. A až 
následně jsou to konkrétní skutky, kterými vyjadřujeme nové zaměření 
svého života a odvrácení se od zla. Pokání vede i ke zlepšení mezilidských 
vztahů a tím k obrodě celé společnosti.
K cestě pokání nás vyzývá především Ježíš Kristus, protože bez pokání by 
byl nás život sebezničující a nakonec by vedl do věčného zatracení: „Na-
plnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se (čiňte pokání) a věř-
te evangeliu“ (Evangelium podle Marka 1,15). Podobně připomíná lidem, 
kteří byli zděšení neštěstím druhých: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší 
hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebude-
te-li činit pokání, všichni podobně zahynete“ (Evangelium podle Luká-
šek 13, 3)
Čím vyjadřujeme své pokání a naopak, co je chybný postoj? Někdy se lidé 
domnívají, že pokání je nějaké sebeobviňování, skrupulantství nebo do-
konce sebetrýznění. Ale to je omyl, pokání neznamená ani neustálé pře-
mýšlení o tom, jak jsem špatný a hrozný člověk. Pokání je naopak přijetí 
Božího odpuštění a Boží pomoci. Uvědomění si vlastní lidské důstojnos-
ti, ke které mne skrze pokání Bůh pozvedá.
Křesťané od samého počátku hledali rozmanité způsoby pokání, k těm 
hlavním a nejběžnějším patřily: půst, modlitba a almužna. Tradiční do-
bou pokání je Velký půst. Před svátky Velikonočními, kdy rozjímají nad 
Kristovým utrpěním a nakonec jeho slavným Vzkříšením, se 40 dní 
modlíme a postíme. Toto období začíná tzv. Popeleční středou, kdy si 
symbolicky podle starozákonního zvyku „sypeme popel na hlavu“. Také 
tento den nejíme maso a zdržujeme se i od sytosti. A stejně to je v posled-
ní den Velkého postu na Velký pátek, v den ukřižování Spasitele.

Také další dny tohoto Velkého postu, zejména v pátky, se snažíme pa-
matovat na nutnost pokání. Nesmíme ale zapomenout, že pokání se má 
uskutečňovat v každodenním životě, a to konáním spravedlnosti a práva, 
péčí o chudé, revizí života, zpytováním svědomí, duchovním vedením, 
přijímáním utrpení, trpělivostí v pronásledování pro spravedlnost. Nej-
bezpečnější cestou pokání však je „vzít svůj kříž a následovat Ježíše“.
Ducha pokání pěkně vyjadřuje modlitba sv. Efrema Syrského:
Pane a Vládce života mého, odežeň ode mne ducha lenosti, zoufalství, pa-
novačnosti a prázdných řečí.
Daruj mi, tvému služebníku, ducha čistoty, pokory, trpělivosti a lásky.
Ano, Pane a Králi, dej mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat svého bratra, 
neboť ty jsi požehnaný na věky věků, amen.

P. Jiří Špiřík
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště Jméno, příjmení, bydliště

Od 11. 1. 2014 do 12. 2. 2014 nás opustili:  

František HLINÁK, Klášter u Nové Bystřice 6. 8. 1929 11. 1. 2014
Marie  PRŮŠOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 9. 1932 16. 1. 2014
Karel KOS, Chlum u Třeboně 28. 11. 1925 16. 1. 2014
Anna HACKELOVÁ, Stará Hlína 17. 10. 1947 16. 1. 2014
Jan  KYSELA, Studená 17. 9. 1942 16. 1. 2014
Marie POLÍVKOVÁ, Nová Bystřice 17. 3. 1934 18. 1. 2014
Františka KŘEPELKOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 7. 1914 19. 1. 2014
Bohumil ČÍŽEK, Jindřichův Hradec 1. 6. 1940 19. 1. 2014
Julie RŮŽIČKOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 2. 1927 19. 1. 2014
Marie ROZPORKOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 8. 1930 19. 1. 2014
Anna POSLUŠNÁ, Deštná 22. 7. 1917 20. 1. 2014
František PODZIMEK, Velký Ratmírov 6. 3. 1943 21. 1. 2014
Václav FRIMMEL, Nová Hlína 23. 3. 1962 22. 1. 2014
Věra KARÁSKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 29. 9. 1924 22. 1. 2014
Jan VOCŮ, Kolence 3. 4. 1923 24. 1. 2014
Miloslava ZETTLOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 12. 1919 24. 1. 2014
Marie VALISCHOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 1. 1937 25. 1. 2014
Jan SALABA, Pohoří 2. 2. 1940 25. 1. 2014
Květoslava JIRKŮ, Příbraz 28. 9. 1944 25. 1. 2014
PhMr. Věra RYBÁKOVÁ, Dolní Žďár 3. 11. 1922 27. 1. 2014
Anežka KOBLÍŽKOVÁ, Kunžak 31. 7. 1915 27. 1. 2014
Václav KLEMENT, Jindřichův Hradec 16. 1. 1921 28. 1. 2014
Čeněk TROJAN, Jindřichův Hradec 12. 7. 1939 30. 1. 2014
Jiřina RUDISCHEROVÁ, Jindřichův Hradec 1. 3. 1934 31. 1. 2014
Jan GAZDA, Jindřichův Hradec 25. 12. 1941 1. 2. 2014
Josef ČACHOTSKÝ, Lomy 15. 9. 1950 1. 2. 2014
Jan KANZ, Číměř 4. 7. 1940 2. 2. 2014
Irena PAVELCOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 4. 1936 4. 2. 2014
Marie  HANUŠOVÁ, Pluhův Žďár 31. 5. 1923 5. 2. 2014

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhla-
sem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík

Foto: Martin Chodec

Jindřich SLÁMA, Jindřichův Hradec 1. 6. 1963 7. 2. 2014
František BULÍČEK, Jindřichův Hradec 13. 3. 1934 8. 2. 2014
Zdeněk KOSTKA, Jindřichův Hradec 31. 5. 1938 12. 2. 2014
Jiří VISTOŘÍN, Jindřichův Hradec 5. 6. 1951 12. 2. 2014
Libuše MLEJNKOVÁ, Stajka 12. 6. 1920 12. 2. 2014

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

Poslední zimní měsíc v roce 1914 byl v Jindřichově Hradci věnován doznívající společenské zimní zábavě. Ohlas 
přinášel každý týden obšírnou anotaci lidové přednášky, jejichž cyklus se v Jindřichově Hradci v březnu konal. Vel-
ká pozornost byla věnována také divadelním představením Činoherního souboru ředitele B. Jeřábka, který v té 
době dlel ve městě a každý týden uváděl celkem pět představení. Každé představení bylo v Ohlase podrobeno 
detailní divadelní kritice. Na městském tržišti si mezitím postavil svůj stan cirkus Orient, do něhož na představe-

ní siláků a ušlechtilých koní zvali pánové Štipka a Kellner.  Představení probíhala každý den od osmé hodiny večerní, v neděli a o svátcích přibylo ještě odpolední ve čtyři hodiny. 
Na pokračování také v březnových číslech Ohlas otiskl podrobnou Zprávu o působnosti všeobecné veřejné nemocnice v J. Hradci v roce 1913.

6. března 1914

Osobní
Pan Dr. Bohumil Poštulka zahájil dnem 1. března 
zubní a lékařskou praxi v městě našem a ordinuje 
v Jarošovské ulici č. 57 denně od 8-9 a 1-3.

Teploměrná i dešťoměrná zpráva 
za měsíc únor 1914
V  únoru bylo krásně od  1. do  15. února, neboť 
bylo stále jasno a slunečno a jen 3 krát se ukáza-
la oblaka. Na slunečných místech tvořilo se náledí 
na náměstích i na silnicích, neboť tam sníh v po-
ledne roztál a večer zase voda umrzala. O 11. na-
staly v noci a ráno mlhy a 15. nastalo za krásného 
slunečna velké tání; od 16. do 20. bylo podmrač-
no a pošmourno, načež byly 3 jasné dni a 5 poš-
mourných. Vítr z  počátku převládal severový-
chodní, pak východní a  jihovýchodní; některé 
dni vítr se stále měnil. Průměrná teplota za mě-
síc únor jest -2,1°C (loni byla -1,4 ;°C), 15 dní jest 

pod nullou a 13 jen málo nad nullou. Mrzlo rá-
no 21krát, v poledne 9krát a večer 15krát.; největší 
mráz byl -16,5°C dne 6. února ráno (loni -10,8°C), 
v poledne -3,2°C a večer -12°C. Nejteplejší ráno 
bylo 23. při +2 °C, ale den nejteplejší byl 27. úno-
ra při +4,6 °C; rozdíl mezi největší a nejmenší tep-
lotou letos v únoru jest 23,7 oC (loni 18,6 °C, ale 
předloni 34,2 °C). Sníh ležel od 30. prosince po ce-
lý měsíc leden a v únoru až do 23., tedy 56 dní. 
Srážek všech ze sněhu, deště a  silných mlh bylo 
jen 9,9 mm a byl tedy měsíc únor letos poměrně 
suchý, nehledíme-li k pokrývce sněhové. Jasných 
slunečných dnů bylo 15, polojasné byly 3 a 10 bylo 
pošmourných, 5 krát pršelo. Led na Nežárce v ob-
vodu města odešel nehlučně 27. února, na Vajgaře 
jest dosud, ale velice slabý. Špaček, posel jara, již se 
ozývá a kde kdo těší se, že bude konec mořivé zi-
my a nastanou zase krásné jarní dni. 

Divadlo a cirkus
Opakuje se dosti často, že současně s divadlem 

přibude do města našeho cirkus, který divadelní 
podnik nemálo poškozuje. Tak i nyní, kdy vče-
ra zahájila jedna z nejlepších div. společností řa-
du her na střelnici, hlásají plakáty, že v nejbližší 
dny přijede sem cirkus Orient. Přejeme podnika-
telstvu cirku jeho výdělek, ale nemůžeme schva-
lovati, že téměř pronásleduje divadelní podnik I. 
řádu a doporučovali bychom mu, by volil si dobu 
pozdější a pro cirkus příhodnější. Že by cirku by-
lo dovoleno zřízení stanu na náměstí pochybuje-
me a bude-li mu vykázáno místo na louce k ná-
draží, máme zkušenosti z minulých let, že bude 
jemu málo poslouženo, neb vlhká půda tam má-
lokoho přiláká k návštěvě představení. 

Ztracený kožich
Dne 22. tm. ztratil se z povozu do Kost. Radou-
ně jedoucího pěkný kožich. Ztráta byla zpo-
zorována v  Dol. Skrýchově a  hledání nevedlo 
k  cíli. Poctivý nálezce se žádá, by kožich lask. 
odevzdal na měst. strážnici. 
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13. března 1914

Nejvyšší vyznamenání
Vážený a  obětavý starosta našeho města, býv. 
zemský poslanec, rytíž král. Dánského řádu Da-
nebrogova, pan Karel Mert, vyznamenán Je-
ho Veličenstvem ryt. křížem řádu Františka Jo-
sefa. K  nejvyššímu vyznamenání dostavili se 
v těchto dnech, jak do úřadovny pana starosty, 
tak do bytu jeho, veškeří páni hodnostáři všech 
úřadů, deputace sborů, spolků, jednot a  ústa-
vů a celá řada přátel páně starostových, by mu 
k  opětnému tak vysokému vyznamenání bla-
hopřáli. Mimo to dochází pana starostu pravá 
spousta blahopřejných projevů cestou telegra-
fickou i dopisy od jeho přečetných přátel a ctite-
lů, zde i mimo Hradec dlících. 

Cirkus Orient
Přibyl tyto dny do Hradce a včera zahájil řadu 
představení v  pohodlném stanu na  tržišti, kde 
mu měst. úřadem stanoviště vykázáno bylo. Po-
ukazujeme na insert. 

Lehkomyslnost
Učedníku M. u  kováře p.  Šejnohy byla zaká-
zaná návštěva pokrač. školy z  té příčiny, že 

v domě, v němž bydlí, panovala infekční ne-
moc spála. Nerozumný hoch uposlechl záka-
zu, pokud se školy týče, naproti tomu pokou-
šel se o návštěvu divadla. Zásluhou strážníka, 
službu v divadle konajícího, kterýž o nemoci 
věděl, byl hochu přístup do divadla zamezen 
a tak možnému rozšíření nákazy zabráněno. 

Zpráva o působnosti všeobecné veřej-
né nemocnice v Jindř. Hradci v roce 
1913
Veškerý počet ošetřovaných 1241, z  toho 964 
mužů a 277 žen, z  toho vyléčených 1016, pro-
puštěno polepšených 51, nevyléčených 11, ze-
mřelých 71 a 92 pacientů zůstalo koncem roku 
1913 v  ošetřování. Hraběnka Josefina Černí-
nová z  Chudenic založila obnosem K  12  500 
nadaci Josefiny hraběnky Černínové-Paarové 
na ošetřování nemocných, jímž trvale zabezpe-
čena jedna výpomocná síla z  řádu ctihodných 
sester Karla Boromejského. 

20. března 1914

Výlet do Hradce
Udělal si dne 18. t.m. 17. letý mladík V.Š., by-
dlící u  rodičů na Král. Vinohradech. Mladík 

před nastoupení cesty odcizil otci, váženému 
občanu, obnos více jak 1300 K, s  nimiž za-
čal zde ve společností hned se vyskytnuvších 
dobrých přátel vesele žíti. Na  nepřiměřenou 
hochovu útratu byla upozorněna místní po-
licie, kteréž se hravě podařilo mladého ces-
tovatele nalézti. Na  otázku, jak k  penězům 
přišel, vymlouval se nezkušený hoch dosti 
nejapně a policie na první pohled seznala, že 
peníze ty nebyly poctivým způsobem získá-
ny a proto promluvila telefonicky s otcem po-
dařeného synáčka, který potvrdil, že mu syn 
přes 1300 K odcizil a požádal policii, by o vý-
letníka se postarala v  tom směru, by nejbez-
pečnější zpáteční doprava do otcovského do-
mu byla mu zaručena. 

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

Štěpánka Běhalová

…abychom nezapomněli                            Pamětní deska Rudolfa Zimy
Ještě před několika málo lety bylo jméno Rudol-
fa Zimy ve městě nad Vajgarem téměř neznámým 
pojmem. Jen málokdo tehdy věděl, že se jedná 
o čs. vojenského pilota, který se jako jediný Jind-
řichohradečák zúčastnil vzdušných bojů během 
2.  větové války. Svůj dluh vůči této osobnosti chtěl 
napravit místní Klub historie letectví, jehož myš-
lenku umístění pamětní desky na rodném domě 
R. Zimy podpořilo vedení města Jindřichův Hra-
dec. K jejímu slavnostnímu odhalení došlo v sobo-
tu 28. srpna 2010 během „XVII. setkání čs. váleč-
ných a poválečných letců “.     

Rudolf Zima se narodil 6. března 1904 v domě čp. 7/I na současném náměstí Mí-
ru v Jindřichově Hradci. Po mládí prožitém ve městě nad Vajgarem byl 21. května 
1924 odveden do armády. O rok později absolvoval poddůstojnickou školu u pě-
šího pluku 28 v Milovicích, v roce 1926 nastoupil pilotní školu a výcvik na dvou-
místných letounech ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Poté prošel noč-
ním pilotním výcvikem v Praze, následně stíhacím v Chebu. Od 7. října 1929 do 
24. května 1930 studoval v Košicích školu pro rotmistry z povolání. Jako zkušený 
pilot se stal v  roce 1937 učitelem létání na vojenské poddůstojnické škole v Prostě-
jově. Byl také členem letecké akrobatické skupiny Jána Ámbruše, budoucího prv-
ního velitele 312. čs. stíhací perutě ve Velké Británii. 
Po okupaci vlasti fašisty odešel R. Zima 9. srpna 1939 ilegálně do Polska, od-
tud odjel ve vojenské skupině z přístavu Gdyně 17. srpna 1939 lodí Castelhollm 
do Francie, kam připluli 21. srpna do přístavu Calais. Poté se přesunula skupi-
na čs.  vojáků do Paříže, kde byl Rudolf Zima 
13.  áří 1939 formálně přijat do Cizinecké legie. 
Po vypuknutí války sloužil od 6. října na základ-
ně v Chartres. Díky průtahům při zařazování na-
šich zkušených letců do francouzských jednotek 
se R. Zima stal operačním pilotem až 20. března 
1940. Zúčastnil se bitvy o Francii, během které 
byl 13. května 1940 při jednom ze soubojů s ně-
meckými piloty těžce zraněn. Před nebezpečím 
zajetí utekl nedoléčen z nemocnice, posléze od-
plul krátce před kapitulací Francie do Severního 
Irska, kdy 24. června 1940 dorazil do Belfastu. 
Posléze se dostal do Anglie, kde byl v červenci 

přijat do RAF VR (aktivní záloha britského Krá-
lovského letectva) a 12. července byl zařazen jako 
stíhací pilot k 310. čs. peruti v hodnosti Sgt (četař), 
se kterou se zúčastnil slavné bitvy o Británii. Kon-
cem října 1940 byl povýšen do hodnosti P/O (po-
ručík). Jako zkušený pilot byl od 7. března 1941 
ustanoven leteckým instruktorem, postupně pů-
sobil na několika britských základnách. Dne 16. 
června 1942 byl povýšen do anglické hodnosti 
F/O (nadporučík), o rok později na F/Lt (kapi-
tán). Od 24. října 1942 působil ve výcvikovém středisku v De Wintonu v Kanadě, 
od října 1944 v North Battlefordu. Po návratu z Kanady byl od 1. května 1945 pře-
velen k čs. depotu v Cosfordu. 
Po osvobození vlasti byl 20. července 1945 přidělen k hlavnímu štábu velitelství čs. 
vojenského letectva. Od konce srpna 1945 působil ve funkci učitele létání ve Vo-
jenském učilišti v Prostějově, poté jako řídící létání v Olomouci. V lednu 1946 se 
vrátil do Prostějova, kde se stal 1. července velitelem tamní poddůstojnické školy. 
Po politickém převratu v Československu v únoru 1948 se stal jako „zápaďák“ ne-
pohodlný novému režimu. Počátkem února 1949 musel „ze služebních důvodů“ 
nastoupit na nucenou dovolenou, zároveň byl vyřazen od výkonných letců. Dne 
10. března 1949 byl sice povolán zpět k činné službě v Prostějově, ale v roce 1950 
byl z armády definitivně propuštěn a musel nastoupit do Prostějovských železáren. 
Odtud odešel v roce 1955 ze zdravotních důvodů. Po vojenské invazi vojsk Varšav-
ské smlouvy do Československa vrátil 24. srpna 1968 sovětskou válečnou medaili 
Za vítězství nad Německem na protest proti sovětské okupaci. 

Rudolf Zima často navštěvoval rodný Jindři-
chův Hradec, na který nikdy nezapomněl. Ze-
mřel 11. června 1972 v Prostějově, podle jeho 
přání však byla urna s ostatky uložena na no-
vém jindřichohradeckém hřbitově do rodinné-
ho hrobu. 
Pilot a válečný stíhač Rudolf Zima byl nositelem 
řady vysokých čs. i spojeneckých vyznamenání. 
Plně rehabilitován byl 1. června 1991, kdy byl 
povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka 
letectva. Ve čtvrtek 6. března 2014 si připome-
neme 110. výročí jeho narození.      

Vladislav Burian 

Rudolf Zima

Pamětní deska R. Zimy 
odhalená 28. srpna 2010 

na jeho rodném domě

Rudolf Zima v uniformě RAF po návratu do Československa
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Památku obětí holocaustu uctí jindřichohradecké sbory v rámci akce PAMATUJ!
YMCA Jindřichův Hradec vás srdečně zve 
k  časti na vzpomínkové akci PAMATUJ!, která 
se koná v pátek 7. března 2014 od 16.00 hodin 
na náměstí Míru v Jindřichově Hradci.

8. března 1944 bylo v plynových komorách kon-
centračního tábora Osvětim – Birkenau zavraž-
děno během jediné noci 3792 nevinných čes-
kých mužů, žen a dětí. V předvečer 70. výročí 
největší masové vraždy v dějinách naší země za-
zpívají jindřichohradecké pěvecké sbory spo-
lečně tři z písní, které možná měly na rtech obě-
ti této tragické události, když šly na smrt – písně 
plné naděje a touhy po životě.
• Hatikva (Naděje) … tehdy lidová píseň, dnes 

státní hymna Izraele
• ShemaJisrael... vyznání víry
• Kde domov můj ... česká státní hymna

Nechme zaznít jejich poselství a projevme tak 
naši úctu k životům všech obětí holocaustu a ta-
ké naději, že v naší zemi budou překonány pro-
jevy nenávisti, xenofobie a rasismu.

K celorepublikové výzvě se v našem městě při-
pojí pěvecké sbory

• YMCA – Jakoubek
• Smetana
• Chrámový sbor Adama Michny
• Zanoty

Program bude dále pokračovat přednáškou 
Mgr. Marty Leblové na téma „Žili tu s námi“ - 
od 16.30 hodin v kostele Církve československé 
husitské (bývalá židovská synagoga, Kostelní 
188/I, Jindřichův Hradec).

Během přednášky a po jejím skončení zazní ži-
dovské skladby v  podání SchimmerleKlezmer 
Kabaret z Tábora.

Hana Nosková

Herci divadelního spolku Jablonský zvládli hru Ludvíka Aškenazyho 
na výbornou aneb postřehy spokojené divačky
Tento zajímavý autor, český prozaik, dramatik, 
reportér, publicista a scénárista měl velmi pestrý 
a složitý život. Narodil se v Českém Těšíně v čes-
ko-židovské rodině v roce 1921. Studoval v Polsku 

ve Stanislavi a ve Lvově pokračoval studiem slo-
vanské filologie a všeobecných dějin.
V  roce 1942 bojoval v  československých vojen-
ských jednotkách u Sokolova. V roce 1945 se se 
sovětskými vojsky vrátil do  Prahy, kde se oženil 
s Leonií, dcerou Heinricha Manna. Stal se též re-
portérem a  komentátorem Pražského rozhlasu 
a dostal se jako válečný zpravodaj např. do Izraele. 
Další svůj život působil zejména jako spisovatel. 
V roce 1968 emigroval do Německa, odkud poz-
ději odešel do severní Itálie, kde též koncem se-
dmdesátých let ve městě Bolzaně zemřel. Miloval 
velmi svou rodinu a jeho synové Jindřich a Lud-
wig (příjmením Mannové po matce) jej inspiro-

vali v  mnoha divadelních hrách a  knižních pří-
bězích. V rozhlase a  televizi v naší republice byl 
znám svými večerníčky a televizními filmy, a totéž 
se mu dařilo i za jeho působení v Německu. 
Jednou z  pohádkových divadelních her je vel-
mi fantazijní vánoční povídka „Jak jsem se ztra-
til“ s původním názvem „Malá vánoční povídka“. 
Jedná se o příběh malého kluka, který se jedno-
ho vánočního dne ve víru svátečních dojmů náhle 
ztratí a protože se mu nechce spěchat domů, blou-
dí vyzdobenou vánoční Prahou, zažívá nevšední 
okamžiky, objevuje nová vzrušující místa a rovněž 
potkává řadu zajímavých lidí. Tento příběh rychle 
vtáhne diváka do děje a každému připomene po-
hádkovou atmosféru vlastního mládí.
V  Jindřichově Hradci, díky výborné dramatur-
gii a režii manželů Langerových, se stal z této hry 
nádherný zážitek s obrovským úspěchem u pub-
lika. Velký počet účinkujících herců i hudebníků 
z kapely Ukrutanka přidal hře opravdové grády. 
Lidé v hledišti zpívali s účinkujícími báječné hity 
šedesátých let. Slyšela jsem, jak jedna paní o pře-
stávce s nadsázkou podotkla, že polovina hradec-
kých občanů je na jevišti a druhá polovina v přepl-
něném hledišti. Obdivuhodný byl nejen hudební 
doprovod, ale i výprava celé hry. Velmi se vyved-
la např. maska koně, rybího tria, slepic jedoucích 
na paprice, pekelníků v podzemí, apod. 
Ráda bych se zmínila též o  hlavním představi-
teli malého chlapce, kterého hrál student Vítek 

Zeman. S  plným nasazením, citem a  obrovskou 
energií roli zvládl nadmíru dobře. Bylo na  něm 
vidět, že hraje s radostí a těší jej odezva publika. 
Jeho výkon byl odměněn velkým potleskem a byl 
z něj údajně nadšen i syn samotného autora. 
Původní hra, kde nebyly uvedeny v  takové míře 
hudební pasáže, byla příliš tichá a  sentimentál-
ní, namísto toho aktuální provedení bylo zábavné 
a vtáhlo diváka do děje.
Nakonec bych ráda uvedla, že divadelní spolek 
Jablonský v  Jindřichově Hradci je prostě báječ-
ný a  jím nastudované hry jsou stále zajímavější 
a  vždy plné překvapení. Všichni členové spolku 
jsou úžasní a za to jim patří velký díky.
Mnoho úspěchů do  dalších let přeje za  všechny 
diváky

Eva Kadlecová
Foto: Josef Böhm
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Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA přináší opět nejlepší filmy o cestování 
a sportech v přírodě 
V rekordních více než 200 českých a sloven-
ských městech se v únoru a březnu bude konat 
již 5. ročník Expediční kamery, tedy přehlíd-
ka nejúspěšnějších cestovatelských a outdoo-
rových filmů uplynulé sezóny. I  tentokrát je 
připravena pořádná dávka dobrodružství, ob-
jevování adrenalinu a napětí. Nově i ve 3D!
Takže co letos ve zkratce na Expediční kame-
ře uvidíte? Pěší přechod jedné z nejdrsnějších 
pouští světa, výpravu za Pygmeji v Kongu, só-
lolezení v Yosemitech, u kterého se tají dech, 
první B.A.S.E. jump ve  Vysokých Tatrách, 
první průstupy nádhernými kaňony v Kana-
dě a jako perličku ježdění na jednokolce v jes-
kyních. 
Tam, kde to promítací prostory umožňují, bu-
de součástí programu také 3D film DOMI-
NO: HRA V  PODKROVÍ ZTRACENÉHO 
SVĚTA. Popisuje průzkumné výpravy do zá-
hadných stolových hor v pralesích Venezuely, 
na kterých se podílejí i Češi a které v minu-
lých letech přinesly řadu objevů přínosných 
pro různé vědní obory.
Řadu promítání doplní doprovodný program 
– přednášky cestovatelů a sportovců, výstavy 
fotografií. 
Podrobný program v  jednotlivých městech, 
data a místa promítání najdete na webu www.
ExpedicniKamera.cz.
Promítání v Jindřichově Hradci:
Datum: 18. března 2014, 18.00 - 22.00 hodin
Kino Střelnice, Masarykovo náměstí 107, 
Jindřichův Hradec
Vstupné: při rezervaci předem: 90 Kč, 
na místě: 100 Kč
Rezervace vstupenek na e-mailu: 
studio23@studio23.cz
Kontakt média: Kateřina Karlová
Manager festivalu: Dan Hála

776 874 901, katerina@zimnifestival.cz
777 858 041, dan.hala@expedicnikamera.cz

Podrobnější anotace jednotlivých filmů

Cave unicycling
Kategorie: Adrenalin, jednokolka
Znění: Anglický jazyk, české titulky
Režie: Michael  Gerrett, Katie Garrett, Velká 
Británie, 2013, 7 minut
Anotace: Jeskyňaření a  jednokolka? Že vám 
toto spojení nejde dohromady? Britové Stef-
fan Thomas a Thomas Lupton jezdí na jedno-
kolce již mnoho let a  oba jsou také zkušení 
jeskyňáři, ale teprve nedávno se rozhodli spo-
jit své dvě vášně do  nového bizarního a  ris-
kantního sportu. Jedni to nazývají  “Cave Uni-
cycling”, jiní “Unicaving”, ale většina tomu 
říká šílenství. Podívejte se na bláznivé kousky, 
které předvádí se svými jednokolkami v nit-
ru jeskyní. Nebojí se úzkých prostorů, bahna 
ani tmy.
Ocenění: filmový festival Kendal 2013

Down the line
Kategorie: Adrenalin, canyoning
Znění: Anglický jazyk, české titulky

Režie: Francois-Xavier“Fix” De Ruydts, Ka-
nada, 2012, 23 minut
Anotace: Hrstka oddaných Kanaďanů přiná-
ší nový sport do  svých místních hor, sport, 
který byl zatím spojován výhradně s Utahem 
a Alpami: canyoning. Navzdory všem očeká-
váním okolí Vancouveru nabízí úžasná mís-
ta pro kaňonáře. Na rozdíl od klasických de-
stinací žádný z  těchto kaňonů nebyl nikdy 
prozkoumáván. Nikdo ani neví, kde všude 
jsou. Dokumentární snímek sleduje Damiena 
a Lucii v  jejich úsilí o  “první generaci” prů-
zkumníků kaňonů v okolí Squamishe, sleduje 
jejich cestu hlubokými tůněmi a nádhernými 
vodopády. Jejich láska k objevování je nebez-
pečná a neuvěřitelně zavazující. Poté, co jste 
v kaňonu, jediná cesta ven je cesta dolů.

Honnold 3.0.
Kategorie: Portrét osobnosti, lezení
Znění: Anglický jazyk, české titulky
Režie: Peter Mortimer, Josh Lowell, USA, 
2012, 34 minut
Anotace: Alex Honnold patří k nejznámějším 
lezcům této generace. Co ho činí jedinečným 
je to, že většinu svých výstupů podniká sólo 
a  bez jakéhokoliv jištění. Alex zvládá vyso-
ké bouldery, přelezy těžkých stěn i  rychlost-
ní rekordy. Mnoho lidí ho považuje za šílen-
ce, který riskuje svůj život. Ale tento snímek 
vás přesvědčí, že Alex zvládá extrémní leze-
ní s chladnou hlavou a moc dobře ví, co dě-
lá. Nyní se Alex chystá na další velký kousek 
- přelézt Trojici (velké stěny v  Yosemitském 
národním parku Mt. Watkins, El Capo a Half 
Dome) za méně než 24 hodin. Uspěje? A s ja-
kým časem?
Ocenění: Nejlepší lezecký film -  Banff moun-
tain film festival 2013, Nejlepší horolezecký 
film -  Mezinárodní horolezecký festival Tep-
lice nad Metují 2013

Pygmejové - děti džungle
Kategorie: Expediční film
Znění: Slovenský jazyk bez titulků
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 2011, 53 
minut
Anotace: Fotograf Ivan Bulík přešel Afri-
ku skrz na skrz. Jeho sen je však stále v ne-
dohlednu: touží najít a zachytit život a zvyky 
nejmenších lidí planety - civilizací neposkvr-
něných Pygmejů. Začíná hledat ve  Středo-
africké republice, kde ho místní domorod-
ci převedou přes hranice válkou zmítaného 
Konga. Při dobrodružném přechodu se vyhý-
bá místním rebelům, pozoruje pralesní slony 
i nížinné gorily.
Nakonec se mu sen plní. Hluboko v  džungli 
se spřátelí s kočujícími Pygmeji, kteří ho zau-

čí do tradičního způsobu života lovců a sběra-
čů. Jejich radost z hudby, tance a života se zdá 
nekonečná.  Jsou to skutečné nahé děti džun-
gle ohrožované nejen jedním z největších vá-
lečných konfliktů od dob II. světové války, ale 
i naší civilizací, která necitlivě válcuje všech-
no tradiční...
Ocenění: MFOF 2012 - Grand Prix

Tatry bez limitov
Kategorie: Adrenalin
Znění: Slovenský jazyk bez titulků
Režie: Josef Pálenik, Slovensko, 2012, 
25 minut
Anotace: Parta slovenských vrcholových 
sportovců přijímá výzvu aby přepsali ději-
ny extrémních výkonů ve  Vysokých Tatrách. 
V drsném počasí se snaží uspět ve své disciplí-
ně. Podaří se jim zdolat zimní přelez legendár-
ní tatranské stěny. Snow kayak exhibice dra-
maticky končí v nemocnici, zimní bouldering 
je po  mnohých pádech nakonec korunova-
ný úspěchem. Při historicky prvním B.A.S.E. 
jumpu ve Vysokých Tatrách z 2633 metrů vy-
sokého Lomnického Štítu tuhla krev v žilách 
každému členovi týmu. Síla lidské vůle a tou-
ha po zdolávaní překážek je ale silnejší než to 
nejhorší horské počasí a v kritických podmín-
kách se rodí autentické přátelství. Ve filmu vy-
stupují tito sportovci: lezci Martin Krasňan-
ský a  Tomaš Greksák, basejumper Roman 
Dubský, freestyle kajakáři Peter Csonka a Ni-
na Csonková.

The Empty Quarter
Kategorie: Expedice
Znění: Anglický jazyk, české titulky
Režie: Alastair Humphreys, Leon McCarron, 
Velká Británie, 2013, 21 minut
Anotace: Inspirováni významným britským 
objevitelem a  spisovatelem Wilfred Thesige-
rem se dobrodruzi Alastair a  Leon vydáva-
jí na  cestu do  nitra jedné z  největších pouš-
tí na  světě, do  pusté končiny Rub al-Chálí 
(The Empty Quarter) na  Arabském poloost-
rově. Na rozdíl od obdivovaného hrdiny si ne-
mohou dovolit velbloudy, ale sestaví si vlast-
ní vozík, na kterém přes písčitou a vyprahlou 
poušť táhnou náklad o váze 300 kg. Přesto, že 
se od dob Thesigera ledacos změnilo, mnoho 
zůstává neměnné. Vedro, hlad a žízeň , duny 
a pláně, ticho a noci plné hvězd, místní pohos-
tinnost. Vše Alastair a Leon sdíleli s Thesige-
rem na jejich 1 600 kilometrovém treku přes 
Arabský poloostrov. Into the Empty Quarter 
je moderní pojetí klasického cestovatelského 
příběhu.
Bonusové filmy
• Nepovinné snímky
• Zařazení filmů do programu záleží na zvá-

žení každého spolupořadatele

Autana
Kategorie: Expedice, lezení
Znění: Anglický jazyk, české titulky
Režie: Alastair Lee, Velká Británie, 2012, 
55 minut
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Anotace: Trojice horolezců Leo Houlding, Ja-
son Pickles a Sean “Stanley” Leary se vydávají 
na lezeckou expedici do zapomenutého kraje 
Amazonie ve snaze uskutečnit prvovýstup vý-
chodní stěnou na  impozantní stolovou horu 
Cerro Autana. Vydávají se tajnou cestou přes 
vojensky kontrolované územý. Aby získali pří-
stup k posvátné hoře, musí podstoupit rituál 
u místního šamana. Plavbou po řece Orinoko 
se dostávají do odlehlé vesnice, kde prožíva-
jí traumatizující psychotropní rituál. Samotná 
cesta k hoře je velmi náročná, musejí se prodí-
rat deštným pralesem plným hmyzu a jiných 
nástrah. Po překonání všech úskalí může začít 
vysněné lezení, ale dobrodružství a náročnost 
tím zdaleka nekončí...
Film získal ocenění na  mnoha festivalech, 
například: Nejlepší horský film - Kendal 
Mountain Festival 2012, Cena města Teplice 
- Mezinárodní filmový festival horolezeckých 
filmů Teplice nad Metují 2013, Hlavní cena - 
Krakow Mountain Festival 2012

Ti z Labského údolí
Kategorie: Lezení
Znění: České znění
Režie: Petr Kubík, tvůrčí tým: Jan Pleticha,  
Simona Ulmonová, Zbyněk Homola, Česká 
republika, 2013, 20 minut
Anotace: Labské údolí, které se nachází me-
zi Děčínem a  Hřenskem, láká každoročně 
stovky lezců. Víkend co víkend si lezci přijíž-
dí vychutnat jedinečné lezení v Labských pís-
kovcích. Stovky klasických nebo moderních 
cest všech obtížností, dlouhé vzdušné cesty 
s výhledy do údolí,  zajímavá struktura skály, 
pestré lezení v  kolmých i  převislých stěnách 
a  lezecká atmosféra, kterou doplňuje všudy 
přítomná vůně písku se vám snadno „zaryje 
pod kůži“. Stejně jako prvovýstupcům – děl-
níkům skal, pro které se dělání nových cest 
na  pískovci stalo nekonečnou výzvou. Nové 
směry prostupují stále dle pískovcových pra-
videl odspodu: „Tak je to přirozené“, jak říká 
jeden z aktérů filmu Tomáš Sobotka.  Odspo-
du se ale rovná notná dávka adrenalinu, obje-
vování, nebezpečné odskoky do lana, hluboké 
emoce, které jsou tím pravým kořením leze-
ní na pískovci. Prvovýstupy na pískovci jsou 
pro odvážné i přesto, že dnešní tzv. sportov-
nější cesty jsou kvůli těžším pasážím a novým 
lezeckým stylům lépe odjištěny.  To však ne-
znamená, že ztratily svou dobrodružnou hod-
notu. „Ti z Labského údolí“ představí tuto je-
dinečnou pískovcovou oblast Labské údolí 
v celé jeho kráse i z ptačí perspektivy. Prove-
de důkladnou sondu do prvovýstupcovy duše 
a především ukáže, jak samotné prvovýstupy 
vznikají. Autoři vybrali do  filmu ti nejpovo-
lanější prvovýstupce z  údolí – Jiřího Slavíka 
alias Prcka, který patří mezi srdcaře pískovco-
vých oblastí a jednoho z nejaktivnějších prvo-
výstupců oblasti z poslední doby Tomáše So-
botku.

SPECIÁLNÍ 3D FILM
• Pro digitální 3D kina (DCP formát)
• Možnost zajištění mobilního 3D kina, 

v  případě zájmu kontaktujte Marka Au-
dyho - audy@speleo.cz, +420 724 002 392, 

individuální dohoda, orientační cena 
5000 Kč

Domino - hra v podkroví              
Ztraceného světa (3D)

Kategorie: Vědecká expedice
Znění: České znění
Režie: Marek Audy, Česká republika, 2013, 
18 minut
Anotace: Dokumentární 3D film o objevová-
ní nejdelší křemencové jeskyně světa na  sto-
lových horách Venezuely. Vědecká expedice 
na stolové hory venezuelské Guayany je jako 
domino!  Masiv Chimantá je náš hrací stůl, 
expediční tým složený ze specialistů různých 
vědeckých oborů, jsou hráči. Každý přikládá 
své kostky do společného hada poznání nitra 
Ztraceného světa. Název Ztracený svět uvedl 
do světového povědomí spisovatel Arthur Co-
nan Doyle před sto lety v roce 1912. Ve svém 
stejnojmenném románu se nechal inspirovat 
vyprávěním prvních průzkumníků stolových 
hor. Domorodci tyto prastaré geomorfolo-
gické útvary nazývají tepui. Dva tisíce metrů 
vysoké, kolmé stěny, tyčící se nad neprostup-
nými guayánskými deštnými lesy, spolehlivě 
brání návštěvě nejen člověku, ale i většině zví-
řat. Na  pustých náhorních plošinách mohou 
přistát jen vrtulníky.
Na vrcholcích stolových hor nalezneme díky 
jejich specifickému klimatu  izolovanou ende-
mickou flóru a faunu. Teprve v posledním de-
setiletí se zde českým a slovenským speleolo-
gům podařilo nalézt jeskyně. Byl to unikátní 
a celosvětově významný objev.

Do roku 2002 řada světových geologů nepřed-
pokládala existenci větších jeskyní v těchto hor-
ninách. Rozsáhlost podzemních pískovcových 
prostor však šokovala celý speleologický svět. 
Některé dómy jeskynního systému Brewer se 
řadí k největším přírodním podzemním prosto-
rám světa. Dalším přínosem pro vědu je dosud 
spoře popsaný mikroskopický život těchto jes-
kyní. Dokument zachycuje fyzicky namáhavou 
práci speleologického týmu, který se snaží zdo-
kumentovat nové části jeskyně a odebrat vzorky 
neznámých mikroorganizmů.

Kateřina Karlová, Dan Hála

Dobrodružnou cestu představí zajímavá diashow
Pro všechny příznivce cestování a putování za poznáním je v kině Střelnice připravena 25. 3. 2014 
od 19.00 hodin digitální diashow Martina Loewa s názvem ZÁPAD USA – OREGON.
Jarní cesta od pobřeží Pacifiku k zasněženým vrcholům Kaskádového pohoří. Příběh dobrodružné 
cesty plný úžasných fotografií a poutavého vyprávění: Od Kráterového jezera k velké řece Columbia. 
Vysoké sopky, malebné vodopády, hluboké lesy, zrcadlová jezera a dobré pivo.
Více na www.promitani.cz

Martin Loew
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Již nyní je třeba myslet na prázdniny! Z nabídky letních táborů si určitě vyberete
Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci připravil na období prázdnin 
pro děti nejen z Jindřichova Hradce širokou nabídku letních táborů. Po-
kud se o prázdninách nechcete nudit, můžete si vybrat některý z nich a za-
žít spoustu legrace, zábavy a dobrodružství.
Pracovníci Domu dětí a  mládeže v  Jindřichově Hradci mají dlouholeté 
zkušenosti s organizováním letní činnosti. Na našich táborech pracují pe-
dagogové a personál s potřebnou kvalifikací, jsou zajištěny veškeré hygi-
enické a bezpečnostní podmínky pro tuto činnost, včetně pojištění dětí. 
Stravování, ubytování a program jsou v  souladu s platnými vyhláškami 
o zotavovacích akcích. I letošní letní prázdniny můžete prožít na některé 
z našich turistických základen:
- na základně Tokániště, která se nachází v překrásné přírodě nedaleko 
obce Rapšach v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko na hranici s Rakous-
kem, si můžete vybírat ze tří termínů
- dva pobytové tábory jsou pro vás připraveny na základně Střelnice, kte-
rou najdete nedaleko Tokániště u říčky Dračice
- další možnosti nabízí základna Dolní Radíkov, na které připravujeme 
celkem pět běhů letních táborů
- v Otíně u Knapíků organizujeme jeden tábor jezdecký
- široká nabídka prázdninových pobytů na  našich základnách je i  letos 
rozšířena o příměstské tábory v J. Hradci a Dačicích

Každý z našich táborů má svá specifika a je určen různé věkové kategorii, 
proto je třeba dobře vybírat. Podrobné informace včetně přihlášky najdete 
na našich stránkách: www.ddmjh.cz

Miroslav Rod

Možnost strávit dva týdny plné zábavy v přírodě s partou kamarádů nabízí 
dětem Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec. Již několik desítek 
let pořádá letní tábory na základně Klepákův mlýn u Studené.
V letošním roce seopět uskuteční dva běhy tábora. 1. běh se koná v ter-
mínu 28. 6. – 12. 7. 2014, je určen dětem od 4. do 9. třídy, 2. běh se koná 
v termínu 12. 7. – 26. 7. 2014 a je určen dětem od 1. do 6. třídy.
Pro každý tábor je připravena celotáborová hra na zajímavé téma. Letos se 
starý mlýn nejprve promění v exotický ostrov Madagaskar, následně pak 
přivítá bájné postavy ze starých pověstí českých. Kromě táborových her 
si děti vyzkouší tradiční i méně tradiční sporty, originální rukodělné čin-
nosti, zábavnou formou se naučí základní tábornické dovednosti.
Tábor zajišťuje kolektiv zkušených, proškolených vedoucích, kteří se prá-
ci s dětmi věnují celoročně. Základna Klepákův mlýn je vybavena sociál-
ním zařízením včetně sprch s teplou vodou. V případě nepříznivého po-
časí je k dispozici zastřešená letní jídelna, tělocvična a prostory v budově 
někdejšího mlýna.
Základna a  její okolí nabízí široké možnosti pro sport, turistiku a tábo-
rové hry. Přímo v areálu tábora je fotbalové a volejbalové hřiště a rybník 
vhodný ke koupání, základna je umístěna uprostřed lesů v krásné příro-
dě České Kanady.
Předností letních táborů na Klepákově mlýně je příznivá cena.  Novinkou 
pro letošní rok jsou sourozenecké slevy a slevy za doporučení.
Přihlášku a bližší informace o táboře naleznete na stránkách 
www.8brezna.pionyr.cz nebo na telefonním čísle 777 295 478.

Lenka Urmanová

Radosti z Oken
Zima nás pomalu opouští a těšíme se na delší dny a více slunce. I když ob-
dobí dlouhých nocí nám nepřináší nijak velké potěšení, v Oknech jsme 
zažívali paprsky pohody, které prozařovaly tmavé období roku. Velkou ra-
dost nám udělali klienti Chráněného bydlení Okénko Patricie Kajzrová 
a Radek Smolík. Tito mladí lidé pod zkušeným vedením terapeutky Evy 
Kutišové během podzimu a zimy pilně tvořili a malovali a jejich úsilí při-
neslo krásný výsledek -  1. a 3. místo na vý-
stavě ART FEST v Českých Budějovicích. 
Nově vzniklé Centrum pro rodinu Okénko 
se činilo – během roku 2013 poskytlo krás-
ných 365 konzultací lidem, kteří se přišli 
podělit o  problémy v  oblasti výchovné, 
školní, partnerské i osobnostní. Během říj-
na centrum vybudovalo také své nové pra-
coviště v přízemí „Bílého domu“ v Pravdo-
vě ulici. Příjemná místnost vytváří zázemí 
pro individuální rozhovory, klubovna Pět 
P zapůjčuje své prostory pro skupinovou 
práci. Advent plný trhů a  dárkových ak-
tivit se podařil – výrobky chráněných dí-
len udělaly radost pod nejedním stromeč-
kem. Přátelé nám zůstali – opět děkujeme 
za vlídnou podporu členům Jindřichohradeckého Rotary clubu a žákům 
i učitelům ZUŠ. Do sociálně terapeutické dílny během roku přibylo mno-
ho nových klientů – celkem jich dílnu navštěvuje 37! Úžasná koordiná-
torka D-klubu Jana Vojáčková svojí vlídnou vitalitou přitahuje stále nové 
dobrovolníky, z čehož se radují potěšené babičky a dědečkové z Domo-

va seniorů Otín. Kapři pod vedením Ivana Jůny navštěvují bazén třikrát 
v týdnu. Pět P má novou koordinátorku Hanku Dlouhou, neboť úžasná 
Lenka Havlová se nám po šesti letech nádherné spolupráce odstěhovala 
až do Liberce. Je s námi v kontaktu a stále nás v mnohém inspiruje. Patří 
jí za ta nádherná léta veliký dík!
„Rozběhlý“ rok 2014 nám opět dává výzvy a úkoly. Náš dlouhodobý zá-

měr – pořídit velké auto pro klienty - na-
bírá pomalu své konkrétní obrysy. Jednou 
z dalších „injekcí“ pro tento cíl by měl být 
benefiční „SLUNÍČKOVÝ BÁL“, který se 
uskuteční 22. března. Samozřejmě myslí-
me také na  letní tábor pro děti i  dospělé 
s  handicapem. Školíme dobrovolníky, za-
jišťujeme finance. Milým příspěvkem pro 
tuto činnost je dar od těch, kteří mají rá-
di pivo Bernard a kupují si jej v jindřicho-
hradecké prodejně FRUKO SCHULZ. Dí-
ky nim jsme obdrželi krásných 1771 Kč (10 
haléřů z  každé prodané lahve), které pan 
František Jiřík v prodejně předal předsed-
kyni sdružení. Tyto peníze nám umožní 
zaplatit pobyt jednoho dobrovolníka na tá-

boře. Nejen, že pivo dělá krásná těla – ono dokonce pomáhá dětem s han-
dicapem! Na závěr chci poděkovat všem, kteří Okna jakýmkoli způsobem 
podporují, pozvat je na „SLUNÍČKOVÝ BÁL“ a těšit se na jarní dny s kli-
enty, zaměstnanci i přáteli Oken.

Drahomíra Blažková

Foto: Letní tábor Klepákův Mlýn
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CHCete náS?
Kubík, pes, kříženec jezevčíka, cca 4 - 5 let, kastrovaný
Kubík je milý, hodný pes, veliký ma-
zel. Páníček je na  tom již zdravotně 
tak špatně, že byl nucen se ho vzdát. 
Kubík byl zvyklý žít převážně venku, 
ale poslední dobou chodil i  domů. 
Nyní si zvyká v  bytě, kde je hodný, 
neštěká a je čistotný. S ostatními pejsky vychází skvěle, kočičky za-
tím zkouší honit, ale jistě si také zvykne. Parádně jezdí v autě a bude 
vhodný i k dětem. Váží 6,5 kg.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Punto, pes, kříženec, cca 2 roky, kastrovaný
Punto je krásný mladý pes, který 
si zatím v  životě nezažil nic pěkné-
ho. S ostatními pejsky bezkonfliktní, 
z větších pejsků má respekt. Na vodít-
ku i na volno chodí pěkně. Byl zvyklý 
žít venku, ale nyní je v domácím depozitu a velmi si to užívá, je čis-
totný. Je to nenáročný pejsek, velmi mazlivý. Není vhodný na hlídá-
ní je spíše ustrašený. S kočičkami vychází bez problémů.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Karlos, pes, kříženec, cca 4 roky, kastrovaný
Karlos je velký pes, pravděpodobně 
kříženec ohaře, či jiného loveckého 
plemene. S  fenkami vychází dobře, 
některé dospělé pejsky si však vybírá. 
K lidem je milionový. Na vodítku pro-
zatím tahá, ale pracujeme na odnaučení. Vhodný i do bytu.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Cira, fena, kříženec staforda či podob. plemene, cca 2 roky, kastrovaná
Cira je mladá klidná pohodová fen-
ka. S ostatními pejsky vychází dobře, 
na vodítku chodí pěkně. Je bezproblé-
mová, velmi kontaktní, bude vhod-
ná do bytu i do domku se zahrádkou, 
avšak se spaním uvnitř. Při zavření 
do kotce má tendenci utíkat, potřebuje kontakt s lidmi. Je vhodná 
i k dalšímu pejskovi i k dětem. Při dlouhé časové nepřítomnosti člo-
věka může začít v bytě ničit, takže potřebuje někoho, kdo s ní bude 
hodně. Bez problémů snáší i kočičky. Je vhodná na řadu psích spor-
tů (běh s koloběžkou, coursing a jistě i agility a další).
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Žeryk, pes, kříženec, dospělý
Žeryk je dospělý pes nalezený u Plu-
hova Žďáru. Po  počáteční nedůvěře 
je moc milý, mazlivý, vděčný za kaž-
dé pohlazení. S  naší fenkou vychází 
dobře, ale na pejska, kterého jsme na-
šli před ním, hodně žárlí. Je pravděpo-
dobně zvyklý být venku, ale je vhodný i do bytu. Váží 8kg. S dětmi 
je kamarád.
Kontakt pro zájemce - 777 24 65 56, 777 29 65 56 (Pluhův Žďár) 

Květuška, kočka, 3 roky, kastrovaná 
Květuška je hodná kočička, čistotná, 
zvyklá ve  společnosti ostatních ko-
ček i lidí. Žila v domě s možností bě-
hat si ven.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Cibela o.s. - www.cibela.cz    
Tel.: 608 120 840

Klára Zdeňková

Příznivci swingu si v březnu přijdou na své
Základní umělecká škola Ví-

tězslava Nováka pořádá 
první letošní koncert or-
chestru S/w/inging saxo-

phones, který se koná v sobo-
tu 15. března 2014 v 16.00 hodin v Domě 
dětí a mládeže v Růžové ulici v Jindřichově Hradci. V úvodu koncertu ve své velké premiéře 
vystoupí také přípravný soubor Little S/w/inging Saxophones, složený z mladých muzikantů 
ZUŠ. Soubor  S/w/inging saxophones působí při Základní umělecké škole Jindřichův 
Hradec pod vedením pana Josefa Stráníka již od roku 2009 a hrají v něm současní i bý-
valí žáci školy. Za dobu svého působení získal soubor již své publikum, které si rádo po-
slechne swingové melodie mj. z repertoáru  orchestru Glenna Millera, Duka Ellingto-
na  a skladby pozdějších autorů  (D. Brubecka, H. Hancocka, K. Krautgartnera). Slyšet 
zvuk živě hrajícího velkého orchestru je v dnešní době keybordů a malých hudebních 
seskupení skoro ojedinělou událostí. Přijďte si proto užít příjemnou atmosféru sobot-
ního odpoledne za plného zvuku velké kapely hrající krásné melodie a zajímavé rytmy.

Marián Mikula
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindř. Hradec, Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec,

tel.+fax: 384 361 909; info@zus-jhradec.cz; http://www.zus-jhradec.cz

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

 ÚKAZy NA ObLOZE V břEZNu 2014:
Planety Merkur, uran a Neptun jsou nepozorovatelné, Venuše se objeví jako ne-
přehlédnutelná jitřenka nad jihovýchodem. Mars uvidíme kromě večera po celou 
noc, Jupiter lze pozorovat většinu noci kromě jitra. Saturn se začne objevovat ve 
druhé polovině noci. Pozorování Měsíce velmi hezké a poutavé, zejména ve fázi 
kolem první čtvrti, kdy Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany a díky povrchovým, 
výškově rozdílným místům na Měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní kraji-
ny, je obraz velice působivý. Měsíc projde 1. března novem, 8. března první čtvrtí, 
16. března nastane úplněk, 24. března poslední čtvrť a 30. března opět nov.  i Slun-
ce je zajímavé a v současné době se opravdu činí; za jasného počasí na Slunečním 
kotouči najdeme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. 

další zajímavosti oblohy v březnu 2014:
Obloha na přelomu zimy a jara, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, a láká k pro-

hlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za bezměsíčných 
nocí. Nabízí pohled na objekty, které jsou až na výjimky nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř 

vždy k jejich pozorování potřebujeme dalekohled.
Mezi ně patří například:

otevřené, ale už i kulové hvězdokupy - M 44 v souhvězdí Raka, M 45 (Plejády) v Býku,  M 36-38 ve Vozko-
vi, Χ a h v Perseu, M 52 v Kassiopei, M 41 ve Velkém psu, M 3 v Honících psech a M 13 v Herkulu;

mlhoviny – plynné M 42 a M 87 souhvězdí Orion, pozůstatek po výbuchu supernovy mlhovina M 1 (Kra-
bí) v Býku, pozůstatek po smrti hvězdy podobné Slunci M 97 (Sova) ve Velké Medvědici a podobná ml-

hovina NGC 2392 (Eskymák) v Blížencích;
galaxie – M 31 - Galaxie v Andromedě, M 81 a 82 - galaxie ve Velké medvědici

dvojhvězdy – Alcor a Mizar ve Velké medvědici, Alamak v Andromedě

Návštěvní hodiny pro veřejnost v březnu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý a pátek: 13.00 - 15.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 20.00 – 22.00 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 

do areálu.

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí ! ! !
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21. 00 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou téma-
tikou s ústním komentářem.
Členové ČaS a kroužků ddM v  J. hradci, Třeboni a dačicích mají po předložení přísl. 
platného členského průkazu vstup volný.
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně 
třídenním předstihem!!!

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

Jana Jirků

Vstupné (není-li 
uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 

po předchozí domluvě)

v rámci běžné otevírací doby 
o víkendech a svátcích (pro ex-
kurze po předchozí domluvě)

dospělí 20 Kč 40 Kč 60 Kč

děti do 15 let 10 Kč 20 Kč 30 Kč

str. 13

březen 2014

www.jh.cz



Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit rozhodně nezahálí
12. února se konala výroční členská schůze Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit, které po dvouletém období hodnotilo svoji práci. Chtě-
la bych proto i čtenáře Jindřichohradeckého zpravodaje seznámit s naší činností. Nejprve musím konstatovat, že počet našich členů neustále roste, 
k 1. lednu letošního roku máme již 248 členů, z toho šest více než devadesátiletých. 

Chtěla bych proto poděkovat nejen všem členkám výboru, ale i všem těm, kteří 
svými náměty a radami přispívali k naší činnosti. Významné a krásné jsou výstav-
ky prací našich členek při schůzkách Klasu. 
Vzorem této spolupráce je např. paní profesorka Aldorfová. Poděkování patří 
i Domu sociálních služeb, který nám poskytuje svoje prostory pro naše besedy 
a Českému červenému kříži, který poskytuje zázemí pro činnost našeho výboru. 
Velice dobrá spolupráce je i s místním muzeem a knihovnou, které nám poskytují 
intelektuální zázemí a přispívají k obohacení našich znalostí.
Příkladná je i naše spolupráce s policií, která nás prostřednictvím preventivních 
akcí upozorňuje na možnou zákeřnost některých osob.
Všichni se těší i na naše besídky, které dvakrát ročně pořádáme a které jsou hoj-
ně navštěvovány občany Jindřichova Hradce. Účast silně přesahuje stovku diváků 
a podle svých možností se jich zúčastňuje i předseda Senátu pan Milan Štěch, sta-
rosta města Ing. Stanislav Mrvka a někteří další představitelé města. 
Vždy se rádi setkáme i s představiteli jindřichohradeckých spolků. Zvlášť milá je 
vždy návštěva rychtáře Baráčnické obce Kunifer Ing. Šprincla. 
Na těchto besídkách s radostí můžeme pozorovat naši mladou generaci od dětí 
z mateřských, základních i speciálních škol, z Domu dětí a mládeže, přes klien-
ty Bobelovky a členy souboru Lena i zástupce baráčníků až po zástupce dalších 
kulturních kroužků, kteří dokážou naše řady roztleskat s opravdovým nadšením.
Díky dlouholeté spolupráci s naším městským úřadem, který přispívá význam-
nou finanční částkou na  činnost našeho sdružení, můžeme pořádat zájezdy 
do divadel a za krásami naší země.
V uplynulém dvouletém období jsme uspořádali zájezd do Senátu v Praze, kde se 
nás ujal předseda senátu pan Milan Štěch, seznámil nás s historií Valdštejnského 
paláce a prohlédli jsme si i přilehlou zahradu, v odpoledních hodinách jsme na-
vštívili zámeček v Troji.
Dvakrát jsme navštívili divadelní představení na zámku ve Stráži nad Nežárkou 
a třikrát jsme byli i v Jihočeském divadle. 
Naše celodenní autobusové zájezdy směřovaly do okolí Orlíka, Hluboké nad Vl-
tavou, Žďáru nad Sázavou a Vyššího Brodu. 

Při těchto zájezdech jsme byli vždy seznámeni s historií navštívených objektů. Pří-
pravu těchto akcí měly na starosti především Olinka Hokrová, Jiřinka Novotná 
a Vlasta Fiedlerová. 
Těchto zájezdů se může zúčastnit pouze omezený počet zájemců – autobus má 
kapacitu 48 osob.
O to větší radost máme, že našich besed Klasu, které pořádáme 1x měsíčně, se 
zúčastňuje 60 – 90 našich členů. Seznamujeme se se životem a historií lidí v naší 
krásné vlasti i v různých zemích Evropy, ale zavítali jsme i do Afriky, Asie, Latin-
ské či střední Ameriky.
Informováni jsme byli i o činnosti Domu dětí a mládeže, o oblasti sociální péče 
a sociálních dávkách městského úřadu, o zvycích našich předků, ale i o ochraně 
přírody a ochraně našeho zdraví.
Díky nezištné pomoci aktivistů a vysoké odborné znalosti lektorů jsou naše bese-
dy opravdu výjimečné.
I v následujících letech bychom v této práci chtěli pokračovat. Připravujeme jako 
každoročně 1x měsíčně besedy Klasu. 
V tomto roce se budeme snažit uskutečnit dvě až tři návštěvy divadel a nejméně 
dvakrát bychom uskutečnili poznávací zájezd za krásami naší země. 
Nemůžeme zapomenout ani na besídku u příležitosti MDŽ a vánoční rozloučení 
se starým rokem. 
V plánu pro následující měsíce máme:
  - v březnu společně oslavíme MDŽ
  - v dubnu pod názvem „Prevence není nikdy dost“ nás policejní   
     odborníci seznámí s ochranou našeho zdraví i majetku
  - v květnu se zaměříme na ochranu přírody
  - v červnu se podíváme na péči o naše zdraví
  - v tomto pololetí připravujeme i zájezd do divadla a do přírody

To by bylo v krátkosti vše o naší činnosti v uplynulých dvou letech s výhledem 
do nastupujícího pololetí.

Anna Vymětalová

kulturní servis

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.

CHEB
1. 3. 2014 Masopustní průvod (14.00 - 17.00 hodin)
Tradiční masopustní průvod v maskách městem Cheb. Můžete se těšit na sou-
těž o masku průvodu, pohádku ve Valdštějnské obrazárně a bohaté hodování.

HRADEC KRÁLOVÉ
14. - 15. 3. 2014 Veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis, celé rodiny budou mít možnost při veletrhu 
získat námět na výlet, prodloužený víkend nebo na dovolenou. Představí 
se cestovní kanceláře, regiony, města, jednotlivé kulturní památky, lázně 
a další subjekty. 

KUTNÁ HORA
20. 3. 2014 Rovnodennost v Sedlecké katedrále (17.00 hodin)
První jarní večer nabízí nevšední zážitek a to sledování ojedinělého puto-
vání paprsku zapadajícího slunce středem katedrály, opakujícího se pouze 
ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti. Tentokrát za doprovodu hu-
dební skupiny OBOROH.

LITOMYŠL
20. - 23. 3. 2014 Kamélie, zimní královna květin (10.00 – 17.00)
Zámek Litomyšl - památka UNESCO, květinová výstava v interiérech re-
prezentačních pokojů západního křídla a zámecké kapli. K vidění až 50leté 

keře kamélií, doplní je aranžmá nejen z kaméliových květů, ale také z dal-
ších živých květin.

POLIČKA
1. 3. – 21. 4. 2014 Lidové veselí od zimy 
do jara, anebo od Masopustu k Velikonocům
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – Třída B. Martinů, výstava se zim-
ní a jarní tématikou tentokrát zaměřená na lidové zábavy našich předků 
v období od Masopustu do Velikonoc.

TELČ
4. – 28. 3. 2014 Choroše – duchové lesa
Výstava fotografií Ing. Jarmily Včelové ve vstupní síni radnice. Vernisáž 
výstavy v úterý 4. 3. v 16.00 hodin.

TŘEBOŇ
8. 3. 2014 Třeboňský masopust (10.00 hodin)
Masarykovo náměstí, průvod masek, šavlová koleda, zabijačkové speci-
ality a masopustní hody. 

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

Zuzana Bedrnová
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Do knihovny do muzea
Vlastní, veřejně přístupnou knihovnu má od června minulého roku 
i Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, sídlící v cent-
ru Jindřichova Hradce v obnovené jezuitské koleji. Prozatím nabízí 
na 700 knižních titulů a množství čísel časopisů z oblasti fotografie. 
Zájemci tu naleznou publikace o dějinách a teorii fotografie, součas-
ných i historických fotografických technikách nebo o fotografickém 
vybavení autorů Michaela Freemana, Anny Fárové, Vladimíra Bir-
guse, Jaroslava Anděla, Pavla Scheuflera či Miroslava Vojtěchovské-
ho, obrazové publikace předních českých a zahraničních fotografů, 
jako Antonína Kratochvíla, Jana Reicha, Josefa Koudelky, Dagmar 

Hochové, Miroslava Tichého, Viléma Heckela, Helmuta Newtona 
etc., nebo monografie o nich; k dispozici jsou taktéž knihy o filmu 
anebo publikace a časopisy cizojazyčné. Využít zde ale lze i počítač 
s připojením k internetu.  
Odborná knihovna Muzea fotografie a moderních obrazových médií 
je přístupná veřejnosti celoročně každou středu od 13.00 do 16.00 
hodin, registrace je zdarma, výpůjční služba prezenční. Případné 
dotazy k tématu rádi zodpovíme na telefonu 384 370 775 během ote-
vírací doby knihovny. Těšíme se na Vaši návštěvu.            

Eva Florová

Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla
Kulturní dům Střelnice pořádá koncert 
předního českého klavíristy a  improvi-
zátora Jiřího Pazoura „Géniové světo-
vé hudby v klavírních proměnách“ dne 
13. 3. 2014 v 19.00 hodin v kapli sv. Ma-
ří Magdaleny.
S  Jiřím Pazourem zažijete nevšední ve-
čer plný nejen prvotřídní klavírní hry, 
ale hlavně živelné, inspirací nabité im-
provizace. Znáte klavíristu, který Vám 
s  vtipným a  milým průvodním slovem 
zaimprovizuje například Škoda lásky 
ve všech hudebních stylech? Jak by tuto 

melodii hrál např. veliký král barokní hudby J. S. Bach, nebo génius kla-
sicismu W. A. Mozart? Nevíte, jak by zhudebnil např. průlet letadla Be-
dřich Smetana či jak by zněla ždímačka z pera Antonína Dvořáka? Tak 
právě pro Vás je tu Jiří Pazour. Bezpochyby novodobý génius černých 
a bílých klapek. 
Během večera si budete moci sami vybírat témata, která bude Jiří Paz-
our zhudebňovat. Můžete také sami vybírat styl, ve kterém má téma za-
znít. Máte rádi jazz? Rock and roll? Impresionismus? Jiřího Pazoura ne-
nachytáte. 

Kulturní dům Střelnice uvádí diva-
delní hru v rámci předplatného sku-
piny A  Davida Seidlera „Králova 
řeč“ dne 20. 3. 2014 v 19.00 hodin. 
Divadlo pod Palmovkou.
V  režii Petra Kracíka hrají: Martin 
Stránský, Dušan Sitek, Petra Hor-
váthová/Simona Vrbická, Kateřina 
Macháčková, Miloš Kopečný, Ka-
rel Vlček, Ivan Jiřík, Saša Malinská, 
Rudolf Jelínek, René Přibil, Jiří Ha-
vel, Karel Hlušička, Václav Ostarek.

Hra, která je předchůdkyní slavného stejnojmenného filmu, zača-
la vznikat v  osmdesátých letech minulého století na  motivy vzpo-
mínek svérázného „královského logopeda“ Lionela Logua. Protože 
však nesměly na základě přísného zákazu Alžběty (Královny matky) 
autorovi během jejího života vydány Loguovy deníky dotýkající se 
jednoho z nejcitlivějších momentů moderních britských dějin, moh-
la být dokončena až po roce 2002, kdy zemřela. V centru příběhu, 
který je založený na skutečných událostech, stojí britský král, který 
právě nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním, které stejně jako 
jeho nesmělost a  psychická zranitelnost zásadně ohrožují budouc-
nost království, jenž se nachází se na prahu světové války a naléhavě 
potřebuje silnou a kvalitní osobnost ve svém čele. Seidlerova půso-
bivá a  emotivně silná tragikomedie je skvělou hrou o  překonávání 
vlastních slabostí, opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném 
mužství. 

Kulturní dům Střelni-
ce uvádí komedii Pie-
rre Palmade a Chris-
tophera Duthurona 
„Na  útěku“ dne 31. 
3. 2014 v 19.00 hodin 
v  rámci předplatné-
ho skupiny B. Divadlo 
Ungelt.
V  režii Ladislava 
Smočka hrají Jana Ště-
pánková a  Zlata Ada-
movská.
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a  životem prožitým naplno. Hra se s  humorným nadhledem dotýká 
i témat nelehkých.

Ivana Bačáková

Provoz Jindřichův Hradec - Jarošovská ulice (vedle stavebnin Raab Karcher)
Výkup druhotných surovin: železo, barevné kovy, papír, PE folie, 
akumulátory, ekologická likvidace autovraků.

• platba v hotovosti
• smluvní ceny 
• množstevní výhody 
• možnost přistavení kontejnerů + odvoz zdarma 
• nájezdová váha do 30 tun

Provozní doba: 
Po, Út, Čt, Pá: 08:00 – 15:00
 St: 08:00 – 17:00
 So: 08:00 – 11:00 

   tel: 607 222 791
   tel: 602 137 150

Sběrné suroviny, a.s.
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gickou říši Zvíře-
te, který žádá jeho 
život za  krádež rů-
že. Kráska, která se 
obviňuje za  jejich 
strašlivé rodinné neštěstí, se proto rozhodne 
obětovat svůj život místo svého otce....
Hrají:  Vincent Cassel, Léa Seydoux, André 
Dussollier  a další
Režie:  Christophe Gans
Hrajeme:  15. a 16. 3. 2014 od 17.30 a 20.00

POMPEJE 3D
Akční / uSA, Německo/ bontonfilm CZ / 3D
Legendární měs-
to ukryté pod ná-
nosem lávy ožívá 
na  filmovém plát-
ně. Touha po  svo-
bodě a  zakázaná 
láska otroka Mila 
k  dceři jeho pána, 
gladiátoři chystají-
cí se na  boj v  aré-
ně smrti Kolosea… 
Hrdinství, sny a  ži-
voty obyvatel Pompejí na úpatí probouzející 
se ničivé síly sopky Vesuvu…
Hrají:  Kit Harington, Carrie-Anne Moss, 
Emily Browning a další
Režie:  Paul W.S. Anderson
Hrajeme:  27. a 28. 3. 2014 od 17.30 a 20.00

10 PRAVIDEL JAK SbALIT HOLKu
Komedie / ČR / Falcon/ 2D
Marek je typickým 
příkladem mladíka 
žijícího ve  vlastním 
světě. Je to chytrý 
a  milý vědátor za-
braný do  studií as-
trofyziky. Jeho nej-
větší láskou jsou 
hvězdy a horoskopy. 
Jeho dráhu mu však 
jednoho dne překří-
ží dívka a  její pří-
tomnost mu zcela obrátí život naruby. Marek 
se do ní tak bezhlavě zamiluje, že ve škole ne-
ní schopen ani udělat zkoušky. V  tento mo-
ment se do  věci obouvají jeho   přátelé, kte-
ří se rozhodnou povolat na pomoc Markova 
otce. Ten je totiž úspěšným vydavatelem řa-
dy bestsellerů, a tak není obtížné najít v edič-
ním plánu několik knih na  téma, jak získat 
ženu. Společně pak začnou Markovi připra-
vovat velkou strategickou hru, díky níž by se 
mu mělo podařit najít cestu k milované dív-
ce. Tím mu však zadělali na  nejeden veliký 
průšvih…
Hrají:  Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jan 
Dolanský, Jakub Prachař a další
Režie:  Karel Janák 
Hrajeme: 29. a 30. 3. 2014 od 17.30 a 20.00

Zdroj:
www.csfd.cz   www.bonton.cz    www.falcon.cz      

www.hce.cz

FAIR PLAy
Drama / ČR / Falcon / 2D
Osmdesátá léta 
v  Československu. 
Mladičká sprinterka 
Anna se stává člen-
kou Střediska vrcho-
lového sportu. Její 
matka a  trenér dou-
fají, že splní kvalifi-
kační limit a postou-
pí na olympijské hry. 
Vybočením ze světa 
tvrdého sportovního 
drilu je pro Annu pouze milostný vztah s To-
mášem .
Anně začnou být bez jejího vědomí podává-
ny anabolické steroidy. Její výkonnost stou-
pá, objevují se ale rovněž první zdravotní pro-
blémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, 
a  přestože je v  sázce její účast na  olympiádě, 
hodlá dál trénovat bez nich. Její matka však 
doufá, že Anna účast na  olympijských hrách 
využije k  emigraci, a  rozhodne se jí anaboli-
ka pod rouškou neškodných vitaminů apliko-
vat tajně…
Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman 
Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Ro-
man Zach, Igor Bareš, Jiří Wohanka, Ondřej 
Malý a další
Režie: Andrea Sedláčková 
Hrajeme:  13. 3. 2014 od 17.30 a 20.00

šPINAVÝ TRIK
Krimi / uSA / Falcon / 2D
Film Špinavý trik je 
založen na  reáliích 
jednoho z  nejpozo-
ruhodnějších skan-
dálů v dějinách Spo-
jených států, vypráví 
příběh špičkového 
podvodníka Irvinga 
Rosenfelda, který je 
společně se svou ob-
dobně vychytralou 
britskou partnerkou 
a  milenkou Sydney Prosserovou  přinucen 
ke  spolupráci s  agentem FBI Richiem DiMa-
sem, který se zcela vymkl kontrole. DiMaso je 
s  sebou strhává do  světa jerseyských politic-
kých machinátorů a mafiánů, který je nebez-
pečný i lákavý současně…
Hrají: Christian Bale, Bradley Cooper, Amy 
Adams, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, 
Jeremy Renner  a další
Režie: David O. Russell 
Hrajeme:  14. 3. 2014 od 17.00 a 20.00

KRáSKA A ZVÍřE
Fantasy/ Francie / Hollywood C.E. / 2D
Píše se rok1810. Po-
té, co ztratil své štěs-
tí na  moři je zdrce-
ný obchodník nucen 
odejít na  venkov se 
svými šesti dětmi. Mezi nimi je i Kráska, jeho 
nejmladší dcera, která je velmi milá a  veselá 
dívka. Jednoho dne narazí obchodník na ma-

KINo
STřeLnice

březen 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – březen 2014

1.-2. 3. 17.30 20.00
ANgELIKA
Francie / romantický/ 2D
6. 3. 17.30, 20.00
PAMáTKářI
USA / drama / 2D
7. 3. 19.00
PHILOMENA
V.Británie /drama/ 2D
8.-9. 3. 17.30
VELKá OřÍšKOVá LOuPEž
Kanada / animovaný / 3D
8.-9. 3. 20.00
NON – STOP
 USA / akční thriller / 2D
13. 3. 17.30, 20.00
FAIR PLAy
ČR / drama / 2D
14. 3. 17.00., 20.00
šPINAVÝ TRIK
USA / krimi /  2D
15.-16- 3. 17.30, 20.00
KRáSKA A ZVÍřE
Francie / fantasy / 2D
18. 3. 18.00
ExPEDIČNÍ KAMERA
festival outdoorových filmů / 2D+3D
19.3. 19.00
TRAbANTEM Až NA KONEC 
SVěTA (ART)
ČR / dokument / 2D
20.-21. 3. 17.30, 20.00
300: VZESTuP řÍšE
USA / akční / 3D
22.-23. 3. 17.30
DObRODRužSTVÍ PANA 
PEAbODyHO A SHERMANA
USA / animovaný / 3D
22.-23. 3. 20.00
NEED FOR SPEED
USA / akční / 3D
25. 3. 19.00
ZáPAD uSA - OREgON
Diashow Martina Loewa
27.-28. 3. 17.30, 20.00
POMPEJE 3D
USA, Německo / akční / 3D
29.-30. 3. 17.30, 20.00
10 PRAVIDEL JAK SbALIT HOLKu
ČR / komedie / 2D
Představení pro děti
2.3. 15.00
SPLNěNá PřáNÍ
ČR / pásmo pohádek / 2D
9.3. 15.00
ZA KAMARáDy Z TELEVIZE VIII
ČR / pásmo pohádek / 2D
16.3. 15.00
KRTEK A HODINy
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
23.3. 15.00
MÍČEK FLÍČEK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
30. 3. 15.00
u VODy
ČR / pásmo pohádek / 2D
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Kulturní kalendář – BřEZEN 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

sport
Kam za sportem?
HHázená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 18. Slavia Praha – JH ne 2. 3. 17:30
kolo 19. JH – Šaľa so 8. 3. 18:00
kolo 20. Zlín – JH so 15. 3.
kolo 21. Písek – JH so 5. 4. 15:00
kolo 22. Michalovce – JH so 12. 4. 17:30

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – Čechy
kolo 6. JH – Č. Budějovice ne 9. 3. 16:00
kolo 7. JH – Astra Praha so 15. 3. 16:30
kolo 8. Vršovice – JH ne 23. 3. 14:00
kolo 11. JH – Strakonice so 26. 4. 15:00

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky II. liga – Čechy
kolo 5. JH – Kobylisy so 1. 3. 12:30
kolo 6. Č. Budějovice – JH ne 9. 3. 14:00
kolo 7. JH – DHC Plzeň so 15. 3. 14:00
kolo 8. Vršovice – JH ne 23. 3. 12:00
kolo 9. JH – Tachov so 5. 4. 12:30
kolo 11. JH – Slavia Praha so 26. 4. 12:30

Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VYSOČINA
kolo 21. N. Včelnice – JH pá 7. 3. 17:30
kolo 22. JH – Pelhřimov pá 14. 3. 17:30
kolo 23. Start Jihlava – JH so 22. 3. 9:00
kolo 24. JH – N. Bystřice B pá 28. 3. 17:30
kolo 25. N. Město n./M. – JH so 5. 4. 10:00

kolo 26. JH – Žirovnice pá 11. 4. 17:30

Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
kolo 18. Kunžak D – JH B st 5. 3. 18:00
kolo 19. JH B – N. Bystřice C čt 13. 3. 17:30
kolo 20. N. Bystřice E – JH B so 22. 3. 13:00
kolo 21. JH B – N. Bystřice D čt 27. 3. 17:30
kolo 22. Třeboň – JH B čt 3. 4. 18:00

Volejbal – Slovan JH B, AC JH, Fruko JH – 
muži okresní přebor
kolo 14. JH B – K. Řečice po 3. 3. 20:00
kolo 14. AC JH – N. Včelnice pá 7. 3. 19:30
Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL

1. března, 20.00 hod.
DIVOKEJ bILL
koncert
kc Jitka
1. - 2. března, 14.00 hod.
DěTSKÝ MAšKARNÍ KARNEVAL
Zábavné odpoledne připravilo 
chůdadlo, diskotéka dJ Luboše 
nosála a mnoho dalších překvapení
kd Střelnice
2. března, 13.00 hod.
MASOPuSTNÍ PRŮVOD MASEK
Sraz ve  13.00 hodin u  baráčnické 
rychty
4. března, 16.00 hod.
VEřEJNÉ ČTENÍ POHáDEK
Městská knihovna
4. března, 16.30 hod.
INDONÉSIE, KRáSKA 
NA ROVNÍKu
Přednáška Jaroslava Stohla
Městská knihovna
4. března, 17.00 hod.
RŮZNOSTI
Vernisáž výstavy studentek 
druhého ročníku oboru 
Užitá fotografie a média
Fotocafé, kostelní ulice
5. března, 16.00 hod.
MEZINáRODNÍ DEN žEN
klub aktvního stáří
kd Střelnice
6. března, 16.30 hod.
MAROKO
Přednáška Vladimíra Bednáře
Městská knihovna
6. března, 17.00 hod.
MEZINáRODNÍ DEN žEN
oV kSČM
kd Střelnice
7. března, 16.00 hod.
PAMATuJ!
k celorepublikové výzvě se připojí 
pěvecké sbory YMca - Jakoubek, 
Smetana, chrámový sbor adama 
Michny, Zanoty
náměstí Míru

7. března, 16.30 hod.
žILI Tu S NáMI
Přednáška Mgr. Marty Leblové
církev československé husitské, 
kostelní 188/i
8. - 9. března
MALOVáNÍ S bLANKOu 
PRAVOu A LEVOu HEMISFÉROu
Fotocafé, kostelní ulice
10. března, 17.30 hod.
TRADIČNÍ ČÍNSKá MEDICÍNA
Beseda s olgou Panákovou
Fotocafé, kostelní ulice
10. března, 19.00 hod.
MALOVANá POMLáZKA
Přednáška pro spolek Přátelé starého 
Jindřichova hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
11. března, 18.00 hod.
SCIENCE CAFÉ
Přednáška Bohumily Maříkové
Fotocafé, kostelní ulice
12. března, 17.00 hod.
DuCHOVNÍ šKOLA
Přednáška renaty Porion Siberové
Městská knihovna
12. března, 17.45 hod.
NAHLÉDNuTÍ DO šAMANSKÉHO 
VESMÍRu
Beseda s Mgr. Martou Pejchalovou
Fotocafé, kostelní ulice
13. března, 16.30 hod.
bIbLICKÉ DěJINy xVI.
Přednáška Jiřího kouna
Městská knihovna
13. března, 19.00 hod.
gÉNIOVÉ SVěTOVÉ HuDby 
V KLAVÍRNÍCH PROMěNáCH
Účinkuje Jiří Pazour
kaple sv. M. Magdaleny
14. března, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Lakomá Barka
GVn J. hradec
15. března, 9.00 - 17.00 hod.
TVOřIVÉ DÍLNIČKy
Městská kavárna - dětský koutek

15. března, 16.00 hod.
S/W/INgINg SAxOPHONES
koncert, dům dětí a mládeže
15. března, 19.30 hod.
TRAVESTIE HANKy PANKy
kd Střelnice
16. března, 17.00 hod.
SENIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší generaci
kd Střelnice
18. března, 17.00 hod.
HORy A KRAJINA 
NOVOHRADSKÝCH HOR
Přednáška Milana koželuha
Městská knihovna
20. března, 17.30 hod.
JAK MySLÍM, TAKOVÝ JSEM
Přednáška rndr. Jarmily králové
Městská knihovna
20. března, 18.00 - 20.00 hod.
POMŮžE NAšEMu DÍTěTI 
ODKLAD šKOLNÍ DOCHáZKy?
Podle čeho se máme rozhodnout? 
Seminář pro veřejnost.
Prodejní galerie okénko, 
pasáž sv. Floriána
20. března, 19.00 hod.
David Seidler "KRáLOVA řEČ"
divadlo Pod Palmovkou. 
divadelní předplatné skupiny a.
kd Střelnice
22. března, 20.00 hod.
KREySON
koncert, kc Jitka
23. března, 15.00 hod.
VODNICKá POHáDKA
divadlo koňmo
husův Sbor, kostelní ulice
23. března, 17.00 hod.
Já, MOJE ROMSKá RODINA 
A WOODy ALLEN
Filmové dokumenty
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská ulice
25. března, 19.00 hod.
ZáPAD uSA - OREgON
digitální diashow
kd Střelnice - kinosál

27. března, 16.30 hod.
ugANDA - TěžKÝ žIVOT 
V PřÍRODNÍM RáJI
Přednáška Věry karasové
Městská knihovna
28. března, 20.00 hod.
MICHAL DAVID
koncert
kc Jitka
30. března, 16.00 hod.
Dana Pražáková "O MEDVěDu 
ONDřEJOVI"
divadelní pohádka v cyklu "děti 
s rodiči do divadla"
kd Střelnice
31. března, 19.00 hod.
Pierre Palmade a Christophe 
Duthuron "NA ÚTěKu"
divadlo Ungelt. divadelní 
předplatné skupiny B.
kd Střelnice
březen
SKuPINOVÉ FOTOgRAFICKÉ 
KuRZy PRO DěTI A MLáDEž
Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií

Probíhající výstavy:

řEMESLA PRO PAřÍž
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

RŮZNOSTI
Fotocafé
Výstava potrvá do 25. 3. 2014

II: SVěTOVá VáLKA V LETECKÉ
FOTOgRAFII
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2014

SPRáVNÝM SMěREM
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2014 

LESy A PřÍRODA KOLEM NáS
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2014
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kolo 35. JH – Pardubice st 5. 3. 19:00
kolo 37. JH – Děčín st 12. 3. 19:00
kolo 39. Opava – JH st 19. 3. 18:00
kolo 40. JH – Prostějov ne 23. 3. 18:00
kolo 41. Svitavy – JH st 26. 3. 
kolo 42. JH – Brno ne 30. 3. 18:00
kolo 43. Ústí n./L. – JH st 2. 4. 18:00
kolo 44. JH – USK Praha so 5. 4. 17:30

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – skupina A
kolo 19. JH – Most so 1. 3. 16:00
kolo 20. JH – Děčín ne 2. 3. 10:00

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina B
kolo 1. JH – Vysočina so 1. 3. 18:00
kolo 2. Vysočina – JH ne 2. 3. 13:00
kolo 9. JH – Nový Jičín so 15. 3. 
kolo 10. JH – Ostrava ne 16. 3. 
kolo 11. Olomouc – JH so 29. 3. 
kolo 12. H. Králové 2 – JH ne 30. 3. 
kolo 13. JH – Slaný so 12. 4. 
kolo 14. JH – Vyšehrad ne 13. 4. 

Basketbal – BK Lions JH, žáci U13+U14 – oblastní přebor
kolo 6. Písek – JH so 1. 3. 13:30
kolo 5. Písek – JH so 1. 3. 14:45
kolo 8. Tábor – JH so 15. 3. 
kolo 7. Tábor – JH so 15. 3. 
kolo 10. Pelhřimov – JH so 29. 3. 
kolo 9. Pelhřimov – JH so 29. 3. 
kolo 12. JH – Písek so 12. 4. 9:00
kolo 11. JH – Písek so 12. 4. 10:30

Basketbal – BK Lions JH C, muži – okresní přebor 
WSPK Cup
kolo 12. Třešť – JH C so 1. 3. 16:30
kolo 13. JH C – Telč so 15. 3. 19:30
kolo 14. Waidhofen – JH C so 22. 3. 18:00

Florbal – FK Slovan JH Blue a Red, Jihočeská liga 
mladší žáci
kolo 10. JH R – JH B ne 27. 4. 9:00
kolo 10. JH B – Kaplice ne 27. 4. 
kolo 10. JH R – Č. Krumlov ne 27. 4. 
kolo 10. JH B – Č. Krumlov ne 27. 4. 
kolo 10. JH R – Dačice ne 27. 4. 
kolo 10. JH B – Dačice ne 27. 4. 
kolo 10. JH R – Kaplice ne 27. 4. 

Florbal – FK Slovan JH, II. liga dorostenci – divize V.
kolo 19. JH – Kaplice ne 9. 3. 9:00
kolo 19. JH – Jihlava ne 9. 3. 13:00

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga starší žáci
kolo 21. JH – United ČB ne 16. 3. 
kolo 21. JH – Štíři ČB B ne 16. 3. 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga – Západ
kolo 15. Nové Strašecí – JH ne 2. 3. 14:00
kolo 16. JH – Třemošná so 15. 3. 14:00
kolo 17. JH – Karlovy Vary ne 16. 3. 14:00
kolo 18. Litice – JH so 22. 3. 15:00
kolo 19. Dobřany – JH ne 23. 3. 14:00
kolo 20. JH – Suchdol so 29. 3. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci MČR – 
skupina Jih
kolo 10. JH – Jihlava so 1. 3. 10:30
kolo 11. JH – Jihlava so 1. 3. 13:30
kolo 12. JH – Písek so 8. 3. 11:00
kolo 13. JH – Suchdol ne 9. 3. 11:00
kolo 14. Blatná – JH so 15. 3. 10:00
kolo 15. Č. Budějovice – JH ne 30. 3. 14:00
kolo 16. Č. Budějovice – JH ne 30. 3. 16:30
kolo 17. Suchdol – JH so 12. 4. 10:00
kolo 18. Jihlava – JH so 19. 4. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, muži divize – skupina A
kolo 16. JH – N. Ves p./Pleší ne 9. 3. 14:30
kolo 17. Cheb – JH so 15. 3. 16:00
kolo 18. JH – Táborsko B ne 23. 3. 15:00
kolo 19. Benešov – JH ne 30. 3. 15:00
kolo 20. JH – Č. Krumlov ne 6. 4. 16:30
kolo 21. Milevsko – JH ne 13. 4. 16:30
kolo 22. JH – Písek ne 20. 4. 17:00
kolo 23. ZČE Plzeň – JH so 26. 4. 10:15

Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize Čechy – skupina D
kolo 12. JH – Libušín so 29. 3. 15:00
kolo 13. Blatná – JH ne 6. 4. 
kolo 14. JH – H. Bříza so 12. 4. 16:30
kolo 15. Braník – JH so 19. 4. 10:15
kolo 16. JH – VŠ Plzeň so 26. 4. 17:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U15 – skupina A
kolo 15. Příbram – JH so 15. 3. 10:00
kolo 16. JH – Benešov so 22. 3. 10:00
kolo 17. Bohemians 1905 – JH so 29. 3. 10:00
kolo 18. JH – Kunice so 5. 4. 10:00
kolo 20. JH – Sparta Praha so 19. 4. 10:00
kolo 21. Č. Budějovice – JH ne 27. 4. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U14 – skupina A
kolo 15. Příbram – JH so 15. 3. 11:45
kolo 16. JH – Benešov so 22. 3. 11:45
kolo 17. Bohemians 1905 – JH so 29. 3. 11:45
kolo 18. JH – Kunice so 5. 4. 11:45
kolo 20. JH – Sparta Praha so 19. 4. 11:45
kolo 21. Č. Budějovice – JH ne 27. 4. 11:45

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U13 – skupina A
kolo 15. Sparta Praha – JH ne 16. 3. 13:00

kolo 16. JH – Písek ne 23. 3. 10:00
kolo 17. Příbram – JH so 29. 3. 10:00
kolo 18. JH – Rokycany ne 6. 4. 10:00
kolo 19. Benešov – JH ne 13. 4. 10:00
kolo 20. JH – Bohemians 1905 ne 20. 4. 10:00
kolo 21. Vlašim – JH so 26. 4. 14:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U12 – skupina A
kolo 15. Sparta Praha – JH ne 16. 3. 14:45
kolo 16. JH – Písek ne 23. 3. 11:45
kolo 17. Příbram – JH so 29. 3. 11:45
kolo 18. JH – Rokycany ne 6. 4. 11:45
kolo 19. Benešov – JH ne 13. 4. 11:45
kolo 20. JH – Bohemians 1905 ne 20. 4. 11:45
kolo 21. Vlašim – JH so 26. 4. 15:45

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – ČEZ krajský 
přebor
kolo 17. JH – Roudné so 15. 3. 10:00
kolo 18. Prachatice – JH ne 23. 3. 
kolo 19. JH – Rudolfov so 29. 3. 10:00
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 6. 4. 
kolo 21. JH – Strakonice so 12. 4. 10:00
kolo 22. Chotoviny – JH ne 20. 4. 
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 26. 4. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – ČEZ krajský 
přebor
kolo 17. JH – Roudné so 15. 3. 11:45
kolo 18. Prachatice – JH ne 23. 3. 
kolo 19. JH – Rudolfov so 29. 3. 11:45
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 6. 4. 
kolo 21. JH – Strakonice so 12. 4. 11:45
kolo 22. Táborsko B – JH ne 20. 4. 
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 26. 4. 11:45

Fotbal – FK JH 1910 B, I. B třída muži – skupina D
kolo 15. JH B – Lomnice ne 30. 3. 
kolo 16. Suchdol – JH B ne 6. 4. 16:30
kolo 17. JH B – Klikov ne 13. 4. 
kolo 18. Temelín – JH B ne 20. 4. 
kolo 19. JH B – N. Včelnice ne 27. 4. 

Fotbal – SK Horní Žďár, okresní přebor muži – XSTM 
POWER DRINK
kolo 15. Hranice – H. Žďár ne 30. 3. 15:30
kolo 16. H. Žďár – Stráž so 5. 4. 16:30
kolo 17. Dešná – H. Žďár so 12. 4. 15:00
kolo 18. H. Žďár – Halámky so 19. 4. 17:00
kolo 19. Novosedly – H. Žďár so 26. 4. 17:00

Fotbal – AC Buk, okresní soutěž muži – skupina A
kolo 13. Nová Ves – Buk so 12. 4. 16:30
kolo 14. Buk – Č. Velenice B so 19. 4. 17:00
kolo 15. Chlum B – Buk ne 27. 4. 15:00

Letem sportovním světem
HÁZENÁ
Na kvalitně obsazeném turnaji mladších 
a  starších žákyň v Chebu uspěla obě druž-
stva TJ Házená J. Hradec famózním způso-
bem. Při II. ročníku „Pololetního poháru 
2014“ z 16 zápasů žádný neprohrála, pouze 
v jediném remizovaly mladší žákyně. Na fo-
tografii po vítězném slavnostním vyhlášení 
jsou budoucí házenkářské naděje obou týmů 
pohromadě. V horní řadě jsou zleva vesměs 
starší žákyně a také trenérka Zuzana Kohou-
tová, dále Petra Kostková, Dominika Kalen-
ská, Simona Březinová, Barbora Pajerová,

(pokračování na str. l9) 
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Od začátku roku 2014 se v Jindřichohradeckém zpravodaji objevuje křížovka tematicky zaměřená na naše město. Z došlých správných odpovědí každý 
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Výhercem se stává: Jiří Kovář z Nové Bystřice. Blahopřejeme.
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křížovka

JMÉNO 
ANNA 

(ANGL.)

ST.SPZ 
TÁBORA VYNÁLEZ LÁSKA 

(ANGL.) TA I ONA CHEM. ZN. 
DUSÍKU MALÝ PES OBRUBA 

OBRAZU
ODĚVNÍ 
TVORBA

CHEM. ZN. 
SÍRY NAŘÍKAT

VĚŽNÍ 
HODINY 
(MN. Č.)

4 část 
tajenky

OSTROV 
TVOŘÍCÍ 

PÁS ATOLU

PROJEV

VŽDYŤ

NÁSTROJ
ŽNEČKY

OKÁZALE 
ŽIJÍCÍ BOHÁČ

KLUB 
ATLETŮ

SÁNÍM 
VTÁHNOUT 
DO SEBE

NÁPOR

ČÁST 
PRAHY

KLEP

OTISK TISKOVÉ 
CHYBY

NEJTVRDŠÍ 
NEROST

1. část 
tajenky

INIC. NOVIN. 
KOMÁRKA

DO VĚTŠÍ 
VZDÁLENOSTI

MĚSTO ROMEA 
A JULIE

ČÍSLICE 7 
(V KARTÁCH)

INDIÁN. 
ZBRAŇ

HOLANDSKÁ 
ŘEKA

ZLATO 
(ŠPANĚL.)

LESKLÝ 
NÁTĚR

STAVEBNÍ 
ODPAD

ROZMAR 

SOPEČNÁ 
VYVŘELINA

FINTA
HON

OTCOVÉ 
(KNIŽNĚ)

KORÝŠ S 
KLEPETY

POLNÍ 
PLEVEL

LEBKA

CHEM. ZN. 
VÁPNÍKU

EGO

BIBLICKÝ 
POKRM

HODINA 
(ITALSKY)

NÁŠ (ANGL.)

SLOVEN. 
PLOŠ MÍRA

TOUŠ

VIRUS

KUS 
HADRU

LABUŽNÍK

NÍZKÝ 
LESNÍ 

POROST

PROUD

2. část 
tajenky

STARÝ FRANC. 
TANEC

LATINSKÝ 
ZÁPOR

KOUSINUS
AMPLITUDA

FILM. 
MIMOZEM-

ŠŤAN

ZNAČKA 
STARŠÍCH 
POČÍTAČŮ

TĚLOCVIČ-
NÁ POLOHA

OBYVATEL 
IRSKA

OLEJÁŘSKÝ 
KONCERN

NUŽE

PROUTĚNÉ 
NÁDOBY

VEŘEJNÉ 
OZNÁMENÍ

DOSPOD

JENŽ (KNIŽ.)

SADA

ZNAČKA 
ELEKTRO 
SPOTŘEB.

JARO 
(LATIN.)

OROČ

DLOUHÁ 
BODNÁ 
ZBRAŇ

ZÁPAS

PAZNEHTÍK

CÍZÍ MUŽ. 
JMÉNO

OZN. 
SEVERU

BÍLÝ SPORT

VOLT + 
AMPÉR

VTIPNÉ 
RČENÍ

INICIÁLY 
HERCE 

VOJANA

TISK AGENT. 
SSSR

OZN. POLO-
MĚRU

ODBORNÁ 
ŠKOLA

CHEM ZN. 
BORU

JMÉNO HERCE 
ROMANČÍKA

CHEM. ZN. 
DRASLÍKU

ZNIČENÍ 
NAJETÍM

2. část 
tajenky

SVOu ROZLOHOu 
SE KOMPLEx 

JINDřICHOHRADEC-
KÉHO HRADu 

A ZáMKu řADÍ...

NáPOVěDA: 

KRČ, EE, OuR, gAVOTA, 
VER, ESSO, CN

Simona Vondrášková, Elizabeth Kolářová, Eliška Kovářová, Micha-
ela Hauserová a asistentka trenérky Andrea Davidová. Ve druhé řa-
dě zleva jsou hráčky promíchány, a sice Barbora Jírová, Tereza Ko-
vářová, Natálie Maxová, Lucie Frühaufová, Aneta Rytířová, Agáta 

Hauserová, Adéla Ondřejová, Klára Florková, Eliška Ježková, Natá-
lie Tržilová a Eliška Tomanová. Leží zleva Klára Simandlová a Mar-
kéta Zemanová.

Roman Pišný

SPORTOVNÍ AEROBIK
Již podeváté Jindřichův Hradec uvidí soutěžní přehlídku pó-
diových skladeb, kterou pořádá v  městské sportovní hale AET 
Team Lena J. Hradec. V sobotu 15. března v 10.00 hodin začne 
soutěžní klání, při němž budou ke spatření až tříapůlminutová 
týmová vystoupení. Závodit budou dívky do 7 let, od 8 do 10 
let, od 11 do 13 roků, od 14 do 18 let a družstva věkově smíšená. 
Program bude zahájen v  8.30 hodin prezencí, o 15 minut poz-

ději začnou zkušební minutové nácviky skladeb. Pod dohledem 
hlavního rozhodčího Pavla Kúna se představí cvičenky rekreač-
ního a sportovního aerobiku, tanečních klubů, amatérských sou-
borů, mateřských, Základních, uměleckých škol, zájmových od-
dílů, kroužků. Vstupné: 25Kč.

Roman Pišný
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pozvánky na duben
Městské akce: Ostatní akce:
• 6. 4. 

SENIOR KLub
• 13. 4. 

„MIKuLášOVy PATáLIE“ – DIVADELNÍ POHáDKA
• 14. 4. 

„OTHELLO“ – DIVADELNÍ PřEDPLATNÉ SKuPINy A 
• 17. 4. 

„MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK“ – DIVADELNÍ PřEDSTA-
VENÍ MIMO PřEDPLATNÉHO 

• 20. 4.
VELIKONOČNÍ KONCERT – PS JAKOubEK yMCA

• 30. 4. 
ČARODěJNICE – ZAbAVNÉ ODPOLEDNE

• 3. 4. 
SLAVNOSTNÍ VyHLášENÍ LITERáRNÍ SOuTEžE TExTÍK

• 6. 4. 
VyNášENÍ SMRTKy

• 6. 4. 
JARNÍ KONCERT JHSO

• 10. – 12. 4. 
VELIKONOČNÍ FESTIVAL – KONCERTy VážNÉ HuDby

• 12. 4. 
„JAK JSEM SE ZTRATIL“ – DIVADELNÍ PřEDSTAVENÍ 
DS JAbLONSKÝ 

• 12. 4. 
HARLEJ + šKWOR – KONCERT

• 19. 4. 
MANDRAgE – KONCERT

• 26. 4. 
VAJgARSKÝ KAPR 2014

Městská vyhlídková věž Foto: Pavel Šilhavý


