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MĚSTSKÝ HŘBITOV 
SE DOČKAL OBNOVY

Rekonstrukcí prošla válečná pohřebiště 
i pomníky obětem válek.

Více informací na straně 4

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE 
ZVE DO DIVADLA

Květnová divadelní představení potěší diváky 
obou předplatitelských skupin.

Více informací na straně 16

NA 15. KVĚTEN PŘIPADÁ 
MEZINÁRODNÍ DEN RODIN 

U této příležitosti se na III. nádvoří Státního 
hradu a zámku koná mimořádný koncert.

Více informací na straně 16

turistickou sezónu v Jindřichově 
hradci opět zahájí společná 
cyklistická vyjížďka
Ve znamení rekordů se nesly oba loňské cyklistické výš-
lapy s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál. Zatímco jarní akce u příležitosti zahájení tu-
ristické sezóny ve městě nad Vajgarem se v květnu 2013 
zúčastnilo 727 lidí, na podzim téhož roku šláplo do pedá-
lů při společném ukončení sezóny v Jindřichově Hradci 
a v celém Jihočeském kraji celkem 545 účastníků. Čísla, 
která v dosavadní historii této oblíbené akce neměla ob-
doby, jsou samozřejmě velkou motivací pro organizáto-
ry při přípravách obou letošních cyklistických vyjížděk.  
První z nich je naplánována na sobotu 17. května 2014. 
Oproti předchozím ročníkům jsou pro zájemce tentokrát 
přichystány jen dvě trasy. Ti odvážnější a zdatnější, kte-
rým by snad chyběla v minulosti nejnáročnější a nejdel-
ší trasa č. 3, mohou absolvovat klidně 
obě kratší trasy.
Zahájení a výdej účastnických diplo-
mů bude probíhat na parkovišti Sprá-
vy a údržby silnic v Jarošovské ulici.
Kratší z  výšlapů v  délce cca 13 km 
startuje ve  14.00 hodin. Trasa ve-
de z  Jindřichova Hradce směrem 
na Dolní Skrýchov, Břeskáč, Radouň-
ku, Drahýšku, Dolní Radouň, dá-
le k vlakové zastávce v lese u Jarošo-
va nad Nežárkou, na Horní Skrýchov 
a Dolní Skrýchov. Tato trasa je vhod-
ná i pro pěší.
Již o  hodinu dříve, tedy úderem 
13.  hodiny, se na  delší trasu měří-
cí cca 37 km mohou vydat zájem-
ci o  náročnější cyklistický výšlap.  
Z Jindřichova Hradce se opět vydají 
na Dolní Skrýchov a Břeskáč, dále ale budou pokračovat 
na Studnice, Lodhéřov, Drahýšku, Dolní Radouň, Kostel-
ní Radouň, Horní Radouň, Okrouhlou Radouň, kopec 
Kubalov, Karlov, směrem k Hájence Lovětín a přes Horní 
Skrýchov do Dolního Skrýchova.
Doporučení pořadatele: vlastní mapa, nejlépe Jihočes-
ké cyklotrasy III, je výhodou. Pořadatel neručí za ško-
dy účastníkům vzniklé ani jimi způsobené, každý se 
účastní jízdy na vlastní nebezpečí.

Cílovou stanicí pro obě trasy je tentokrát louka za Penzi-
onem Vlastimil Houška v Dolním Skrýchově. Tady bude 
kromě občerstvení připraven pro účastníky bohatý do-
provodný program: tým silniční bezpečnosti BESIPu, 
auto a cyklo trenažéry, dětské dopravní hřiště, stano-
viště PČR J. Hradec, soutěže a hry pro děti (ČČK, SDH 
J. Hradec, TJ Házená J. Hradec). Moderátorem celé ak-
ce je Michal Arnošt. Od 17.00 hodin bude všechny pří-
tomné bavit kapela Výkyvná sekce.

Zhruba v  16.30 hodin proběhne slosování účastnic-
kých diplomů o hodnotné ceny, tou hlavní bude i ten-
tokrát jízdní kolo.

Během akce představí město Jindři-
chův Hradec novou cyklotrasu s ná-
zvem Partnerství, která vede do  ra-
kouského Litschau a byla vytipována 
v  rámci projektu Tematické cyklo-
trasy Jindřichohradecka – propoje-
ní okresního města s přeshraničními 
trasami v Rakousku, na jejíž realiza-
ci byl přidělen příspěvek z Evropské 
unie z  Fondu malých projektů Jižní 
Čechy - Dolní Rakousko.

Akci Přes kopec na Hradec aneb Jin-
dřichohradecký pedál pořádá měs-
to Jindřichův Hradec ve  spolupráci 
s  Cyklistickým klubem RBB Invest 
Jindřichův Hradec, Sborem dobro-
volných hasičů Jindřichův Hradec, 
Jihočeským aktivem BESIP, Doprav-

ním inspektorátem Policie ČR, Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže, TJ Házená J. Hradec a za mediální 
podpory Hitrádia Faktor, Týdeníku Jindřichohradecka, 
Regionálního týdeníku 5+2 dny Jindřichohradecko, Jin-
dřichohradecké televize a měsíčníku Žurnál krásné člán-
ky. Této spolupráce si organizátoři akce velmi váží a tímto 
všem děkují. Poděkování náleží i sponzorům, kteří tuto 
jarní vyjížďku podpořili věcnými odměnami do soutěží 
pro děti. 

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál: 
Kdy: sobota 17. května 2014         

Zahájení a výdej účastnických diplomů: 13.00 hod. – trasa č. 2
14.00 hod. – trasa č. 1

Start: parkoviště SÚS v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci
Cíl: louka za Penzionem Vlastimil Houška v Dolním Skrýchově

Marcela Kozlová
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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 červen

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 spojující ulici Pražskou se Sládkovým kopcem
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává 
Petra Beránková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události Z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

první máj je lásky čas, to již od základních škol 
všichni víme z  Máchova Máje. Pro nás na rad-
nici však máj znamená přípravu na novou tu-
ristickou sezónu, která již klepe na dveře. Na 
začátku měsíce budeme mít letos ne jednu, ale 
hned dvě pietní akce. Šestého května slavnost-
ně ukončíme rekonstrukci válečného pohřebi-
ště na městském hřbitově za přítomnosti vý-
znamných hostů, kteří postupně položí věnce a 
květiny k hrobům z období I. světové války, k 
Památníku kříže z kóty 363 od Cebrova 1916, 
Pomníku obětem válek 19. století a k Pomní-
ku obětem II. světové války. Osmého května 
pak dopoledne vzpomeneme na Den osvobo-
zení. V polovině měsíce, konkrétně 16. května, 
se po zimní pauze do Husových sadů opět vrá-
tí farmáři se svými kvalitními výrobky. Tentýž 
den můžete zažít výjimečný koncert v  podání 
Ústřední hudby Armády České republiky k  Me-
zinárodnímu dni rodin, který se uskuteční od 
18.00 hodin na nádvoří zámku. Den poté, v so-
botu 17. května, oficiálně zahájíme turistickou 

sezónu Jindřichohradeckým 
pedálem. 
Přijďte si s  námi zaspor-
tovat a protáhnout si tak 
ztuhlé tělo po zimě. Vy-

tvoříme i tentokrát účast-
nický rekord?

Stanislav Mrvka
starosta města

sezónu Jindřichohradeckým 
pedálem. 
Přijďte si s  námi zaspor-
tovat a protáhnout si tak 
ztuhlé tělo po zimě. Vy-

tvoříme i tentokrát účast-
nický rekord?

Bezdrátové připojení 
k internetu ve městě 
Občané a  návštěvníci města budou mít již 
brzy možnost se bezdrátově připojit v  cent-
ru Jindřichova Hradce zdarma k  internetu. 

Radní města totiž schválili návrh zadání za-
kázky na  pořízení bezdrátového připojení 
k  síti městského úřadu. Pokrytí by mělo být 
ve  všech budovách městského úřadu včetně 
Kulturního domu Střelnice a  některých ve-
řejných prostranství (v první fázi Masaryko-
vo náměstí).

Druhá základní škola vyhrála 
plaveckou olympiádu
Druhá základní škola obhájila v polovině března 
prvenství v Okresní plavecké olympiádě. Žákům 
prvního a druhého stupně předal poháry starosta 
města Stanislav Mrvka.
Již devatenáctý ročník Okresní plavecké olympi-
ády škol se uskutečnil v Plaveckém bazénu v Jin-
dřichově Hradci ve dnech 11. a 12. března 2014. 
V celkovém pořadí škol se stejně jako v loňském 

roce umístila na prvním místě 2. základní škola. 
Dětem osobně poděkovali 2. dubna za  vzornou 
reprezentaci starosta města Stanislav Mrvka, ve-
doucí odboru školství Jitka Čechová, ředitel Slu-
žeb města Jindřichův Hradec Ivo Ježek a  ředitel 
školy Jaromír Sváček.

Jindřichohradečtí 
dobrovolní hasiči oslavili 
páté výročí
Pět let od svého zřízení oslavila 1. dubna 2014 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 
Jindřichův Hradec. K tomuto výročí poděko-
vali za jejich dosavadní činnost členům výjez-
dové jednotky radní města Jindřichův Hradec. 
Členové sboru obdrželi z rukou starosty měs-
ta Stanislava Mrvky drobné dárkové předměty 
a pamětní list. 

Na společné fotografi i: zleva nahoře: Pavel Vej-
var, Stanislav Beran, Lubomír Beran, Vladimír 
Pavlík, Stanislav Mrvka, Jaroslav Neubauer, 
Dušan Beran, Sabina Langerová, Jiří Pravda, 
Jana Říhová, Karel Přibyl; zleva dole: Radim 
Staněk, Kateřina Svobodová, Lukáš Bušta.

Jindřichohradecká 
nemocnice otevřela 
nový urgentní příjem
Nemocnice v  Jindřichově Hradci otevře-
la ve středu 16. dubna nový urgentní příjem, 
tzv. Emergency. Investice, která znamená zce-
la zásadní krok ke  zkvalitnění péče o  akutní 
pacienty, vyšla za podpory Jihočeského kraje 
na zhruba 9 milionů korun.
Na provozu této multioborové jednotky s čty-
řiadvacetihodinovým provozem se bude po-
dílet deset sester a osmnáct lékařů. Vzhledem 
k víceoborovému rozsahu péče se tato jednot-
ka stává dnem zahájení provozu úzce spolu-
pracující jednotkou se Zdravotnickou zá-
chrannou službou Jihočeského kraje. 
Diagnostický a  léčebný proces bude prová-
děn v  zázemí urgentního příjmu, kterým je 
hala s expektačními (monitorovacími) lůžky, 
kam lze přijmout v rychlém sledu až 5 akut-
ně nemocných pacientů. Zde je dle základní-
ho onemocnění ošetří specialisté, zdravotní-
ci odeberou laboratorní materiál, provedou 
klinické, sonografi cké a rentgenové vyšetření 
– vše v komfortním prostředí se sledováním 
životních funkcí, kdy v případě změny těch-
to funkcí je v  bezprostřední dostupnosti CT 
vyšetření, oddělení intenzivní péče a ARO 
(anesteziologicko-resuscitační oddělení).
Součástí urgentního příjmu jsou dále dvě 
ambulance, akutní interní a  neurologická, 
v nichž lze ošetřit i  část pacientů ambulance 
chirurgické. Cílem je zefektivnění péče o pa-
cienty, se zachováním její vysoké odbornos-

ti a plynulosti, zamezení přeposílání pacientů 
mezi jednotlivými ambulancemi a  dokonče-
ní diagnostiky na jednom místě. Diagnostice 
poslouží soustava nových přístrojů k  rychlé-
mu rozboru krevních vzorků či ultrazvukový 
přístroj s možností jeho využití přímo u lůžka 
pacienta.

Karolína Průšová

str. 3

KvĚTEN 2014

www.jh.cz



ODBOR ROZVOJE

městský úřad informuje

Rekonstrukce válečných pohřebišť a pomníků obětem válek byla dokončena
Uprostřed zídky je podstavec a na něm se tyčí monolit z hrubě opracova-
ného kamene, mírně se zužující směrem nahoru. Na jeho vrcholu je pě-
ticípá kovová hvězda a pod ní sovětský znak. Některé prameny uvádějí, 
že se též jedná o hrob vojáků, jejichž jména jsou vytesána do desky umís-
těné na čelní straně monolitu. Na dvou kamenných deskách umístěných 
před monolitem je položen odlitek vavřínového věnce. Pomník a jeho le-
mování zídkou byl po letech vlivem počasí a povětrnosti v nedobrém sta-
vu. Výška pomníku je asi 3,70 m.
Pomník obětem válek 19. století byl zhotoven v roce 1912. Původně byl 
umístěn v  areálu Švecových kasáren v  Jindřichově Hradci a  byl věno-
ván padlým vojákům 
75.  pluku. Nyní se na-
chází na  konci ces-
ty vedoucí od  původní 
vstupní brány v prosto-
ru městského hřbitova. 
Sestává se ze tří stupňů 
hrubě opracovaného 
kamene, na něm je pod-
stavec z  černé hlazené 
žuly s reliéfním vyobra-
zením starého bojovní-
ka předávajícího prapor 
mladému. Nad tímto vyobrazením jsou uvedena jména bojišť s  letopočty 
CUSTOZA 24. VI. 1866, SKALICE 28. VI. 1866, CRNI VRH 4. II. 1882, 
BUDANJ 21. II. 1882. Prostor kolem pomníku je vymezen v rozích čtyřmi 
dělovými lafetami spojenými mezi sebou řetězy, výška pomníku je cca 4 m.
Památník kříže z koty 363 od Cebrova 1916 je umístěn nalevo od pomní-
ku obětem válek 19. století, je též věnován příslušníkům jindřichohradecké-
ho 75. pěšího pluku. Na kamenném podstavci se nachází žulový kvádr s ná-
pisem „Památník R. Kabeše s křížem z kóty 363 od Cebrova, kterou od září 
1915 do května 1916 hájili za cenu těžkých ztrát příslušníci jindřichohra-
deckého 75. pěšího pluku.“ Nad tímto nápisem je umístěna socha andě-
la s raněným vojákem, autorem je akademický sochař Rudolf Kabeš. Nad 
sochou je na podstavci upevněn kříž, poškozený střelbou z bojiště. Kříž je 
opatřen ruským nápisem IHNI. Památník je vysoký cca 4 m.
Celkové náklady na rekonstrukci činí 1 225 000 Kč, z  toho významným 
podílem přispěla státní dotace 967 000 Kč, kterou poskytlo Ministerstvo 
obrany České republiky, 258  000 Kč z  vlastních zdrojů pak investovalo 
město Jindřichův Hradec.

Vladimír Krampera

Právě v době stého vý-
ročí založení měst-
ského hřbitova v  Jin-
dřichově Hradci byly 
dokončeny práce na re-
konstrukci válečného 
pohřebiště z  období 
I.  světové války, Po-
mníku obětem II. svě-
tové války, Pomníku 
obětem válek 19. sto-
letí a  Památníku kříže 
z koty 363 od Cebrova 

1916 umístěné na městském hřbitově v Jindřichově Hradci.
Koncem 19. století vznikla potřeba zřídit nový hřbitov, protože hrozilo, 
že dosud užívané hřbitovy nebudou stačit. Na podzim roku 1914 se zá-
kladem nového hřbitova staly vojenské hroby obětí první světové války. 
Hroby jsou umístěny ve dvou sousedících lokalitách u původní vstupní 
brány. Společně zaujímají plochu cca 1000 m2, s celkovým počtem cca 200 
hrobů. Hrobová pole byla v zanedbaném stavu a jednotlivé hroby byly roz-
poznatelné pouze v náznacích ve zvlněném terénu. Zhruba čtvrtina hrobů 
byla opatřena náhrobky z umělého kamene, část těchto náhrobků byla vli-
vem neudržování vykloněna z osy a rovněž nápisy na těchto náhrobcích, 

pokud byly zachovány, 
byly nečitelné či ne-
úplné. Ostatní hroby 
byly označeny plecho-
vými rozetami s  neči-
telnými jmény padlých. 
Mezi hroby se nachá-
zely vzrostlé jehličnaté 
i  listnaté stromy, plo-
cha byla řídce zatrav-
něna. Při kosení trav-

natých ploch došlo k posunu označení hrobů. Celkovému pohledu na toto 
pohřebiště chyběla vojenská přesnost, upravenost do zákrytů.
Dalším objektem rekonstrukce byl Pomník obětem II. světové války. 
Tento pomník pochází z roku 1945, nachází se ve středu hřbitova, nedale-
ko od hrobů obětí I. světové války. Skládá se ze zídky cca 1m vysoké oblo-
žené ze tří stran kamennými deskami. Ve směru do památníku byly vysa-
zeny tuje, které zakrývaly nápis „VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁM“. 

městská policie
Výpis z událostí
Figurínu ženy sloužící k  reklamním účelům 
sebral 20. 3. 2014 u budovy Oděvy 36letý pod-
napilý muž. Strážníci ho zastihli v  Klášterské 
ulici. Jako důvod krádeže uvedl, že se rozešel 
s přítelkyní. Že by adekvátní náhrada? No, ale-
spoň mlčela. Nicméně za přestupek proti ma-
jetku dostal blokovou pokutu a figurínu musel 
vrátit na místo.

V  poslední době se roztrhl pytel s  podnapi-
lými řidiči. Jednoho z  nich strážníci zjisti-

li 21. 3. 2014 na sídlišti Vajgar, jak se na neo-
světlené Babetě řítí ke Kauflandu. U sebe neměl 
ani občanský ani řidičský průkaz a ani doklady 
od  vozidla, které navíc nebylo jeho. Nadýchal 
1,33 promile. 
Další opilec seděl 22. 3. 2014 za volantem Favo-
rita a ve vozidle měl navíc tříčlennou posádku 
(věkový průměr 19 let). Kontrolován byl na Ji-
ráskově předměstí, nadýchal 0,51 promile.
Do  třetice to byl řidič Alfy Romeo, který 
28. 3. 2014 přejel z Masarykova náměstí do Hu-

sovy ulice. Při kontrole hlídce tvrdil, že vozidlo 
řídila jeho přítelkyně a až v Husově ulici po za-
parkování si přesedli. Toto tvrzení se v první řa-
dě nelíbilo jeho přítelkyni a navíc netušil, že byl 
většinu cesty sledován kamerou a to již od used-
nutí do  vozidla. Nadýchal 0,40 promile a byl 
předán Policii ČR.

22. 3. 2014 Na základě oznámení vyjížděli stráž-
níci do Husovy ulice, kterou projel řidič Volks-
wagenu s přívěsným      (pokračování na str. 5) 
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vozíkem takovou rychlostí, že došlo k odpojení 
přívěsu a tento poškodil dvě z řady odstavených 
vozidel. Strážníci řidiče na místě předali policis-
tům ze skupiny dopravních nehod.

26. 3. 2014 Zvláštní, ale v poslední době ne zcela 
ojedinělý případ, řešili strážníci v Kauflandu, kde 
mladistvá učenka kradla nejen zboží z regálů, ale 
vykrádala i skříňky starším kolegům. Jednalo se 
např. o batoh, mobilní telefon, finanční hotovost, 
cigarety… Věci měla ukryté nejen ve svém bato-
hu, ale i pod spodním prádlem. O jejím počíná-
ní byla informována matka, dále mistrová SOU 
a v neposlední řadě i odbor sociálních věcí, od-
dělení péče o mládež.
Pro změnu se podíváme do Penny Marketu, kam 

byla hlídka volána dne 7. 4. 2014 v 19.40 hodin. 
24letý muž zde odcizil láhev vodky, a když se ho 
vedoucí prodejny snažil zadržet, fyzicky ho na-
padl. Agresivní byl i v době příchodu strážníků, 

hlava mu zchladla až po nasazení pout. Strážní-
ci ho na místě předávali hlídce Policie ČR, ne-
boť svým jednáním naplnil skutkovou podstatu 
trestných činů krádeže a výtržnictví.

8. 4. 2014 V  odpoledních hodinách vyjíždě-
li strážníci do  Nežárecké ulice, kde u  jednoho 
domu na  periférii docházelo k  tzv. „opalování 
kabelů“. O tom, že se tentokrát legálně získané 
kabely nechají ekologicky oloupat od  izolace, 
nechtěli dotyční ani slyšet. No tedy slyšet ještě 
ano, ale … Strážníci věc zadokumentovali a ja-
ko správní delikt dle zákona o ochraně ovzdu-
ší předali ke správnímu řízení odboru životního 
prostředí MěÚ J. Hradec.

Rudolf Gabriel

policie Čr
Zebra se za Tebe nerozhlédne 
Policisté na jihu Čech připomínali ve dnech 31. března až 4. dubna 2014 chodcům, jak správně přecházet vozovku. Na Jindřichohradecku se policisté 
cíleně zaměřili na přechody pro chodce. V rámci celorepublikové dopravní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ zvýšili dohled nejen nad dětmi, které 
přes frekventované komunikace přichází do škol, ale i nad všemi dospělými, zejména pak nad seniory. Cílem akce bylo připomenout chodcům, ale i ři-
dičům pravidla bezpečnosti silničního provozu v této oblasti. Na vybraných školách pak policisté se žáky na toto téma pobesedovali. Vedle bezpečnosti 
na přechodech se zaměřili i na problematiku jízdy na kolech. S dětmi dopravní policisté prověřili jejich znalost dopravních značek, řešení dopravních 
situací a znalost základních pravidel silničního provozu.
Kampaň podpořili: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, BESIP Ministerstva dopravy ČR, ŠKODA AUTO a ALTIMA - reflexní prvky.

Prevence:

Nehoda s vlakem a zákon 
V souvislosti s dubnovou smrtelnou dopravní nehodou na Kardašovořečicku, kdy řidička vozidla Hyundai vjela do jízdní dráhy vlaku a svůj boj o život 
na místě prohrála, policisté připomínají všem řidičům znění § 29 zákona o silničním provozu (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích), který v odstavci 1 jasně říká, že:
 

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd

a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly 
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku 
přejezdového zabezpečovacího zařízení

c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo 

je-li slyšet jeho houkání, nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované 
bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením čer-
veným nebo žlutým praporkem a  za  snížené viditelnosti kroužením 
červeným světlem

f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí 
a pokračování v jízdě

Z výše uvedeného řidiči nejčastěji porušují body a), b) a c), a to tím, že 
po projetí vlaku vjíždí na železniční přejezd ještě v době, kdy je dávána 
světelná a zvuková výstraha a závory se teprve začínají částečně zvedat. 
V té chvíli může dojít, zejména u vícekolejného koridoru, k opětovnému 
sepnutí bezpečnostního systému jiným, ve směru k přejezdu přijíždějícím 
vlakem, čímž se závory opět okamžitě spustí. Řidič, který takto poruší zá-
kon, je rázem uvězněn mezi závorami.
 

Policie upozorňuje řidiče
Řidiči, buďte při přejíždění železničních přejezdů velice opatrní. Dodr-
žujte zákon o silničním provozu! Vaší nepozorností   a nerespektováním 
zákona můžete ohrozit život nejen Váš, ale i osádky vozu, rovněž i všech 
cestujících ve vlaku či vlakové soupravě.

Hana Millerová 
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spoleČenská kronika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. dubna 2014 se uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Přivítány byly tyto 
děti: Hrůzová Vanesa, Mikolášek Ondřej, Cibríková Kateřina, Hávová Tereza, Horák Filip, Horvátová Nicol, Houska Jan, Hynková Sofie, Chmel Ondřej, Jakubec Jakub, Ka-
dlec Daniel, Kadlecová Viktorie, Krátká Marie, Kvasničková Markéta, Matoušek Miroslav, Sluka Jiří, Šimečková Stella, Tvarohová Anežka, Vondra Adam a Zachová Kristýna.

Karolína Průšová, Foto: Petra Jouzová

Blahopřání k životnímu jubileu
Krásné 95. narozeniny oslavil 30. března 2014 pan Jaroslav Gráf, který se 
narodil ve Stráži nad Nežárkou. Pan Gráf vystudoval obchodní akade-
mii, za války byl tři roky totálně nasazen v Rakousku. Po útěku a návra-
tu domů se účastnil odboje v rámci partyzánské brigády Za Prahu, která 
organizovala samosprávu na Třeboňsku a Jindřichohradecku a podílela 

O Matce Boží
Měsíc květen je zasvěcen především Panně Marii. Její úloha v plánu spásy je neza-
stupitelná a pro každého, ať už věřícího, či nevěřícího, nedocenitelná.
Především si musíme uvědomit, že Bůh si vybral právě Pannu Marii, aby skrze ni 
přišel na tento svět. „Přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“, říká se ve Vyzná-
ní víry. Ale už předem, ve své prozřetelnosti, tuto dívku k tomuto úkolu připravil. 
Uchránil ji od samého počátku od dědičného hříchu a její duši naplnil všemi mi-
lostmi. Nelze lidským rozumem pochopit a tedy vystihnout důstojnost této ženy.
Každé narozené dítě potřebuje matku, bez níž je nejen jeho fyzický, ale také citový 
vývoj ohrožen. Podobně je to v řádu milosti. Obrácený a po Bohu toužící křesťan 
potřebuje duchovní ochranu. Potřebuje milost, aby o Bohu nejen hovořil, ale aby 
v něm Bůh také byl. Přítomnost Boha v člověku je ten největší Boží dar a záro-
veň nejúžasnější tajemství. Matka Boží přivedla na svět nejen Ježíše, v duchovním 

smyslu se stala „prostřednicí všech milostí“ pro každého člověka. Je Matkou všech 
národů i každého člověka zvlášť. 
Proto také zástupy svatých právě jí připisují svůj duchovní stav a krásu své duše.  
Nejvíce kostelů na celém světě je zasvěceno Panně Marii a nejvíce poutních míst 
a zázraků je spojeno s ní. A tak je pravdivé duchovní pravidlo, že kdo opravdově, 
upřímně a s láskou ctí Matku Boží, jde po správné cestě. Naopak lidé s odmítavým 
nebo podezřelým vztahem k Matce Boží jsou nejspíše zjevní nebo skrytí bludaři.
V měsíci květnu proto neopomeňme obnovit své zasvěcení Matce Boží, navštívit 
nějaké místo nebo kapličku jí zasvěcenou. A zde se upřímně obrátit k té, před níž 
se klanějí i nebeské zástupy andělů: Svatá Maria, Matko Boží, Trůne moudrosti, 
Královno rodin a Královno míru,  oroduj za nás.

P. Jiří Špiřík

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 14. 3. 2014 do 14. 4. 2014 nás opustili: 

Věra ŠMÍDOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 12. 1922 14. 3. 2014
Miroslav DRABÁLEK, Horní Pole 1. 5. 1933 14. 3. 2014
Antonín STOJKA, Kardašova Řečice 22. 10. 1935 14. 3. 2014
Karel KŮRKA, Jindřichův Hradec 20. 9. 1933 15. 3. 2014
Milena ŠARLINGROVÁ, Otín 18. 9. 1946 15. 3. 2014
Marie KONHEFROVÁ, Hatín 2. 12. 1917 15. 3. 2014
Josef ŠVANDA, Písečné 20. 10. 1946 15. 3. 2014
Jiří MRKVIČKA, Otín 18. 3. 1964 15. 3. 2014
František PÁVEK, Žíteč 23. 10. 1951 18. 3. 2014
Miloslava KOSOVÁ, Mirochov 30. 3. 1928 19. 3. 2014
Karel BROŽEK, Jindřichův Hradec 27. 5. 1935 20. 3. 2014
Dagmar VLKOVÁ, Jindřichův Hradec 15. 7. 1950 21. 3. 2014
Miroslav JIRKŮ, Jindřichův Hradec 15. 8. 1957 22. 3. 2014
František JÍLEK, Jindřichův Hradec 6. 6. 1924 22. 3. 2014
Jindřich HŮLKA, Lásenice 4. 2. 1937 23. 3. 3014
Jiří HRONÍČEK, Kardašova Řečice 9. 4. 1947 24. 3. 2014
Zdeněk ŘIMNÁČ, Mirochov 21. 1. 1959 25. 3. 2014
Josef KOS, Kunžak 4. 7. 1933 25. 3. 2014

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

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtíJméno, příjmení, bydliště

Josef  ZETTL, Jindřichův Hradec 10. 12. 1947 25. 3. 2014
Ing. Miloslav COUFAL, Kamenice nad Lipou 24. 9. 1927 27. 3. 2014
František BAUER, Stříbřec 13. 2. 1935 28. 3. 2014
Ladislav NOVÁK, Jindřichův Hradec 24. 10. 1938 28. 3. 2014
Vladislav AULEHLE, Jindřichův Hradec 28. 12. 1954 29. 3. 2014
Milan SCHAFFERHANS, Jindřichův Hradec 29. 12. 1924 30. 3. 2014
Ivana NĚMCOVÁ, Kardašova Řečice 10. 9. 1954 2. 4. 2014
Božena VODIČKOVÁ, Otín 15. 4. 1923 2. 4. 2014
Ferdinand SCHMIDT, Matná 25. 5. 1931 4. 4. 2014
Ctirad TICHAVA, Jindřichův Hradec 26. 7. 1946 4. 4. 2014
Eliška ZÍDKOVÁ, Nová Bystřice 12. 1. 1954 4. 4. 2014
Marie KARÁSKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 12. 1939 4. 4. 2014
Miloslava POKORNÁ, Radouňka 6. 11. 1938 4. 4. 2014
Bohumila  DOLEŽALOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 9. 1934 5. 4. 2014
Božena PROSTECKÁ, Jindřichův Hradec 14. 3. 1931 6. 4. 2014
Mária PIVKOVÁ, Nová Včelnice 15. 7. 1921 6. 4. 2014
Jiřina MARYŠKOVÁ, Mělník 16. 10. 1927 6. 4. 2014
Ing. Jiří EICHNER, Třeboň 7. 1. 1927 7. 4. 2014
Ing. Vladimír DAVID, Jindřichův Hradec 12. 5. 1933 9. 4. 2014
Jarmila MORAVCOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 2. 1930 12. 4. 2014
Marie KUKLOVÁ, Nítovice 9. 9. 1926 14. 4. 2014
Ing. arch. František FICAL, Lásenice 25. 9. 1938 14. 4. 2014

se na likvidaci ustupujících německých jednotek (např. u obce Mnich). 
K významnému jubileu mu přišel popřát hodně zdraví a životního op-
timismu také starosta města Stanislav Mrvka.

František Toman, Foto: Karolína Průšová
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15. května 1914
Vyzvání ku sbírání chroustů
Připomínám držitelům pozemků v  obci zdejší 
povinnost uloženou zákonem ze dne 30. dubna 
1870, aby po celý čas, pokud trvá polet chrous-
tů, se stromů a  keřů je střásali a  ničili. Těm, 
kteří nejsouce k  tomu zákonem sami povinni, 
ani držitelem pozemku zjednáni, dobrovolně 
chrousty sbírají, dám za každý litr chroustů od-
měnu 2 haléřů. V J. Hradci dne 1. května 1914. 
Starosta Mert.

22. května 1914
Název „paní“ ženským vedoucím silám 
na školách obecných a měšťanských
Vynesením ze dne 20. dubna 1914 č. 10.236 
rozhodl c.k. ministr kultu a  vyučování, aby 
ženské vedoucí síly na  školách obecných 
a  měšťanských definitivně ustanovené měly 
název „paní“.

Obávaní ledoví mužové
Zachovali se i letos k úplné nespokojenosti, jak 
přírody samé, tak i  obecenstva. Ostudná zima 
poškodila na mnoha místech stromy v nejlep-
ším květu. I den sv. Jana nebyl o mnoho lepší. 
Teprve v následujících dnech nastalo lepší po-
časí, po kterém touží nejen hospodáři a majite-
lé zahrad, zvláště pak majitelé letních restaura-
cí, kteří v minulých dvou svátcích v očekávání 
svém nalezli velkého zklamání. 

29. května 1914
Bruslařskou a veslařskou valnou 
hromadou
Zahájena letošního roku saisona veslařská. Klub 
zakoupil od  fy Oberleitner z  Gmundenu opět 
novou jolu, takže dnes disponuje 13 loděmi. 
Na  přepracování stanov spolkových ve  Spor-
tovní klub se pracuje. Členy přijímá jednatel 
p. F. Šetka. 

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu od  12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

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

Život města a okolí v květnu 1914 souzněl stejně jako dnes s rozkvétající přírodou a jarním slunečným poča-
sím, a tak není divu, že Ohlas věnoval pozornost především zábavě. Součástí tehdejší oslavy národních soci-
alistů byla též lidová slavnost ve vyhlášené výletní restauraci Rudolfov. Ku všeobecné dobré náladě přispívala 
i další nedaleká výletní místa i se svými restauracemi. Kromě zmíněného Rudolfova to byla též Nová hospoda 
při panské oboře v Radouňce, která byla právě toho roku opravena a pronajata novému nájemci. I městské 

restaurace a hospody připravily venkovní posezení. Nový majitel lázní Kateřinky u Počátek, které se tehdy těšily značné oblibě i u výletníků z Jindřichova Hradce, připravil 
k zahájení sezony dokonce koncert. 

1. května 1914
Restauraci na Nové Hospodě
patřící zdejšímu velkostatku, poslední dobou 
nově zrestaurovanou, převzal nájem pan Ka-
rel Blábolil, na jehož oznámení v insertní části 
upozorňujeme. 

1. máj
oslavila dnes místní organisace sociálně demo-
kratická schůzí lidu na Střelnici. 

Májovou oslavu
Pořádá strana národně sociální 3. května. Do-
poledne důvěrná schůze, odpoledne lidová slav-
nost na Rudolfově. 

Cirkus Henry
Pořádal zde od pondělka do středy večer celkem 
5 představení, která vesměs těšila se tak obrov-
ské návštěvě, že pamětníka návštěvy také zde 
není. Ať bylo představení slavnostní, cizinecké, 
sportovní neb dětské, byla místa vždy do  po-
sledního úplně vyprodána. Přejeme podniku 
zdaru toho, neb má ohromnou režii, ale přáli 
bychom si, by takovou návštěvu mohli jsme za-
znamenati při produkcích jiného druhu, při di-
vadle, koncertu apod.

Otevření lázní sv. Kateřiny u Počátek
Stane se dne 10. t. m. koncertem. Nový majitel 
nešetřil hmotných obětí, by pokud možno lázně 
ty zdokonalil a tak hostům svým učinil pobyt co 
nejpříjemnější. Jsme přesvědčeni, že za  trochu 
lepší pohody než loni, a doufáme, že tak bude 
návštěva lázní těch co nejhojnější. Poukazujeme 
na insert. 

Strmilov - Neštěstí
V  neděli hrály si dítky v  Kamenitým potoku. 
Hoch M. pustil kamen jinému hochu Št. na pa-
lec u pravé ruky až mu jej takřka urazil. Panu 
MUDr. Fran. Kaněrovi, obv. lékaři atd. zde, při-

padl ten těžký úkol paleček ubohému chlapci 
uříznouti. Proto pozor na dítky. 

Vyhláška 
Dle platných zákonů a  nařízení, vydaných 
k ochraně zemědělství, vyhlašují se v následují-
cím nejpodstatnější obecně důležitá ustanovení 
předpisů těchto:
VI. Hraboši. Vyskytnou-li se hraboši zhoubně 
neb třeba-li se toho obávati, nechť každý držitel 
napadeného pozemku bez prodlení oznámení 
obecnímu úřadu učiní, jenž opatření ku vyhu-
bení hrabošů nařídí. K tomu lze za nařízených 
podmínek těchto prostředků upotřebiti: Löffle-
rův tyfový bacillus myší, oves sacharinem sla-
zený, strychinem napuštěný, pilulky fosforové. 

8. května 1914
Teploměrná i dešťoměrná zpráva 
za měsíc únor 1914
Průměrná teplota měsíce dubna byla letos 
7,5 °C, proti březnu byl o 3,1 °C teplejší. První 
dni měsíce byly teplé, pak se poněkud ochladilo, 
ale od 10. do 14.  bylo opět značně teplo, a po ně-
kolika chladných dnech od  15.  do  21.  opět se 
oteplilo koncem měsíce. Celý měsíc duben lze 
nazvati velmi krásným, 12 dnů bylo jasno a slu-
nečno, ba krásně a teplo, 9 dní bylo polojasných 
a  slunečných, časem totiž byla obloha oblačná 
a  pouze 8 dní bylo pošmourno nebo deštivo. 
Nejteplejší den byl při 13,2 °C 14., nejchladněj-
ší dne 9. při 3,7°C. Poledne bylo nejteplejší 14. 
při letní teplotě 21,6 °C. Největší rozpětí mezi 
nejnižší a  nejvyšší teplotou jest 21,8 °C. Sníh 
v  dubnu již nepadal, pršelo 14x za  deset dní, 
napršelo však jen 28,1 mm srážek, proti nor-
málu 48 mm zůstal duben pozadu o  19,9 mm 
a bylo veliké sucho, takže bylo všeobecné přání 
po vláze na osení, luka a stromoví. Bouřky by-
ly 6. dubna 2 a 30. dubna opět 2. 5. dubna přile-
těl čáp a s ním současně vlaštovka, poslové jara.

Odbor klubu českých turistů
konal řádnou valnou hromadu 25. dubna. Členů 
bylo 20 (jenom! Ve městě pro turistiku tak vý-
hodně položeném). Přes nepříznivé počasí ko-
náno více vycházek polodenních, a spolu s praž-
skými turisty celodenní výlet na Landštýn. Čisté 
jmění odboru činí 194 K, 52 h. Pro rok 1914 zvo-
leni: starostou p.  Dr.  Decker; do  výboru pp.: 
K. Mert, J. Muk, A. Maděra, F. Rösch, S. Steffal.
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…abychom nezapomněli  Pamětní deska obětem Květnového povstání
V Panské ulici na domě zva-
ném „Na  váze“ je umístě-
na pamětní deska věnovaná 
tragické události z 5. května 
1945. Co se tenkrát v Jindři-
chově Hradci stalo? Němec-
ká říše už v  té době vlastně 
neexistovala, Evropa už by-
la nacistické okupace téměř 
zbavena, ale  na  území Pro-
tektorátu Čechy a  Morava 
se ještě bojovalo. Po poledni 

5. května 1945 zazněla z rádia výzva k obraně budovy pražského rozhlasu 
a začalo Pražské povstání, které se rozšířilo i do dalších míst.
V Jindřichově Hradci se sešli členové do té doby ilegálního národního vý-
boru a  dohodli se, že následujícího dne začnou vyjednávat s  německou 
okupační mocí ve městě. Události však nabraly rychlého spádu, „několik 
občanů převzalo městský úřad do své správy“ a před radnicí se sešel zá-
stup lidí, kteří začali zpívat národní hymnu. Na domech zavlály českoslo-
venské prapory, v Panské ulici a na náměstí se objevili ozbrojení němečtí 
vojáci a v ulicích se šířil neklid. Kolem páté hodiny odpoledne se na ná-
městí objevil dvacetiletý student Jan Cirhan s červenou páskou Revoluč-
ní gardy na rukávě a s několika puškami na obou ramenou. V Panské ulici 
ho zastavili příslušníci SA a jejich velitel „s napřaženým revolverem“ poža-
doval vydání zbraní. Další sled událostí popisuje 
městská kronika: „Cirhan však odmítal, poukazu-
je na svou pásku, vedle stál řezník Vomastek s pis-
tolí. Vtom zaznělo: ein, zwei, drei – Jan Cirhan, 
Ladislav Vomastek a Jaroslav Maxa z Vydří kles-
li na zemi a za chvíli skonali. Na to vystřelili SA 
z náměstí a jimi byli zraněni, jak se ukázalo smr-
telně, Stanislava Krejcrová a Josef Tichý, kteří ze-
mřeli v nemocnici.“
Jan Cirhan se narodil v Ebedu na jižním Slovensku 
4. června 1924, jeho otec tam pracoval u fi nanční 
stráže, pak byl jako inspektor přeložen do Jindři-
chova Hradce. Jan tu studoval na gymnáziu, které 
absolvoval v  roce 1943. Ve vzpomínkách někte-

rých pamětníků je 
v  roce 1945 ozna-
čován jako „party-
zán“. Ladislav Vo-
mastek pocházel 
z  Nové Včelnice, 
kde se 18. června 
1904 narodil, v Jin-
dřichově Hradci 
měl řeznictví. Jaro-
slav Maxa se naro-
dil 24. března 1918 
ve Vydří, v  Jindři-
chově Hradci pů-
sobil jako úředník. Stanislava Kajcrová byla jedinou hradeckou rodačkou, 
narodila se v rodině místního obchodníka s mlékem 7. května 1907 a v ro-
ce 1945 pracovala jako prodavačka. Josef Tichý se narodil 16. prosince 1879 
v Kameničkách na Chrudimsku a v době nešťastné události byl již „nástro-
jařem pensistou“. První tři muži byli po přestřelce „ihned mrtvi“, další dva 
lidé byli raněni a odvezeni do jindřichohradecké nemocnice.  
Po několika napjatých dnech se konečně 9. května dočkal i Jindřichův Hra-
dec svobody, následujícího dne se pak uskutečnil pohřeb některých obětí 
z 5. května. Jan Cirhan a Ladislav Vomastek byly pohřbeni na novém měst-
ském hřbitově, Jaroslav Maxa na hřbitově ve Stráži nad Nežárkou. Stani-

slava Krajcrová podlehla svému zranění 12. května 
a spočinula na hradeckém hřbitově stejně jako Jo-
sef Tichý, jenž v nemocnici zemřel 27. května 1945.
Rok po  tragické příhodě byla 4. května uspořá-
dána na náměstí tryzna za oběti nacismu, při níž 
byl Janu Cirhanovi a Ladislavu Vomastkovi udě-
len in memoriam Československý válečný kříž 
a  5.  května 1945 odhalil předseda jindřichohra-
deckého národního výboru Karel Soukup pamět-
ní desku připomínající, že „na  tomto místě obě-
tovali 5. května 1945 své životy za svobodu“ čtyři 
muži a jedna žena. 

František FürbachNa místě tragické události

Pamětní deska v Panské ulici

Pohřeb obětí přestřelky

spolky, ZájmovÉ a vZdělávací orGaniZace
Poděkování šesté základní škole za hračky

Touto cestou bychom rádi vyjádřili poděkování žákům a členům školního parlamentu 6. základní školy 
v Jindřichově Hradci, kteří dne 28. března 2014 předali Domovu pro matky s dětmi v Políkně stolní hry 
a hračky. Ze strany žáků jde o krásný počin, který přinesl dětem z azylového domu, které ne vždy pro-
cházejí šťastným dětstvím, radost a potěšení. Věříme, že nejde o ojedinělý čin, a že vaše skutky přinesou 
potěšení i jiným a přejeme vám mnoho úspěchů nejen ve studentském životě.

Na fotografi i zleva: Klára Zoubková, Barbora Pavlíková, Václav Čonka, Zuzana Linhartová, Denisa Landkammerová.

Radka Plucarová

Jindřichohradečtí zahrádkáři mají nového předsedu
V březnu letošního roku se konala výroční členská schůze, na které byl zvolen členskou základnou nový 
výbor na dobu pěti let, stejně jako nový předseda 1. ZO Českého zahrádkářského svazu v Jindřichově 
Hradci Vladimír Kameš. Stalo se tak kvůli nenadálému úmrtí bývalého předsedy této organizace, dlou-
holetého, obětavého a pracovitého funkcionáře Jaroslava Pokorného. V současné době má organizace 
téměř 100 členů. Bohužel se ukazuje, že zahrádkářů, kteří jsou ochotni něco nezištně udělat ve prospěch 
jiných, je stále méně. Ale je třeba věřit, že se situace zlepší. 1. ZO Českého zahrádkářského svazu je zná-
ma tím, že v Jindřichově Hradci provozuje prodejnu zahrádkářských přebytků. Ta byla po zimní pauze 
znovu otevřena 7. dubna letošního roku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vladimír Kameš 
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Duševně nemocným lidem nabízí pomoc organizace Fokus
Nestátní nezisková organizace FOKUS 
Tábor poskytuje odbornou pomoc li-
dem s  duševním onemocněním, jako je 
schizofrenie nebo jiné psychotické one-
mocnění. Díky finanční podpoře získané 
z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost otevřel FOKUS 

Tábor 1. 7. 2013 nové pracoviště Komunitního týmu v Jindřichově Hrad-
ci. Poskytování služeb zde zajišťují tři sociální pracovnice. Podporu a po-
moc aktuálně poskytují 30 klientům a to především terénní formou pří-
mo v jejich bydlišti.
Komunitní tým pomáhá klientům nalézt řešení složité osobní situace způ-
sobené například ztrátou zaměstnání, špatnými vztahy s okolím či ztrá-
tou bydlení. Poskytuje pomoc při aktivním předcházení a zvládání krizo-
vých situací spojených se zhoršením zdravotního stavu. Tým se také snaží 
podpořit klientovu sebedůvěru a dovednosti potřebné k psychické poho-
dě a zlepšení kvality života.

FOKUS Tábor realizuje také pravidelné programy pro osoby s  dušev-
ním onemocněním. Na jindřichohradeckém pracovišti proběhl v únoru 
a březnu Program pro dobré zdraví. Koncem dubna začne program IPT – 
jedná se o program zaměřený na posílení paměti a kognitivně behaviorál-
ních schopností lidí s duševním onemocněním. 
Služby jsou poskytovány zcela zdarma. Provozní doba jindřichohradec-
kého pracoviště FOKUSU Tábor je v pracovní dny od 7.30 do 16.00 ho-
din. Kancelář sídlí v budově Úřadu práce v Jindřichově Hradci ve 3. patře.
Pokud potřebujete Vy nebo Váš blízký radu nebo pomoc nebo chcete vě-
dět, jaké další formy podpory můžete získat, bez obav se obraťte na sdru-
žení FOKUS Tábor, pracoviště Jindřichův Hradec, tel. 603  160  881, 
777  721  705, 777  721  703. Více informací o  naší službě naleznete také 
na www.fokustabor.cz

Renata Adamcová

Na hasičskou jednotku je spolehnutí
Sbor i jednotka dobrovolných hasičů v Jindřichově Hradci byly založeny 
v roce 1872. Jednotka zde fungovala do roku 1972, kdy se stala jednotkou 
profesionální. V roce 2009 se jednotka opět vzkřísila, k dnešnímu dni má 
17 členů, z toho jsou dvě ženy. 
Hasiči mají k dispozici klubovnu a dvě stání v garáži pro zásahová vozidla 
(TATRA 148 a Renault Master) v areálu HZS. Dále mají k dispozici neby-
tové prostory (garáž), kde mají uloženy stany, lavice, stoly a další materiál. 
O techniku se patřičně starají všichni, protože každý má něco na starosti 
a zodpovídá za to.
Kromě výjezdů jsme zdatnými pomocníky pro město. Pravidelně připra-
vujeme akci Čarodějnice, konkrétně stavění vatry. Při akcích vymýšlíme 
různé atrakce pro nejmenší a samozřejmě oblíbené stříkání na terče. Dva-
krát ročně se podílíme na technickém zajištění cyklistické vyjížďky Přes 
kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, v létě vyjíždíme za dětmi 
do Radíkova, kde představujeme naši techniku a vybavení a zajišťujeme 
různé soutěže o ceny. Pravidelně čistíme ostrov na rybníce Vajgar. Nesmí-
me zapomenout ani na soutěže v požárním útoku, kterých se během roku 
zúčastňujeme a jednu i sami pořádáme, a to ,,O pohár starosty města Jind-
řichův Hradec“ v Dolním Skrýchově. Ta letošní se bude konat 5. července 
od 13.00 hodin. Máme k dispozici velkokapacitní stany, které jsou určeny 
na humanitární pomoc, ale raději je stavíme při příjemnějších akcích po-
řádané městem i osadními výbory.

V takzvané zbrojnici je každý den některý z našich členů. Prioritou je za-
jištění akceschopnosti vozidel, což se nám zatím daří. A když potřebuje 
někdo z obyvatel města naši pomoc, rádi pomůžeme, pokud je to v na-
šich silách. Nechceme se chválit, naši činnost musí posoudit sami obča-
né města. 2. dubna letošního roku nás Rada města přijala na pravidelné 
schůzi a poblahopřála k pátému výročí vzniku jednotky a zároveň nám 
popřála hodně úspěchů do další činnosti. Na hasičskou jednotku je pro-
stě spolehnutí.

Lubomír Beran

Zástupci zdravotnické školy sbírali zkušenosti v Německu
Ve  dnech 23. 3. – 
29. 3. 2014 jsme se 
zúčastnili odbor-
né zahraniční stá-
že v  Berlíně, která 
se konala v  rám-
ci projektu „Man-
agement střední-
ho zdravotnického 
vzdělávání – pří-
klady dobré praxe 
u  našich němec-
kých sousedů“. Ta-

to akce proběhla pod hlavičkou Asociace zdravotnických škol a zúčastni-
lo se jí 25 ředitelů a zástupců zdravotnických škol z ČR. Program stáže byl 
velmi zajímavý a bohatý. Společně s ostatními účastníky jsme navštívili 
kliniky Vivantes a Alexianer, dvě ošetřovatelské a zdravotní školy, jednu 
v centru Berlína a druhou u jezera Wannsee. Dále moderní a příjemné za-
řízení pro seniory v Potsdami, Muzeum dějin lékařství, Reichstag, zámec-
ký park Sanssouci atd. Naši skupinu přijali též zástupci oddělení spolkové 
republiky pro zdraví a sociální věci. Zároveň jsme měli možnost sezná-
mit se s duálním systémem vzdělávání v Německu, konkrétněji s přípra-

vou zdravotnického 
personálu. S  tamní-
mi pracovníky kli-
nik, ošetřovatelských 
škol i se zástupci úřa-
dů jsme se shodli, že 
velmi dobrou mož-
ností dalšího uplat-
nění našich absol-
ventů středních 
i vyšších zdravotnic-
kých škol je právě na trhu práce v Německu. 
Všechny získané poznatky a  informace jsme předali našim kolegům 
a předáme studentům. Rádi je poskytneme i potencionálním zájemcům 
o studium na zdravotnické škole. Vždyť moudré je si volit obor vzdě-
lání jednak podle svého zájmu a také podle řádného zvážení možnos-
ti uplatnění nejen u nás, ale i v zemích EU. A to dozajisté zdravotnické 
a sociální obory umožňují, neboť populace stárne a nemocných přibý-
vá. Zájem ze strany německých klinik a sociálních zařízení o naše pra-
covníky je značný a vzhledem k jejich propracovanosti systému a statis-
tickému přehledu narůstajícího počtu seniorů bude ještě stoupat.

Běla Picková, Jitka Počtová
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Projekt Comenius tentokrát hostilo Německo
I  have a  dream. Rovnost ras a  konec diskriminace, 
Martin Luther King Jr., 1963. Zhruba takto a  ještě 
v širším kontextu politickém a sociálním chápu hlav-
ní smysl projektu Comenius, jehož se spolu s naším 
gymnáziem účastní i školy z Polska, Německa, Itálie, 
Řecka a Turecka.
Spolu s  kolegyní, paní Ivanou Pečtovou, hlavní ko-
ordinátorkou projektu, ředitelem školy Miloslavem 
Vokáčem a se studenty Amálií Berkovou, Kateřinou 

Růžičkovou a Vítkem Marušákem jsme se zúčastnili 
dalšího mezinárodního setkání, tentokrát v Německu, 
ve Spolkové republice Bavorsko, ve městě Hösbach.
O  formálním průběhu (přijel jsem – viděl jsem – 
a  spokojeně odjel) je možno udělat si představu dle 
článků z již navštívených zemí, jen se změněnými ku-
lisami (viz www.gvn.cz)  
Podělila bych se raději o některé své postřehy a dojmy: 
Být členem EU neznamená přestat být Čechem, Něm-
cem, Řekem, a stát se Evropanem. Naopak. Během ce-
lého pobytu člověk vnímá vzájemné odlišnosti prak-
ticky ve všem.
Některé se dají tolerovat snadno a lehce, např. to, že 
někdo z jistých důvodů nepije alkohol a nejí vepřové 
maso. Jindy, tečou-li člověku nervy, že doba smluvené-
ho termínu dávno uplynula, a ti, kterých se to týká, se 
rozkošnicky oddávají siestě, stačí zklidnit se a „dotýkat 

se zlehka“.  Odlišnosti v oblékání působí velmi inspi-
rativně, italská elegance, turecký šarm, řecká stylovost 
a německý konzervatismus jsou hozenou rukavicí slo-
vanské „neformálnosti“.  
Jiné odlišnosti jsou složitější a tolerovat se nedají. Zno-
vu a mnohem naléhavěji, než při sledování doma u te-
levize, si je uvědomuji během pracovního dopoledne, 
kdy studenti svými skřivánčími hlásky představují jed-
notlivé prezentace na téma imigrace. Rozdíly na prv-
ní pohled ne tak patrné, protože vzdálené, aspoň za-
tím. Ale v důsledku týkající se celé Evropy, tedy nás 
všech. Fotografie tisíců běženců ze severní Afriky a ji-
hovýchodní Evropy, směřujících dál do států zejmé-
na západní Evropy. Lidí, pro něž není samozřejmé při-
pravené jídlo a čistá postel, lidí, jejichž oči prozrazují 
strach a odhodlání vydat se za svou poslední nadějí. 
Tyto obrazy působí neklid. Vyvolávají otázky, vzbuzují 
obavy. Nejen obavy z cizích kultur, nepoznaných tra-
dicí, zvyků, konvencí, náboženství, ale rovněž obavy, 
jak a zda vůbec jsme schopni tyto problémy řešit. 
Rozhlížím se kolem a vidím jednotlivce, kteří mají po-
třebu někam patřit, mít své pevné kořeny, a proto si 
zakládají na svých zvláštnostech a odlišnostech, proto 
bavorské Bratwürstchen chutnají nejlépe v Bavorsku 
a dirndl sluší bavorským ženám jinak než tureckým. 
Ale současně vidím společenství lidí, kteří se na sebe 
usmívají, překonávají počáteční nedůvěru, otevírají se 
ve snaze porozumět a chápat, či aspoň tolerovat. Mla-
dým to jde lépe, spontánně a rychleji. Starší se osmě-
lují pozvolna, vypořádávají se se zkušeností, vlastní 
či historickou, překonávají nedůvěru. Ale nakonec si 
uvědomujeme, že všichni máme svůj sen, společný 
sen. Aby naše děti měly jistotu příštího dne, bez dis-
kriminace rasové, ale i každé jiné, ekonomické, poli-
tické, náboženské. V tom smyslu se stáváme Evropany. 
Máme společný cíl a jsme ochotni při jeho uskutečňo-
vání spolupracovat.

Že ke vzájemnému poznávání je nutný společný jazyk, 
už pouze podotýkám. Nemám na mysli společnou řeč 
jako vyjádření společné vůle, kdy řecký ředitel školy 
ve snaze potěšit italského svou znalostí italské domo-
viny připíjí na „Alfa Romeo!“ 
Myslím tím samozřejmou znalost angličtiny, aby se 
navázání přátelských kontaktů nezadrhlo hned v sa-
mém počátku, kdy překladač upřímnou pobídku 
ke společné procházce zpracuje po svém: „Co takhle 
nějaký pohyb?“
Datum dne, kdy píšu tento text, je 15. 3. Hostitel-
skou zemí projektu Comenius bylo Německo. 75  let 
je zhruba délka jednoho lidského života. Ale už mno-
hem dříve je člověk schopen otočit se dozadu a hod-
notit své činy. Být si vědom vin a omylů, svých i cizích. 
Docházet k pokání a prosbě o odpuštění. Být schopen 
pokory a umění odpouštět.
Za posledních 25 let jsem navštívila Německo nejmé-
ně 25x, zhruba každý rok aspoň jednou, různá místa, 
různé lidi, různé situace. Ale jedno se opakovalo stá-
le – pod na první pohled až strojově důslednou pro-
fesionalitou, vysokým vědomím osobní a společenské 
zodpovědnosti lidský a k okolnímu světu maximálně 
tolerantní a přátelský nejen přístup, ale i připravenost 
ke zcela konkrétní pomoci. 
Starost a zájem německých kolegů a rodičů o své hos-
ty v Hösbachu byla nejen profesionálně bezchybná, ale 
místy až dojemná. To, když se německé kolegyně obá-
valy, zda jsou ve srovnání s ostatními národy ve svém 
výrazu dosti vřelé a bezprostřední. Podle něčího gusta 
možná ne, ale bezprostřední smích by tisícům imig-
rantů v Německu moc nepomohl. 

Projekt Comenius je akcí smysluplnou a  za  skuteč-
nost, že se GVN na ní podílí, patří velké poděkování 
paní Ivaně Pečtové.

Libuše Flídrová

Nejlepší čtenářská rodina celé České republiky je z Jindřichova Hradce!
Vítěznou rodinou za  Jindřichův Hradec, Jihočes-
ký kraj a za celou Českou republiku je rodina Nym-
burských. Městská knihovna v  Jindřichově Hradci 
se připojila k celorepublikové propagační akci "Nej-
lepší čtenářská rodina“, kterou vyhlašuje a koordinu-
je Svaz knihovníků a informačních pracovníků Čes-
ké republiky (SKIP) v rámci projektu "Březen - měsíc 
čtenářů". Základním kritériem soutěže byla rodina, 
která často navštěvuje knihovnu (její samostatní čle-
nové či společně celá rodina), rádi se účastní aktivit 
své knihovny a alespoň 1x měsíčně si vypůjčí knihy 
domů. Cílem této celostátní aktivity je posilovat spo-
lečenský význam a prestiž četby a také ocenit nejvěr-
nější čtenáře. 
Za  Městskou knihovnu Jindřichův Hradec byla 
do této soutěže vybrána rodina Nymburských z Jin-
dřichova Hradce. Uvedená kriteria splnili a  počet 
jejich výpůjček dosahoval prakticky 500 výpůjček 
za rok 2013. Rodina Nymburských se stala zároveň 

vítězem za Jihočeský kraj a absolutním vítězem celo-
státním, tedy byla vybrána jako nejlepší čtenářská ro-
dina za celou ČR! Pro naši knihovnu a celé naše měs-
to je to krásný úspěch a velmi nás těší, že nejpilnější 

čtenáři jsou právě z Jindřichova Hradce!
Slavnostní odpoledne s vyhlášením a oceněním ví-
těze za  jindřichohradeckou knihovnu a za vítězství 
v  Jihočeském kraji proběhlo 25. 3. 2014 v Městské 
knihovně Jindřichův Hradec za účasti vítězné rodi-

ny Nymburských, vedení knihovny, starosty města 
Jindřichova Hradce Ing. Stanislava Mrvky a vedoucí 
odboru kanceláře starosty JUDr. Jany Říhové. Rodi-
na Nymburských obdržela zajímavé a hodnotné ce-
ny, roční registraci v knihovně zdarma a dále elektro-
nickou čtečku knih od partnera soutěže McDonald´s 
s kreditem na nákup elektronických knih a další ceny 
jako odměnu za jejich věrnost knihovně.
Za vítězství celostátní jsou pro rodinu Nymburských 
připraveny atraktivní ceny od pořadatelů a partnera 
soutěže McDonald´s v  podobě speciálního výběru 
knih a dvoudenního pobytu se zajímavým progra-
mem v Praze a s účastí a představením rodiny v pří-
mém přenosu České televize v rámci předávání cen 
Magnesia Litera 2014. Členům rodiny Nymburských 
gratulujeme a přejeme, aby je čtení stále bavilo, zůsta-
li našimi věrnými čtenáři a nacházeli u nás stále do-
statek zajímavých knih, akcí a besed.

Tomáš Dosbaba

Výstava fotografií z Kanady je ke zhlédnutí ve studovně Fakulty managementu 
VŠE v Jindřichově Hradci
Kolekci fotografií pod názvem „Přírodní krásy Skalistých hor“ autorů Milana Dvořáka z Vancouveru a manželů Neveselých z Calgary je možno si prohlédnout až do 
13. května 2014 ve studovně Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Výstavu pořádá Společnost přátel Kanady a RCI ve spolupráci s Fakultou managementu 
VŠE za podpory Velvyslanectví Kanady. Výstava je přístupná veřejnosti od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 17.00 hodin a v pátek od 8.30 do 14.30 hodin.  

Věra Kubátová
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ChCete náS?
Filip, pes, kříženec, cca 1 rok
Filípek je odrostlé štěně. K ostatním 
psům bezproblémový. K lidem mazlivý. 
Je menší až střední velikosti cca 10 - 15kg. 
Filípek byl již dvakrát vrácen z adopce. 
Není to pejsek pouze na zahradu, potře-
buje kontakt s  lidmi, a pokud ho nemá, 
tak se snaží ho vyhledat a přelézá ploty.
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady, okr. České Budějovice)
 

Vendy, fena, kříženec, cca 10 let, č. mikročipu 981020009609608
Vendy je úžasná, kontaktní a aktivní ba-
bča, kterou ani změna prostředí neroz-
hází. Stále vrtí ocáskem, je velice mazlivá 
a  má radost ze života. Je malé velikosti 
(do 10 kg). S ostatními pejsky i s kočič-
kami vychází bez problémů. Byla samý 
dred a tak bylo nutné ji nechat ostříhat. Na vodítku chodí pěkně, 
na volno také. Na přivolání přijde. Celý život žila venku, ale nyní je 
v občasné péči v bytě a velmi jí to svědčí, je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Goldie, anglický kokršpaněl, fena, 10 let
Goldie přišla ve velmi zuboženém stavu 
- vyhublá (nyní 10,4 kg ale původní váha 
v době příjmu byla 8 kg), při příjmu mě-
la dredy na uších a nohou (ty už jsou od-
straněné), má nádory na mléčných žlá-
zách (v plánu je cytologie), rána na boku 
- asi prasklý vřed (v plánu je operativní odstranění). Nyní již po-
malu nabírá váhu. Povahově je to prostě zlatíčko, moc hodná, při 
veterinární prohlídce i odstraňování dredů neuvěřitelně trpělivá. 
K dětem hodná. Doma neštěká, neničí, hodně času teď spinká, na 
vodítku chodí hezky. S ostatními pejsky zatím úplně kamarádka ne-
ní, zprvu na ně brblá, na vycházce si pak již zvykne, ale doma by asi 
měla mít svůj klid. S kočičkami je hned kamarádka.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Doyle, pes, kříženec, 2-3 roky, kastrovaný, 
č. mikročipu 981020009622757
Doyle je pejsek menší velikosti (12 kg). 
Miluje ostatními pejsky. Na vodítku cho-
dí poměrně pěkně. Je zvyklý žít v dom-
ku se zahrádkou, ale i venku je spokoje-
ný. Vhodný k dalšímu pejskovi či fence.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Vendulka, fena, kříženka labradorského retrívra, 
cca 2 - 3 roky, kastrovaná, č. mikročipu 981020009621275
Vendulka je nalezenec, o kterého se již 
nikdo nepřihlásil. S ostatními pejsky 
vychází dobře, je dominantnější, umí si 
zjednat respekt. Na vodítku i na volno 
chodí pěkně. Je zvyklá žít venku. Váží 30 
kg. Nedůvěřivá k cizím lidem, k těm co 
zná je bezproblémová a velký mazel. Vhodná pouze pro zkušené 
chovatele, kterým nebude vadit její nedůvěřivost k cizím lidem, na-
opak tuto vlastnost kladně ohodnotí např. při hlídání. Pro její adop-
ci bude nutné Vendy několikrát předem navštívit a získat její důvě-
ru, či počítat s nutností odvozu s náhubkem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Bodie, pes, kříženec, 5 let, kastrovaný, 
č. mikročipu 981020009597803
Bodie je drobný pejsek (9 kg), který si 
neprožil nic pěkného. Nechá se pohladit, 
ale přímý kontakt s lidmi prozatím moc 
nevyhledává. Je zvyklý žít v domku se za-
hrádkou. S ostatními pejsky i kočičkami 
je nekonfliktní. Na vodítku chodí pěkně. Vhodný k dalšímu pejsko-
vi či fence. Je nenáročný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

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

Klára Zdeňková

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

 ÚKAZy NA ObLOZe V KVěTNu 2014:
Merkur se objeví večer nad severozápadním obzorem, Venuši uvidíme ráno nízko nad vý-
chodem. Mars je již pozorovatelný po celou noc, kromě jitra a Jupiter již jen v první polovi-
ně noci. Saturn najdeme na obloze po celou noc, uran je nepozorovatelný a Neptun se za-
čne opět objevovat ráno nízko nad jihovýchodem. Pozorování Měsíce a jeho krajiny je velmi 
hezké. To platí zejména pro dobu, kdy je Měsíc ve fázi před první čtvrtí nebo krátce po ní a je 
Sluncem osvětlován z pravého boku, vzhledem k úhlu našeho pohledu. To pak díky povrcho-
vým, výškově rozdílným místům v Měsíčním terénu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz 
velice zajímavý a působivý.  Měsíc projde 7. května první čtvrtí, 14. května úplňkem, 21. květ-
na nastane poslední čtvrť a 28. května nov. I Slunce je zajímavé a stále je v jeho fotosféře co 
sledovat. Běžným dalekohledem, ať už s filtry nebo projekcí přes dalekohled, na Slunečním 
disku uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním 
slunečním dalekohledem pak rozlišíme i to, co lidské oko není schopno běžně vidět a je k to-
mu zapotřebí speciální optika - erupce a další jevy a děje a jejich vývoj „v přímém přenosu“. 
Slunce vstupuje do znamení Blíženců dne 21. 5. v 03 hodin 59 minut SEČ.

Další zajímavosti oblohy v květnu 2014:
Jarní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, a láká k prohlídce množství mlho-

vin, kulových i otevřených hvězdokup, galaxií, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za bezmě-
síčných nocí. Nabízí pohled na objekty, které jsou – až na výjimky - nepozorovatelné prostým okem, ale 

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

otevřené hvězdokupy v proudu Mléčné dráhy, ale také v souhvězdí Kassiopei, ale ještě i v Raku 
mlhoviny – pozůstatek po smrti hvězdy podobné Slunci M 57 (Prstenec) v souhvězdí Lyry, M 97 (Sova) ve 

Velké Medvědici; 
galaxie – M 81 a 82 - galaxie ve Velké medvědici, některé galaxie ve Lvu, M 104 (Sombrero) v Panně

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý a pátek: 14.00 - 16.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 21.00 – 22.30 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 22.00 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

Kde jsou Jindrovy studánky?
Hamerský potok o. s. vás srdečně zve na vzdělávací akci pro děti „Jindrovy studán-
ky“, která proběhne v sobotu 24. května 2014. Rádi přivítáme všechny děti před-
školáky a mladší školáky. Během procházky podél Hamerského potoka z Blažejova 
do Jindřiše (asi 4,5 km) se hravou formou seznámíte se životem u vody. Budeme 
pozorovat a povídat si o rybách, vážkách, žábách i vodní květeně. Také se dozvíte 
o tom, kde se bere voda a jaký je její význam pro přírodu. Nakonec objevíme i dvě 
obnovené studánky nedaleko Jindřiše. 
Harmonogram akce: začátek bude v  Blažejově na  zastávce vlaku JHMD v  10.47 
hodin, po příjezdu vlaku z Jindřichova Hradce (odjezd je v 10.29 hodin); z Jind-
řiše se navrátíme opět vlakem v 13.59 hodin do Jindřichova Hradce. Vstupné bu-
de dobrovolné.
Tato akce je finančně podpořena Nadací Partnerství, Nestlé, Jihočeským krajem 
a Městem Jindřichův Hradec. O obnově studánek či informacích o akci se můžete 
více dočíst na našich stránkách www.hamerskypotok.cz. Přijďte s námi objevovat 
svět v Jindřišském údolí.

Kamila Půlpytlová
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Projekt Listování navštíví Jindřichův Hradec
Scénické čtení není sice nic nového, ale projekt 
nazvaný Listování, který se v  úterý 13. května 
představí i v  Jindřichově Hradci, je věcí mimo-
řádně podařenou. Listování vzniklo v roce 2003 
v Jihočeském divadle, kde se sešlo trio hereckých 
nováčků Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hej-
lík. Forma uvádění, jakou tato trojice zvolila, si 
ihned získala takovou oblibu, že kapacity míst, 
kde se scénická čtení uskutečňují, málokdy do-
stačují. V  současnosti projekt působí na  sed-
mi stálých scénách, a sice dvakrát v Praze a Br-

ně, v  Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu 
a Bratislavě.
Mimo jiné se představení konají i  ve  veřejných 
knihovnách, klubech, na  školách. Maximálně 
čtyřčlenný tým herců vizualizuje text knihy, zá-
bavnou formou do děje vtahuje diváky. V reper-
toáru lze nalézt snad všechny druhy literatury, 
autoři už na scéně četli i z kuchařky.
Na Jindřichohradecký okres přijede dvojice her-
ců Alan Novotný a Lukáš Hejlík, aby tu přednesla 
scénickou verzi dvou knih. V Suchdole nad Luž-
nicí půjde o biografickou talk-show nejrychlejší-
ho muže planety Usaina Bolta, v Třeboni a Jind-
řichově Hradci o tragikomickou satiru o tom, co 
by bylo, když by se k životu probudil Adolf Hitler. 
Každé z vystoupení trvá nejdéle 55 minut. „Akci 
pořádáme poprvé, sama jsem byla na dvou před-
staveních, kde jsem dostala po zhlédnutí chuť ně-
co podniknout, aby mohl projekt Listování pro-
běhnout i u nás v Jindřichově Hradci. Musela se 
proto provázaně spojit ještě dvě města, která byla 
ochotna se s námi do projektu zapojit,“ má ra-
dost ze splnění záměru Lenka Průchová, jindři-
chohradecká knihkupkyně.
MŮJ PŘÍBĚH 9:58 (UsainBolt, Shaun Curtis): 
výpravná kniha váží 1,58 kg, to na ní zaujme jako 
první. Čtyřnásobný světový rekordman (100 m, 
150 m, 200 m a  4x100 m) ji psal dva roky. Dal 
se při jejím psaní dohromady s  hvězdou brit-

ské sportovní žurnalistiky. Spolu vytvořili dílo, 
které přesně ilustruje, proč je jamajský šampión 
jedním z  nejsympatičtějších lidí mezi světovou 
sportovní špičkou.
UŽ JE TADY ZAS (Timur Vermes): bestsel-
ler sedmačtyřicetiletého německého spisova-
tele a  novináře z  Norimberku, jenž vystudoval 
na  univerzitě v  Erlangenu dějiny a  politologii, 
probouzí v létě 2013 na zanedbaném berlínském 
plácku Adolfa Hitlera. Ten se ocitá ve světě nej-
hlubšího míru, v  moři přistěhovalců, bez Evy 
Braunové, bez NSDAP, bez přívrženců. Brzy se 
však zorientuje, v  televizi zahájí kampaň proti 
rychlé jízdě a psím exkrementům na ulicích. Jeho 
popularita stoupne natolik, že se vrhne do politi-
ky. A tady končí veškerá sranda. Satira popisuje 
současné Německo, které se navzdory desetile-
tím demokracie neumí bránit demagogům nej-
hrubšího zrna. „Je to k popukání komická kni-
ha, na  druhou stranu vám však zmrzne úsměv 
ve tváři,“ napsal o díle, kterého se prodalo přes 
0,5 miliónu výtisků, magazín Stern.
Program: 15.00 hodin Suchdol nad Lužnicí – 
veřejná knihovna; 17.30 hodin Třeboň – diva-
dlo J.  K. Tyla; 19.30 hodin Jindřichův Hradec 
– kavárna FotoCafé (vstupné 130 Kč na  mís-
tě i  v  předprodeji v  knihkupectví NS U  Lenky, 
v Panské ulici 110/I.).

Roman Pišný

Události na Základní umělecké škole Vítězslava Nováka
Rádi bychom se s veřejností podělili o několik úspěchů našich žáků a pood-
halili plány do konce školního roku. V závěru článku upozorníme na termíny 
přijímacích zkoušek.

Velkou pozornost a energii jsme jako každoročně věnovali účasti našich žá-
ků v okresních a krajských kolech přehlídek a soutěží. Prostřednictvím aktiv-
ní účasti na přehlídkách žáci získávají cenné zkušenosti s veřejnou prezentací 
vlastní práce. Naším hlavním cílem je vést děti k zájmu o umění a vychovávat 
z nich kulturní, kulturu vyhledávající a kulturu tvořící lidi.  

Ač není naším hlavním cílem dosahovat nejlepších umístění, rádi konstatu-
jeme, že mnoho žáků skvělých umístění dosáhlo. Vítězství v krajských kolech 
a postup do celonárodních soutěží ZUŠ zaznamenali žáci ze tříd Ilony Průšo-
vé, Ley Mikulové, Hany Stráníkové a Milana Kýčka. Školu i město budou v ce-
lonárodním kole reprezentovat violoncellista Matyáš Mikula, kytaristé Matěj 
Řáda a Kristýna Machová. Další významná umístění zaznamenali v krajských 
kolech i klavíristé pod vedením Hany Fryčové a Yvetty Dubenské, kytaristka 
ze třídy Jany Musilové a houslisté Miroslava Chytky.

Hudební produkce žáků naší školy je rozmanitá a  nespočívá jen v  účasti 
na soutěžích a přehlídkách. Za zmínku určitě stojí březnový koncert saxofo-
nového orchestru S(w)inging saxophones pod vedením Josefa Stráníka. Kdo 
koncert neslyšel, má příležitost vyslechnout si část jeho záznamu na našich 
webových stránkách. Zpěváci z pěveckých sborů Poupátka a Rosa aurea se 
sbormistryní Jitkou Čudlou úspěšně reprezentovali školu na pražské přehlíd-
ce Zahrada písní a chystají se vystoupit v rámci Mezinárodního setkání sborů 
v Jindřichově Hradci (30. 5. 2014). Akordeonisté pod vedením Kristiny Faj-
kusové se představí na 5. ročníku Jindřichohradecké akordeonové přehlídky 
(KD Střelnice, 3. 5. 2014).

Recitátoři pod vedením Zuzany Jirsové taktéž slavili úspěch. Žáci mladší věko-
vé kategorie postoupili do krajského kola dětských recitátorů a získali oceně-
ní poroty. Krajské kolo postupové přehlídky proběhne až po uzávěrce tohoto 
vydání, takže výsledky naleznete na našich webových stránkách. Recitátoři se 
také účastnili krajského kola soutěže ZUŠ v sólovém přednesovém a drama-
tickém projevu. I zde naši recitátoři školu a město reprezentovali s úspěchem. 
Do celostátního kola postoupili Jiří Fencl a Jan Blažek (pod vedením paní uči-
telky Zuzany Jirsové). Ostatní naši recitátoři získali zvláštní uznání poroty.

Učitelé dramatického oboru se se svými žáky vydali na krajskou postupovou 
přehlídku dětských divadel, Bechyňské jaro 2014. Všechna tři představení by-
la porotou velmi dobře hodnocena a inscenace Atrakce (pod vedením pana 
učitele Františka Oplatka) získala přímý postup na Národní přehlídku dět-
ských divadel Dětská scéna 2014. Do širšího výběru postoupila autorská in-
scenace „Láska prochází žaludkem“ a  je zde jistá naděje, že i  tato inscena-
ce bude do Národní přehlídky dětských divadel zařazena. V každém případě 
doporučujeme ke zhlédnutí i inscenaci Nejlepší přátelé, která vznikla pod ve-
dením paní učitelky Venduly Kecové. Termíny jindřichohradeckých premiér 
a repríz budou umístěny na webu školy.

Hlavní cenu za výtvarný projev v soutěži Textík 2014 ve všech věkových kate-
goriích získali žáci výtvarného oboru naší školy. Žáci tohoto oboru se účast-
nili i krajského kolo soutěže ZUŠ Oči dokořán 2014. Stěžejním tématem je-
jich práce je pro letošní rok Afrika a za tento projekt získali ocenění a postup 
do Ústředního kola přehlídky výtvarného oboru ZUŠ. Chcete-li si prohléd-
nout i práce, které vznikly mimo hlavní téma, budete mít možnost 22. květ-
na zajít na vernisáž prací žáků. Výstava v Domě gobelínů potrvá až do půlky 
června.

Na závěr školního roku připravujeme řadu absolventských koncertů, závěreč-
ný koncert hudebního oboru a závěrečné vystoupení tanečního oboru. Nebu-
de chybět ani oblíbené Zahradní veselení (25. 6. 2014) - rozloučení se školním 
rokem, které v letošním roce bude spojeno s akcí Kola pro Afriku. V rámci té-
to akce budeme sbírat stará kola, která poslouží dětem v africké Gambii k do-
pravě do místních škol.

Před přijímacími zkouškami proběhne od 19. do 26. května týden otevřených 
dveří ZUŠ. Přijímací zkoušky budou probíhat 29. května v těchto časech: hu-
dební obor od 15.00 do 17.00 hodin, taneční obor od 14.00 a od 15.00 hodin 
(respektujte, prosím, přesné začátky), výtvarný obor od 15.30 hodin (respek-
tujte, prosím, přesný začátek), literárně-dramatický obor od 15.00 do 16.00 
hodin. Pro přihlášení k talentovým zkouškám využijte elektronickou přihláš-
ku umístěnou na našich webových stránkách. 

Více informací najdou zájemci na: www.zus-jhradec.cz.

Vojtěch Maděryč 
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kulturní servis
Dům gobelínů zve na workshopy a další zajímavé projekty
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ (22. 5. 2014)
V  květnu a  červnu letošního roku představí Dům 
gobelínů již potřetí originální díla žáků (ve věku 5 – 
17 let) výtvarného oboru ZUŠ V. Nováka v J. Hradci. 
Obrázky a objekty vždy přilákají svojí pestrostí, růz-
norodostí, neotřelými nápady a profesionalitou velký 
okruh zájemců. Návštěvníci se můžou těšit na kresbu, 
malbu, kombinovanou techniku, grafiku, prostorové 
práce, keramiku, kašírované objekty. Vernisáž výstavy 
výtvarných prací žáků ZUŠ V. Nováka v Jindřichově 
Hradci se koná ve čtvrtek 22. 5. 2014 v 15.00 hodin. 
Dům gobelínů má radost, že může prostřednictvím 
výstavy prezentovat tradiční vysokou kvalitu a úro-
veň jak výtvarných prací, tak i vysokou kvalitu a pro-
fesionalitu odborných pedagogů ZUŠ. Na  vernisáži 
vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ.

Muzejní noc 2014 (30. 5. 2014)
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s. se 
v rámci Festivalu muzejních nocí k této akci připojuje 
v pátek 30. května 2014. Na malé i velké návštěvníky 
čeká nevšední noční program, při kterém „ožijí“ stará 
řemesla. V odpoledních a nočních hodinách (18.00 – 
23.00 hodin) se uskuteční dílny pro děti i dospělé pod 
vedením zkušených lektorů. Zájemci si vyzkouší tka-
ní, předení, plstění, motání provazů, tiskání na  tex-

til, nebudou chybět ukázky patchworku, paličkování 
a mnohá jiná překvapení. Děti budou sbírat za své do-
vednosti razítka a po splnění všech úkolů obdrží v po-
kladně muzea malou odměnu. Příchozí si mohou po-
sedět v útulné kavárničce Domu gobelínů a ochutnat 
některý z výborných domácích zákusků. 

Workshop – Patchwork – začátečníci 
(10. – 11. 5. 2014)
Lektorka Mirka Fáberová v dvoudenním kurzu pro 
začátečníky seznámí účastnice s  tématikou patch-
worku a  quiltingu a  jejich historií. Vysvětlí základ-
ní pojmy a  názvosloví. Předvede pomůcky nutné 
ke  zvládnutí této techniky. Účastnice se naučí řezat 
se speciálním řezacím kolečkem, samy si vytvoří ša-
blony k jednotlivým vzorům, naučí se sestavovat jed-
notlivé bloky a quilt zkompletovat a sešít. Nakonec je 
čeká závěrečné quiltování – prošívání a zpevnění své-

ho výrobku. Svůj výrobek si odnesou domů a zároveň 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Workshop – Tkaní tapiserií (10. – 11. 5. 2014)
V rámci tohoto dvoudenního kurzu lektorka Mileva 
Müllerová seznámí účastníky s materiálem a pomůc-
kami vhodnými pro tkaní na rámu. Naučí se správ-
ně navést osnovu, základy hladkého tkaní a  další 
tkalcovské techniky. Svůj výrobek si odnesou domů 
a zároveň obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Zájezd na krajkářské slavnosti do Vamberka
V průběhu května se zájemci z řad veřejnosti mohou 
hlásit na zájezd pořádaný Domem gobelínů na kraj-
kářské slavnosti do Vamberka. Zájezd se koná v nedě-
li 29. 6. 2014, cena 500 Kč, odjezd 6.00 hodin, příjezd 
přibližně ve  20.00 hodin. Bližší informace v  Domě 
gobelínů.

Těšíme se na Vás.

Muzeum je otevřeno mimo pondělí každý den 10.00 
– 12.00 hodin, 13.00 – 17.00 hodin, tel. 384 370 880, 
384 370 884, mail: info@dumgobelinu.cz, web: www.
dumgobelinu.cz

Rita Škodová

Květnové akce v Muzeu Jindřichohradecka nabídnou netradiční běh 
i cirkusovou podívanou
XVII. ročník sportovně-zábavné soutěže Běž na věž
V sobotu 17. května 2014 se opět sejdeme u vyhlídkové věže u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie se všemi zájemci, kteří pravidelně každým rokem porovnávají své vý-
sledky ve zdolání 153 schodů v běhu od rohu DADA CLUBU až po dotek na hor-
ní ochoz věže. 
Závod začne opět v 9.00 hodin a závodníci se mohou začít řadit od 8.30 hodin. 
Průvodcem a komentátorem soutěže bude mnoha lety osvědčený pan učitel Ka-
rel Sláma a komisařem závodu archeolog muzea Vladislav Burian. Počet kategorií 
je ustálen na 6 skupinách, a to: dívky do 15 let, chlapci do 15 let, dále pak mládež 
do 25 let, dospělí nad 25 let, „senioři“ nad 35 let a poslední věkovou kategorií jsou 
„veteráni“ nad 50 let.
V historii soutěže nebyl dosud překonán rekord I. ročníku, kdy výšku věže zdolal 
Martin Stukbauer z Jindřichova Hradce v čase 0:40:70. Nejmladším účastníkům 
byly 4 roky a nejstaršímu o 70 let víc. Nejpočetněji zastoupenou kategorií jsou kaž-
doročně chlapci do 15 let, kteří tím pádem zdolávají velkou konkurenci.
Odměnou je vyhlášení vítězů, kdy si ten nejrychlejší z každé kategorie odnese kera-
mický pohár, který pro soutěž pravidelně zhotovuje firma Romany Hulíkové z Dě-
bolína a absolutní vítěz s nejlepším časem celého ročníku si na rok odnese křišťá-
lový putovní pohár, který převezme z rukou ředitele muzea PhDr. Jaroslava Pikala. 
Avšak ani ten, který se neumístí na předních příčkách, nepřijde zkrátka; po odběh-
nutí závodu dostává každý soutěžící diplom s vyznačeným dosaženým časem a tak 
si může při pravidelném zúčastňování zjistit, jestli jeho kondice klesá nebo roste. 
A jak jste na tom s kondičkou vy?? Přijďte si zazávodit a rozproudit krev v žilách. 

Cirkusová muzejní noc
Pro letošní ročník Festivalu muzejních nocí připravilo Muzeum Jindřichohra-
decka lákavé CIRKUSOVÉ téma. Muzejní noc bude v pátek 30. května zahájena 
vernisáží výstavy Pozdrav z cirku, která představí historii cirkusů na Jindřicho-
hradecku. Vernisáž bude zahájena v 18.00 hodin v konferenčním sále muzea 
ve Štítného ulici a bude jí předcházet cirkusový průvod městem, který vyrazí 
v 17.15 od minoritského kláštera Panskou ulicí před Střelnici. Tam bude malá 
kejklovací upoutávka, dále se průvod vydá znovu Panskou ulicí na náměstí Mí-
ru, kde bude druhá kejklovací upoutávka a následně se Panskou a Štítného ulicí 

opět vrátí k minorit-
skému klášteru pří-
mo k  uvedení verni-
sáže, na  které bude 
účinkovat žonglér 
Pupa.
Brány k  programům 
pro děti se otevřou 
v 18.30 hodin a v při-
pravené hře s  plně-
ním úkolů se letos 
děti seznámí s někte-
rými cirkusovými technikami, jako krasojízda na ponících, provazochodectví, 
hod nožů na balónky a další.
Na zadním dvoře minoritského kláštera bude postaveno velké šapitó nového cir-
kusu LeGrando, ve kterém budou od 18.30 hodin do 21.00 hodin probíhat díl-
ny pro děti vedené profesionálními akrobaty. V rajském dvoře budou probíhat 
v průběhu celé muzejní noci střídavě vystoupení žongléra Pupy a komediantů 
na vysoké úrovni – z jindřichohradecké společnosti Chůdadlo. Chůdadlo v čele 
s kejklířem Vítkem Procházkou bude své vystoupení korunovat ohňovou show, 
která přijde na program ve 21.00 hodin.
V křížové chodbě chystáme malou výstavku s obrázky dětí, které se zúčastní vý-
tvarné soutěže na téma cirkusy, případní zájemci budou moci namalovat obrá-
zek přímo v muzeu a pověsit ho k ostatním vystaveným dílům – výstava bude 
trvat zhruba 14 dní a vybrané práce budou oceněny drobnými dárky. 
Nebude chybět uzlování balónků, ani papoušek, který bude tahat „štěstíčka“.  Ci-
kánská vědma vyčte zájemcům osud z karet.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení, které zabezpečí pekárna Novosedly 
a pan Jiří Janda.
Celá muzejní noc bude završena velkolepým akrobatickým představením cirku-
su LeGrando, které začne ve 21.30 a skončí ve 22.00 hodin.

Pavla Míchalová
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Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen 
vycítit, když má někdo zemřít. Po  smrti obou 
rodičů se Roba ujímá právě jeden z potulných 
ranhojičů a  během společných cest se z  Roba 
stává jeho učedník. Touha po poznání a touha 
dozvědět se o lidském těle a jeho léčení co nej-
víc žene nakonec Roba z malé anglické vesnice 
přes Konstantinopol až do  dálné Persie. Snaží 
se nastoupit do  lékařské školy slavného učen-
ce Aviceny a musí proto zatajit své křesťanství. 
Znovu a znovu riskuje mladý Rob Cole téměř 
vše, jen aby svou touhu po poznání uhasil a stal 
se skutečným léčitelem.
Hrají:  Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skars-
gård, Olivier Martinez a Emma Rigby a další
Režie:  Philipp Stölzl
Hrajeme:  16. 5. 2014 od 17.00 a 20.00

OLGA
Dokument/ ČR / Aerofilms / 2D
Olga Havlová by v  červenci 2013 oslavila 80. 
narozeniny. Autor snímku režisér Miroslav Ja-
nek, který před něko-
lika lety dokončil roz-
pracovaný dokument 
Pavla Kouteckého Ob-
čan Havel, se rozhodl 
tímto filmem připo-
menout výjimečnou 
osobnost ženy, která stála od  počátku při bo-
ku prezidenta Václava Havla. Film přináší velké 
množství dosud neznámých záběrů, fotografií 
a vyprávění. Olga je zde představena jako ostrá 
glosátorka, zásadová disidentka, štědrá hostitel-
ka, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv oká-
zalost, naopak milující jemný humor a říkající 
vždy to, co si myslí. Její přátelé potvrzují, že ani 
v roli první dámy svůj životní přístup nezměnila 
a zůstala stát pevně nohama na zemi.
Režie: Miroslav Janek
Hrajeme: 21. 5. 2014 pouze od  19.00 jako 
představení ART kina

KHuMbA
Animovaný / JAR / Hollywood C.e./ 3D
Zebří sameček Khumba byl už od narození ter-
čem posměchů svého stáda, protože se narodil 
napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc když zača-
lo období sucha, pří-
buzní Khumbu ob-
vinili, že je prokletý 
a že je příčinou všech 
nepříjemností. Stádo 
v čele s jeho otcem ho 
tedy vyhnalo. Odváž-
ný, polopruhovaný hrdina se vydává do nebez-
pečného, ale zároveň zábavného dobrodružství, 
aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt 
své rodiny…
Režie: Anthony Silverston
Hrajeme: 31. 5. a 1. 6. 2014 pouze od 17.30 

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

www.cinemart.cz   www.bontonfilm.cz
www.hce.cz   www.aerofilms.cz

AMAZING SPIDeR-MAN 2
Akční / uSA / Falcon / 3D
Být Spider-Manem je 
skvělé. Peter Parker 
nezná úžasnější pocit 
než se prohánět mezi 
mrakodrapy, být sku-
tečným hrdinou a trávit čas s Gwen. Být Spider-
Manem ale má také svou cenu: jedině Spider-
Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany 
před pozoruhodnými padouchy, kteří město 
ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, je 
Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem 
silnější než on sám. A když se vrací i  jeho sta-
rý přítel Harry Osborn, uvědomuje si Peter, že 
všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost 
OsCorp.
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie 
Foxx a další
Režie: Marc Webb
Hrajeme:  3. a 4. 5. 2014 od 16.30 a 20.00

JeDNA ZA VšeCHNy
Komedie / uSA / CinemArt / 2D
Carly Whittenová 
je drsná newyorská 
právnička, která se, 
pokud jde o  vztahy 
s opačným pohlavím, 
striktně drží pevných 
zásad. Například toho, že si nikdy nic nezačne 
s ženatými muži. V současnosti je bezhlavě za-
milovaná do Marka Kinga. A ten jí lásku téměř 
bezvýhradně oplácí. Ale vše jednou končí a čas-
to tvrdým dopadem. Carly tento náraz potká, 
když se spontánně rozhodne Marka překvapit 
a bez ohlášení navštíví jeho dům v Connecticu-
tu. Dveře jí totiž neotevře Mark, ale jeho man-
želka Kate. Tato vždy věrná a oddaná žena v do-
mácnosti je paralyzovaná šokem a Carly se pro 
změnu nebezpečně rozzuří. Naštěstí ale místo 
toho, aby svůj hněv namířily proti sobě, začnou 
se Carly a Kate pomalu sbližovat. Pomáhá jim 
v tom nejen mrzká existence společného nepří-
tele, ale také zjištění, že má Mark ještě jeden taj-
ný milostný poměr a to s Amber, která se také 
chytila do Markových lží. Své síly nakonec spojí 
všechny tři a s podporou Carlyny svérázné se-
kretářky Lydie začnou hledat všechny možnosti, 
jak dát Markovi za vyučenou. Čím důmyslnější-
mi a  děsivějšími se stávají jejich pomstychtivé 
plány, tím pevnější je také jejich přátelství.
Hrají: Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann, 
Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney, Nicki 
Minaj a další
Režie: Nick Cassavetes
Hrajeme: 8. a 9. 5. 2014 od 17.30 a 20.00

RANHOJIČ
Dobrodružný/ Německo / bontonfilm CZ / 2D
Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré an-
tické poznatky ohled-
ně medicíny jsou 
v  Evropě zapomenu-
té, vládne zde temný 
středověk. Jedinou 
péči zajišťují potulní 
ranhojiči. Mladý Rob 

KINo
STŘELNICE

květen 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – květen 2014

1. - 2. 5. 17.30 20.00

NeKONeČNá LáSKA
USA / romantický/ 2D
3. - 4. 5. 16.30 - 20.00
AMAZING SPIDeR-MAN 2
USA / akční / 3D
7. 5. 19.00
2001: VeSMíRNá ODySeA (PRO-
JeKT 100)
V. Británie, USA /sci-fi/ 2D
8. - 9. 5. 17.30 - 20.00
JeDNA ZA VšeCHNy
USA / komedie / 2D
10. - 11. 5. 17.30 - 20.00
DOuPě
Francie, Kanada / akční / 2D
14. 5. 19.00
PuLP FICTION: HISTORKy 
Z PODSVěTí(PROJeKT 100)
USA / drama / 2D
15. 5. 17.30 - 20.00
HANy
ČR/ komedie / 2D
16. 5. 17.00 - 20.00
RANHOJIČ
Německo / dobrodružný / 2D
17. - 18. 5. 17.00 - 20.00
GODZILLA
USA / akční / 3D
21. 5. 19.00
OLGA (ART)
ČR / dokument / 2D
22. - 23. 5. 17.30 -20.00
X-MeN: buDOuCí MINuLOST
USA / akční / 3D
24. - 25. 5. 17.30 -20.00
bONy A KLID 2
ČR / drama / 2D
29. - 30. 5. 17.30 - 20.00
SOuSeDI
USA / komedie / 2D
31. 5 - 1. 6. 17.30
KHuMbA
JAR / animovaný / 3D
31. 5. - 1. 6. 20.00
WTF
Francie / komedie / 2D

Představení pro děti
4. 5. 15.00
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe 9
ČR / pásmo pohádek / 2D
11. 5. 15.00
KAMARáDI Z TeLeVIZe 2
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
18. 5. 15.00
VZPOuRA HRAČeK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
25. 5. 15.00
ROHATá PRINCeZNA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – KVĚTEN 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. května, 10.00 hod.
1. MáJ - SVáTeK PRáCe
Sídliště Vajgar, u V. ZŠ
1. května, 9.30 hod. 
ATLeTICKÝ JINDřICHáČ 
Stadion na sídlišti Vajgar J. Hradec
2. května, 18.30 hod.
SLAVNOSTNí KONCeRT K PáTÉMu 
ROČNíKu JINDřICHOHRADeCKÉ 
AKORDeONOVÉ PřeHLíDKy
Státní hrad a zámek, malý divadelní sál
3. května, 9.00 - 16.00 hod.
ČARODěJNICKá DíLNA
Penzion Keramika a výtvarné dílny 
Romany Hulíkové, Děbolín
3. května, 10.00 hod.
5. JINDřICHOHRADeCKá 
PřeHLíDKA AKORDeONOVÝCH 
SOubORŮ
KD Střelnice
4. května, 17.00 hod.
GOSPeLOVÝ KONCeRT
Účinkuje: Keep Smiling Gospel Orlová
Evangelický kostel, Bratrská ulice
4. května, 18.00 - 20.00 hodin
JAK NA SObě PRACOVAT
Přednáška Zdenky Blechové
Kavárna FotoCafé, Kostelní 20/I
7. května
MAJáLeS
7. května, 16.00 hod.
KONCeRT DěTSKÝCH PěVeC-
KÝCH SbORŮ
PS II. ZŠ, PS V. ZŠ, DPS Sejkorky, PS Zanoty
Kostel sv. Jana Křtitele
7. května, 17.00 hod.
DuCHOVNí šKOLA
Beseda s Renatou Porion Siberovou
Městská knihovna
7. května, 21.00 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
MěSTeM S OHŇOSTROJeM
Sraz: 21.00 hod. 
u OA TGM J. Hradec
8. května, 8.30 - 10.45 hod.
OSLAVy DNe VíTěZSTVí
Pietní akce
10. května, 9.00 - 16.00 hod.
MáJOVá DíLNA
Penzion Keramika a výtvarné dílny 
Romany Hulíkové, Děbolín

10. května, 10.00 - 17.00 hod.
FOTOGRAFOVáNí AKTu 
S RObeRTeM VANeM
Kurz
Muzeum fotografi e a moderních ob-
razových médií
10. května, 19.00 hod.
KONCeRT
Účinkuje: Jirka Fajkus - violoncello, 
Michal Bárta - klavír
Kaple sv. M. Magdaleny
11. května, 16.00 hod.
Jiří Trnka „ZAHRADA“
Divadlo Krapet. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice
12. května, 16.00 hod.
OCHRANA PříRODy 
NA JINDřICHOHRADeCKu
Beseda s Ing. Janem Kolářem
Centrum sociálních služeb, Česká ulice
12. května, 17.30 hod.
O SMRTI A uMíRáNí
Beseda s Olgou Panákovou
Kavárna FotoCafé, Kostelní 20/I
12. května, 19.00 hod.
VLASTISLAV HOFMAN - 
uMěLeC MNOHA TVáří
Přednáška spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
13. května, 16.30 hod.
bIbLICKÉ DěJINy XVIII.
Beseda s Jiřím Kounem
Městská knihovna
13. května, 17.00 hod.
SCIeNCe CAFÉ - PROČ A JAK 
ČíST bIbLI
Přednáška Bth. Radima Strojka
Kavárna FotoCafé, Kostelní 20/I
13. května, 19.00 hod.
Sam bobrick a Julie Steinová 
„SHeLDON A JeHO MATKA 
PANí LeVINOVá“
Divadlo v Řeznické. Divadelní 
předplatné skupiny B
KD Střelnice
13. května, 19.30 hod.
„uŽ Je TADy ZAS . . . „
Hrají: Lukáš Hejlík a Alan Novotný
Kavárna FotoCafé, Kostelní 20/I

15. května, 16.00 hod.
VLASTISLAV HOFMAN - 
uMěLeC MNOHA TVáří
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
16. května, 18.00 hod.
KONCeRT K MeZINáRODNíMu 
DNI RODIN
Účinkuje: Ústřední hudba armády 
České republiky
Státní hrad a zámek, III. nádvoří
17. května, 9.00 hod.
běŽ NA VěŽ
Sportovně-zábavná soutěž, zahájení 
závodu 9.00 hodin 
Městská vyhlídková věž
17. května, 13.00, 14.00 hod.
PřeS KOPeC NA HRADeC ANeb 
JINDřICHOHRADeCKÝ PeDáL
Jarní jízda na zahájení turistické sezóny
18. května, 15.00 hod.
KOCOuR V bOTáCH
Divadlo Studna - pohádky na faře
Husův sbor, Kostelní 188
18. května, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
KD Střelnice
21. května, 19.00 hod.
Arnold Wesker „ŽeNy PřeŽIJí“
Divadlo Studio Dva. Divadelní 
předplatné skupiny A.
KD Střelnice
22. května, 15.00 hod.
VeRNISáŽ VÝSTAVy 
VÝTVARNÉHO ObORu Zuš
Dům gobelínů
22. května, 19.00 hod.
JOSeF SuK eNSeMbLe
Účinkují: Květa Novotná - klavír, Jan 
Adamus - hoboj, Bohuslav Matoušek 
- housle, Zbyněk Paďourek - viola, Ji-
tka Valášková - violoncello. Koncert 
v rámci Kruhu přátel hudby 2014.
Kaple sv. M. Magdaleny
23. května, 19.30 hod.
ZPíVáNí NA SCHODeCH
GVN J. Hradec
23. května
NOC KOSTeLŮ

24. května
JINDROVy STuDáNKy
Vzdělávací akce pro děti předškolního 
a mladšího školního věku.
Jindřišské údolí
29. května, 18.00 - 20.00 hod.
MeZIGeNeRAČNí VZTAHy
Seminář pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko, 
Pasaž sv. Floriána
30. května,  17.15 - 22.00 hod.
CIRKuSOVá MuZeJNí NOC
A vernisáž výstavy POZDRAV Z CIRKU
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
30. května 
MuZeJNí NOC 
Dům gobelínů, Muzeum fotografi e 
a moderních obrazových médií
31. května, 17.00 hod.
KONCeRT TŔí SbORŮ
Účinkují: PS Smetana, PS Lípa 
Kamencie nad Lipou, PS Buštěhrad
Kaple sv. M. Magdaleny
31. května, 19.00 hod.
Irena Dousková 
„HRDÝ buDŽeS“
V režii J. Schmiedta hraje Bára Hrzánová.
KD Střelnice
Květen
SKuPINOVÉ FOTOGRAFICKÉ 
KuRZy PRO DěTI A MLáDeŽ
Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií

Probíhající výstavy:

TeXTIL - 
STuDeNTI A PeDAGOGOVÉ
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 15. 6. 2014
MALOVANá POMLáZKA
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 4. 5. 2014
STAVebNICe MeRKuR
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2014
ZáZRAKy ObyČeJNOu TuŽKOu
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2014
FASCINuJíCí SVěT ORIGAMI
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2014
ObČANSKÉ SDRuŽeNí OKNA
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2014

Noc kostelů v  Jindřichově Hradci se blíží
Také letošní rok, v pátek 23. května 2014, se bude ko-
nat Noc kostelů. Návštěvníci budou moci při této pří-
ležitosti poznávat a obdivovat duchovní a umělecké 
skvosty křesťanství, které jsou výrazem jak minulosti, 
tak i živé přítomnosti. I v jindřichohradeckých kos-
telích a modlitebnách bude připraven bohatý kultur-
ně-duchovní program. Nebudou chybět koncerty, 
komentované prohlídky, workshopy; bude možnost 
nahlédnout do tajemství liturgie. Letošním mottem 
Noci kostelů je verš 1, 14 z knihy Genesis (První kni-
ha Mojžíšova): „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, 
aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, 
dnů a let.“ Této myšlence bude přizpůsoben program 
v Jindřichově Hradci jak v kostele Nanebevzetí P. Ma-
rie (u 15. poledníku), kostele sv. Kateřiny (u Spořitel-

ny), tak i v Evangelickém kostele (v parku u sv. Ja-
kuba) nebo Husově sboru (v Kostelní ulici). Dětský 
program Noci kostelů bude v pátek 23. května zahá-
jen v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
hudební procházkou liturgickým rokem s výstavkou 
dětské duchovní literatury, program zajišťuje spo-
lek Hippolyt. Program pro děti „Vy jste světlo svě-
ta…“ bude dále pokračovat od 19.30 do 20.30 hodin 
v  Evangelickém kostele vyráběním lampiónů. Děti 
a rodiče budou moci se svými „světly“ projít parkem 
a naplnit tak myšlenku „…to světlo ve tmě svítí“ až 
ke kostelu sv. Kateřiny, kde bude program pro děti za-
končen zvoněním kostelních zvonů a „předáváním“ 
světla. Pro návštěvníky je také připravena široká pa-
leta přednášek a komentovaných prohlídek kostelů. 

Od 18.00 hodin v Evangelickém kostele bude možno 
vyslechnout povídání Davida Balcara o světle (a tmě) 
v Bibli i  v  životě či v kostele Nanebevzetí P. Marie 
od 19.00 hodin zažít komentovanou prohlídku s Pe-
trem Šulcem. Na  témže místě od  stejného lektora 
zazní od 21.30 hodin přednáška o historii místních 
kostelů. V kostele sv. Kateřiny bude provádět akolyta 
Miroslav Matoušek. Nabídku přednášek doplní i slo-
va P. Jiřího Špiříka v kostele sv. Kateřiny od 20.30 ho-
din na téma „Rodina a vztahy - s dovolením, děkuji, 
promiň“. V Evangelickém kostele se budou odehrá-
vat komentované prohlídky kostela a varhan v těchto 
časech – 18.30, 20.30, 22.30 a ve 23.30 hodin. Během 
celého večera bude zajištěno i občerstvení. Také zde 
bude ke zhlédnutí                      (pokračování na str. 16) 
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Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
KD Střelnice uvádí v rámci předplatného skupiny B divadelní komedii Sama Bob-
ricka a Julie Steinové „SHELDON A JEHO MATKA PANÍ LEVINOVÁ aneb 
jejich neuvěřitelná dobrodružství“ v KD Střelnice dne 13. 5. 2014 od 19.00 ho-
din. Divadlo v Řeznické.
V režii Viktora Polesného hrají Naďa Konvalinková a Jan Zadražil.
Tato inscenace nás zavede mimo jiné do Tibetu, Severní Dakoty či Arizony a oba 

hrdinové se snaží pocho-
pit jejich komplikovaný 
vztah. Nakonec zjišťují, že 
k tomu, aby byli dokonale 
šťastni, nebudou od  sebe 
nikdy dostatečně daleko. 
Vtipná a  dobře napsaná 

komedie je tvořena sérií dopisů, které si mezi sebou vyměňují mladý básník a je-
ho panovačná matka. Excelentní výkony obou představitelů zaručují jedinečný di-
vácký zážitek a skvělou zábavu. 

KD Střelnice uvádí v  rámci předplatného 
skupiny A  divadelní hru Arnolda Weskera 
„ŽENY PŘEŽIJÍ“ v KD Střelnice dne 21. 5. 
2014 v 19.00 hodin. Divadlo Studio Dva.
V  režii Dariny Abrahámové hrají: Anna 
Šišková /Zuzana Mauréry, Jana Krausová, 
Jitka Schneiderová /Gabriela Míčová, Voj-
těch Kotek. 

(pokračování na str. 17) 

Mezinárodní den rodin si Jindřichův Hradec připomene hudbou
Město Jindřichův Hradec vás zve na  koncert u  příležitos-
ti mezinárodního dne rodin na III. nádvoří Státního hradu 
a zámku dne 16. 5. 2014 od 18.00 hodin. Účinkuje Ústřední 
hudba armády České republiky.

Mezinárodní den rodin
V roce 1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že počína-
je rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Me-
zinárodnímu dni rodin jako odraz důležitosti, kterou me-
zinárodní společenství připisuje rodinám jako základním 
jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.
Žijeme v době, která nám přináší dříve netušené možnosti. Každý může najít 
uplatnění pro své schopnosti a zkušenosti, máme možnost neomezeného vzdělá-
vání, nejsou překážky poznávání světa, umožňují se další zájmové aktivity. Žijeme 
pestřeji, intenzivněji, zajímavěji, ale i rychleji. Prokázalo se, že vyrovnávacím prv-
kem je v dnešním světě pocit zázemí, bezpečí, jistoty, pochopení, sounáležitosti. 
To vše nám přináší život v rodině. 
K zabezpečení pocitu bezpečí, který je jedním z nejdůležitějších životních jis-
tot v průběhu celého života, přispívají svou činností i všichni příslušníci Armády 
České republiky. Projektem koncertů Ústřední hudby Armády České republiky 
se sólisty naší populární scény se snaží velení i příslušníci Armády České republi-
ky připomenout jak všechny naše válečné veterány – žijící i ty, kteří obětovali své 
životy za naši svobodu a život v míru, tak i vojáky, kteří  dnes plní náročné úkoly 
v zahraničních misích daleko od svých domovů a vlasti. Zároveň koncerty slouží 
coby poděkování všem rodinným příslušníkům vojáků, za jistotu zázemí i domo-
va a široké občanské veřejnosti za podporu.

Historie a současnost Ústřední hudby AČR
Ústřední hudba AČR je vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tě-
lesem určeným k propagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České repub-
liky na veřejnosti, jakož i k prezentaci české kultury v oblasti koncertní dechové 
hudby jak na celém území České republiky, tak zejména v zahraničí. Vedle kon-
certní činnosti, účasti na prestižních evropských a světových přehlídkách a fes-
tivalech vojenských hudeb zabezpečuje v  rámci své služební činnosti orchestr 
Ústřední hudby též protokolární aktivity na úrovni prezidenta republiky, vlády 
a resortu MO, včetně všech vojenských akcí v určeném teritoriu hlavního města 
Prahy, resp. České republiky. 

Orchestr byl založen v  roce 1950 jako reprezentační těleso 
v oboru dechové hudby. Tehdy vznikl soubor, který tvořily tři 
skupiny o menším počtu hudebníků. Ti se mohli podle potře-
by spojovat a vytvářet tak společně velký dechový orchestr. 
První úspěchy se dostavily brzy po vzniku orchestru. Prvním 
velitelem hudby a kapelníkem byl Jindřich Praveček, už tehdy 
vysoce uznávaný dirigent, skladatel, instrumentátor a odbor-
ník. Měl velkou zásluhu na rychlém vzestupu umělecké a in-
terpretační úrovně orchestru, jeho koncertní a dramaturgické 

podoby a jedinečném zvuku. Pod jeho vedením orchestr uvedl s velkým ohlasem 
hudební veřejnosti obě řady Slovanských tanců Antonína Dvořáka. V té době to byl 
odvážný a průkopnický čin. V roce 1956 přichází Hynek Sluka. Zapálený a energic-
ký dirigent instrumentoval a s orchestrem poprvé uvedl i velice náročná symfonická 
a koncertní díla. Později vykonával funkci Hlavního inspektora vojenských hudeb. 
Samostatnou zmínku si zde zaslouží dirigenti Jindřich Brejšek a Eduard Kude-
lásek. Oba byli ve své době propagátory nových, moderních instrumentací pro 
velký dechový orchestr. Jindřich Brejšek jako hlavní dirigent uváděl s orchestrem 
náročná symfonická díla. Při přípravě orchestru a na koncertech kladl velký dů-
raz na bezchybnou interpretaci, samozřejmou“ virtuozitu všech hráčů, vyrovnaný 
zvuk a souhru všech sekcí. Eduard Kudelásek mu byl v jeho úsilí výtečným partne-
rem, který se mj. výrazně dokázal prosadit jako skladatel a instrumentátor.
V letech 1987 - 1999 vykonával funkci velitele hudby – hlavního dirigenta Karel 
Bělohoubek S jeho jménem bude navždy spojena přeměna velkého dechového 
orchestru Ústřední hudby ve velký symfonický dechový orchestr. Jako skladatel, 
dirigent a zejména instrumentátor vytvořil z orchestru ÚH AČR jedinečné špič-
kové koncertní těleso, s vyzrálým zvukem, nenapodobitelnou nástrojovou barvou, 
schopným interpretovat i ty nejnáročnější partitury světové a zejména naší hudby, 
v  němž se kloubí tradiční česká hudebnost a technická virtuozita hráčů s nejmo-
dernějšími trendy vývoje dechového orchestru ve světě.  Na jeho práci v současné 
době navazuje pplk. Jaroslav Šíp, který funkci velitele převzal od pplk. Viliama BÉ-
REŠE, který ve funkci skončil  30. 9. 2008.  Zástupcem velitele hudby je mjr. Patrik 
SPINEK, vedoucím dirigentem je mjr. Kamil MEZIHORÁK a dirigentem hudby 
je kpt. Josef KUČERA. Svou prestiž jednoho z nejlepších světových dechových or-
chestrů si ÚH AČR mnohokrát obhájila v přímé konfrontaci se zahraničními vo-
jenskými orchestry na domácích a zahraničních festivalech a přehlídkách. 

Richard Rataj

od 21.00 hodin film o Jednotě bratrské a Bibli kralické 
s názvem Pod ochranou Žerotínů a od 22.00 hodin je 
také v tomto kostele naplánováno vyprávění Kateřiny 
Ježkové o vzácném výtisku Bible kralické. Krásu tónů 
varhan si budou moci návštěvníci poslechnout v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie od 20.00 hodin v po-
dání Petra Mottla a od 22.00 hodin v podání Jarosla-
va Kosíka. Varhany v kostele sv. Kateřiny se rozeznějí 
ve 21.30 hodin díky Tomáši Petrů.  Duchovní hudbu si 

budou moci návštěvníci vychutnat v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie od 20.30 hodin v podání Chrámo-
vého sboru A. Michny z Otradovic. Husův sbor v Kos-
telní ulici nabízí od 18.00 do 22.00 hodin prohlídku 
sboru i  farního domu. Modlitební chvilku povede 
od 18.30 hodin farářka Jana Valsová. Inspirující biblic-
ká čtení Jaroslava Hojného proložená varhanní hudbou 
v podání Aleše Paichla budou zaznívat od 23.00 hodin 
v Evangelickém kostele. Také tam se přesně o půlnoci 

uskuteční Ztišení na závěr Noci kostelů modlitbou Ta-
izé.  Pořadatelé Noci kostelů v Jindřichově Hradci si vás 
dovolují srdečně pozvat do „světlem rozzářených“ kos-
telních interiérů, kde si svůj program najdou jak dětští 
návštěvníci, tak dospělí, ale organizátoři zvou i k mož-
nosti spočinutí, k zavzpomínání na své blízké či k ti-
chému zastavení a vnímání toho, co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů. 

Věra Kubátová

Kurz Roberta Vana v Muzeu fotografie a MOM
V sobotu 10. května 2014 proběhne v Muzeu fo-
tografie a moderních obrazových médií (Kostel-
ní 20/I, Jindřichův Hradec) unikátní jednodenní 
workshop zaměřený na fotografii aktu; vede ho zná-
mý fotograf Robert Vano, stěžejní část workshopu 

zahrne práce s modelkou. Kurzovné činí 3 000 Kč za 
účastníka, přihlášky se přijímají na tel. 384 361 832 
či 384 362 459 od pondělí do pátku (nejpozději do 
6. 5. 2014) 8.00 – 16.00 hodin. V květnu 2014 je 
muzeum otevřeno 10.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 ho-

din, ke zhlédnutí jsou dvě expozice a pět výstav. Ví-
ce informací o výstavním, vzdělávacím a kulturním 
programu a službách muzea je k nalezení na webové 
adrese www.mfmom.cz. 

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

HRADEC KRÁLOVÉ
1. 5. 2014 Středoevropský jazzový most – 13. ročník
Masarykovo náměstí. Hradec Králové uvítá již po třinácté jazzové kapely ze střední 
Evropy, aby spolu s českými umělci předvedly své interpretační umění.
CHEB
24. 5. 2014 Špalíček Fest 2014
Hudebně zábavný festival.
KUTNÁ HORA
31. 5. 2014 Kuchyně První republiky  
11.00 – 20.00 hodin - kulturně-gastronomická akce se uskuteční v okolí chrámu 
sv. Barbory, těšit se můžete na lahůdky prvorepublikové kuchyně a bohatý stylový 
program. Nahlédneme i do zákulisí úspěšného seriálu První republika. „Vila rodiny 
Valentových“ se nachází právě v Kutné Hoře.
LITOMYŠL
12. - 25. 5. 2014 Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové 
Téma: rozličné ryby a vodní žoužel. Součástí oslav je gurmánská pouť a galaveče-
ře v restauracích, sobotní Gastrofestival na Smetanově náměstí i tradiční nedělní 
Sousedská husička. 

POLIČKA
16. - 25. 5. 2014 Martinů Fest
Velký sál Tylova domu a kostel sv. Jakuba v Poličce. Hudební festival přináší 
do Poličky několik významných hudebních interpretů a slibuje krásné hudeb-
ní zážitky.
TELČ
17. 5. 2014 Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí
Od 10.00 do 17.00 hodin bude probíhat prezentace folklorních souborů Kvíteček, 
Kvítek I, Kvítek II, Podjavořičan z Telče s jejich hosty - Vysočan Hlinsko a soubor 
Haná s doprovodnou výstavou Poznej světové dědictví UNESCO.
TŘEBOŇ
6. - 11. 5. 2014 Anifilm - Mezinárodní festival animovaných filmů 
Soutěžní i veřejné projekce, dílna animace, výstava finských loutek a další.

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

Zuzana Bedrnová

Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před 
lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře. Decentní intelektuálka Mis-
cha, která nedávno opustila manžela a myslí si, že to zvládá a přitažlivá Claire, 
kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. Tři 
dámy se setkají na nóbl večeři. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se 
mít i pravdu. A vůbec jim v tom nebrání přítomnost mladého muže, který stří-
davě hraje partnery všech tří. 
V životě těchto dam-osobností není rozdíl mezi tématy vysokými a nízkými. Se stej-
nou chutí si sdělují recepty vybíraných jídel a vín jako vášnivě debatují o intelektuál-
ních tématech či intimních zážitcích. Jsou moudré, vtipné, upřímné, ironické, kru-
té, něžné, solidární i neústupné. Zkrátka jsou „živé“ a stále chtějí žít. Možná proto 
všechno přežijí. A rozhodně si poradí i s opouštěnými a opouštějícími muži. A pro-
tože Angličané mají důvtip v krvi, na závěr nemůže nepřijít i překvapující pointa. 

KD Střelnice pořádá v rámci Kruhu přátel hudby koncert komorního sou-
boru „JOSEF SUK ENSEMBLE“ v kapli sv. M. Magdaleny dne 22. 5. 2014 
od 19.00 hodin.
Členy komorního souboru „Josef Suk Ensemble“ jsou umělci, kteří měli vzác-
né privilegium spolupracovat s tímto výjimečným českým houslistou na pódiích 
a v natáčecích studiích v České republice i v za-
hraničí. Iniciátorem založení souboru byl Jan 
Adamus, přední český hobojista a dirigent. S Jo-
sefem Sukem se podílel např. na interpretaci Ba-
chova a Vivaldiho Dvojkoncertu pro housle a ho-
boj. Vrcholem jejich spolupráce byla nahrávka 
„Barokní houslové a hobojové koncerty“ pro fir-
mu Supraphon. Rovněž klavíristka Květa Novot-
ná často doprovázela Josefa Suka na recitálech v České republice a v Rakousku, mj. 
na Salzburském hudebním festivalu. Tito tři umělci účinkovali společně i v triu 
na koncertech v České republice a v německy mluvících zemích. Také smyčcová 
část souboru se umělecky vyvíjela pod vlivem osobnosti Josefa Suka, jeho inter-
pretačního mistrovství, daného také rodovou tradicí - dědečkem houslisty byl žák 
a zeť Antonína Dvořáka, skladatel Josef Suk. Kouzlo osobního kontaktu s Josefem 
Sukem při společné práci na vytváření interpretace a tónové kultury, jež byla mis-

trovou, ve světě nejvíce uznávanou kvalitou, je předpokladem, že umělci sdružení 
v tomto souboru budou přímými pokračovateli specifické sukovské strhující mu-
zikality. Jejich vynikající sólové kvality jim dávají široký repertoárový prostor pro 
interpretaci sólových a komorních skladeb od tria až po malý komorní orchestr. 
Jedná se především o skladby českého baroka, Mozartovy serenády, divertimenta, 
barokní dvojkoncerty, Sukovy a Dvořákovy komorní skladby. 
Účinkují: Květa Novotná – klavír, Jan Adamus – hoboj, Bohuslav Matoušek – hou-
sle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello.                             
Program: 
W. A. Mozart - Kvartet F-dur  pro hoboj, housle, violu a violoncello KV 370
 (Allegro – Adagio – Allegro)
Antonín Dvořák - Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello op. 87
 (Allegro con fuoco, Lento, Allegro moderato, grazioso, Finale. 
 Allegro ma non troppo)
Josef Suk - Kvartet  op. 1 pro klavír, housle, violu a violoncello 
 (Allegro appasionato 6.45, Adagio 7.30, Allegro con fuoco 7.15)
Bohuslav Martinů - "Quatuor" pro hoboj, housle, violoncello a klavír
 (Moderato poco allegro, Adagio. Andante, Poco allegro)

Ivana Bačáková

V Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci bude dne 31. 5. 2014 
od 19.00 hodin uvedena divadelní hra Ireny Douskové „HRDÝ BUDŽES“. 
V režii J. Schmiedta hraje Bára Hrzánová.
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte suges-
tivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se 
na  počátku 70. let promítala do  světa dětí i  dospělých. Na  pozadí pro-
středí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se od-
víjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, 
které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností své-
mu věku vlastní hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁ-
LIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

Milan Kabelka

Rolničkové dny byly i v letošním roce úspěšné
 Ve čtvrtek 10. dubna chodili v ulicích Jindřichova Hradce dobrovolníci – studen-
ti VŠE fakulty managementu, místního gymnázia a členové místního Českobra-
trského evangelického sboru -  a nabízeli v rámci veřejné sbírky Rolničkové dny 
barevné rolničky za příspěvek do kasičky. Podařilo se jim vybrat částku 14 954 Kč. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste Diakonii Rolnička 
přispěli nebo nám s organizací pomáhali. Celkový výsledek sbírky je 169 079 ko-
run a v září tohoto roku budeme moci s jeho pomocí otevřít Centrum denních 
služeb pro dospělé lidi s těžkým mentálním postižením na pobočce Diakonie Rol-
ničky v Táboře. Děkujeme!

Pokud jste Rolničkové dny minuli, a přesto byste chtěli Diakonii Rolnička přispět, 
přidejte se k našemu projektu Skutečný domov. Zašlete textovou zprávu ve tva-
ru: DMS (mezera) ROLNICKA nebo DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNIC-
KA pro roční podporu na telefonní číslo: 8 7777.  Jedna zpráva stojí 30 Kč, Rolnič-
ka z ní obdrží 28,50 Kč. Podpoříte tak dospělé lidi s mentálním postižením, kteří 
chtějí být ve svém životě maximálně samostatní, a rozhodli se žít v chráněném 
bytě. Poskytovatelem služby je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.  Podrobnosti 
o projektu i o Diakonii Rolnička najdete na www.rolnicka.cz 

Kateřina Bláhová
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Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky 
II. liga – Čechy
kolo 13. JH – Č. Budějovice so 10. 5. 15:00
kolo 14. Astra Praha – JH ne 18. 5. 17:00

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky 
II. liga – Čechy
kolo 13. JH – Č. Budějovice so 10. 5. 12:30
kolo 14. DHC Plzeň – JH ne 18. 5. 16:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci 
MČR – skupina Jih
kolo 19. Písek – JH so 3. 5. 10:00
kolo 20. JH – Č. Budějovice so 10. 5. 11:00

Fotbal – FK JH 1910, muži divize – skupina A
kolo 24. JH – Tachov ne 4. 5. 17:00
kolo 25. Doubravka – JH so 10. 5. 17:00
kolo 26. JH – Sušice ne 18. 5. 17:00
kolo 27. JH – Hořovicko ne 25. 5. 17:00
kolo 28. Zličín – JH so 31. 5. 10:30
kolo 29. JH – Čížová ne 8. 6. 17:00
kolo 30. Rokycany – JH so 14. 6. 17:00

Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize Čechy – 
skupina D
kolo 17. Zlíchov – JH so 3. 5. 17:00
kolo 18. JH – Jižní Město so 10. 5. 17:00
kolo 19. Příbram – JH so 17. 5. 16:00
kolo 20. JH – Holoubkov so 24. 5. 17:00
kolo 21. Vonoklasy – JH so 31. 5. 10:30
kolo 22. JH – Bohemians 1905 so 7. 6. 17:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U15 – 
skupina A
kolo 22. JH – Písek so 3. 5. 10:00
kolo 23. Rokycany – JH ne 11. 5. 10:00
kolo 24. JH – Vlašim so 17. 5. 10:00
kolo 25. Táborsko – JH st 21. 5. 14:30

kolo 26. JH – Viktoria Plzeň so 31. 5. 10:00
kolo 14. Slavia Praha – JH so 7. 6. 10:15

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U14 – 
skupina A
kolo 22. JH – Písek so 3. 5. 11:45
kolo 23. Rokycany – JH ne 11. 5. 11:45
kolo 24. JH – Vlašim so 17. 5. 11:45
kolo 25. Táborsko – JH st 21. 5. 16:15
kolo 26. JH – Viktoria Plzeň so 31. 5. 11:45
kolo 14. Slavia Praha – JH so 7. 6. 12:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U13 – 
skupina A
kolo 22. JH – Kunice ne 4. 5. 10:00
kolo 23. Táborsko – JH ne 11. 5. 10:00
kolo 24. JH – Prachatice ne 18. 5. 10:00
kolo 25. Viktoria Plzeň – JH ne 25. 5. 10:15
kolo 26. JH – Slavia Praha ne 1. 6. 10:00
kolo 14. JH – Č. Budějovice ne 8. 6. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U12 – 
skupina A
kolo 22. JH – Kunice ne 4. 5. 11:45
kolo 23. Táborsko – JH ne 11. 5. 11:45
kolo 24. JH – Prachatice ne 18. 5. 11:45
kolo 25. Viktoria Plzeň – JH ne 25. 5. 12:00
kolo 26. JH – Slavia Praha ne 1. 6. 11:45
kolo 14. JH – Č. Budějovice ne 8. 6. 11:45

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 24. Slavia ČB – JH so 3. 5. 10:00
kolo 25. JH – Loko ČB so 10. 5. 10:00
kolo 26. Milevsko – JH so 17. 5. 10:00
kolo 27. Č. Krumlov – JH so 24. 5. 10:00
kolo 28. JH – Olešník so 31. 5. 10:00
kolo 29. Lomnice – JH so 7. 6. 10:00
kolo 30. JH – Blatná so14. 6. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 24. Slavia ČB – JH so 3. 5. 11:45
kolo 25. JH – Loko ČB so 10. 5. 11:45
kolo 26. Milevsko – JH so 17. 5. 11:45
kolo 27. Č. Krumlov – JH so 24. 5. 11:45
kolo 28. JH – Hluboká so 31. 5. 11:45
kolo 29. Lomnice – JH so 7. 6. 11:45
kolo 30. JH – Blatná so 14. 6. 11:45

Fotbal – FK JH 1910 B, I. B třída muži – 
skupina D
kolo 20. Č. Velenice – JH B ne 4. 5. 17:00
kolo 21. JH B – Soběslav B ne 11. 5. 17:00
kolo 22. Ledenice – JH B so 17. 5. 17:00
kolo 23. JH B – Třebětice ne 25. 5. 17:00
kolo 24. N. Bystřice – JH B so 31. 5. 17:00
kolo 25. JH B – Slavonice ne 8. 6. 17:00
kolo 26. Lišov – JH B so 14. 6. 17:00

Fotbal – SK Horní Žďár, okresní přebor 
muži – XSTM POWER DRINK
kolo 20. H. Žďár – Břilice so 3. 5. 17:00
kolo 21. Suchdol B – H. Žďár so 10. 5. 17:00
kolo 22. H. Žďár – Strmilov so 17. 5. 17:00
kolo 23. Jarošov – H. Žďár so 24. 5. 17:00
kolo 24. H. Žďár – S. Hlína so 31. 5. 17:00
kolo 25. H. Žďár – S. Hobzí so 7. 6. 17:00
kolo 26. Studená – H. Žďár so 14. 6. 16:00

Fotbal – AC Buk, okresní soutěž muži – 
skupina A
kolo 16. Buk – K. Řečice B so 3. 5. 17:00
kolo 17. Buk – Lodhéřov so 10. 5. 17:00
kolo 18. Lásenice – Buk so 17. 5. 17:00
kolo 19. Buk – Deštná so 24. 5. 17:00
kolo 20. Rapšach – Buk so 31. 5. 17:00
kolo 21. Buk – Staňkov so 7. 6. 17:00
kolo 22. Majdalena – Buk ne 15. 6. 17:00

sport

Letem sportovním světem

ATLETIKA
Již podeváté se o prvomájovém čtvrtku rozběhne seriál „Her usměvavých 
srdcí“. Zahájen bude VI. ročníkem „Jarním atletickým Jindřicháčem“ 
ve čtyřboji. Na stadión v Jáchymově ulici v J. Hradci může přijít soutěžit 
prakticky každý, víceboj totiž sestává z nenáročných disciplín. Podle kate-
gorií čeká na účastníky sprint na 50 až 100 metrů, hod kriketovým míč-
kem, skok do dálky a běh na střední trati bude měřit od 200 do 800 met-
rů. Závody začínají prezentací atletů od 8.15 hodin, první startovní výstřel 
je v plánu v 9.30 hodin. Vypsány jsou boje v devíti kategoriích podle vě-
ku (přípravky I., II., III., mladší žactvo, starší žactvo, starší žactvo ČAS, 
dorost, junioři, dospělí) a jedna kategorie je vyhrazena osobám s handi-
capem. Přihlášky sice hlavní organizátor Otakar Kinšt bude přijímat až 
na místě, avšak na kontaktech 606 934 098, skokjh@quick.cz či kinstota@
seznam.cz rád podá informace předem.

ATLETIKA
Květnový termín tentokrát pro uskutečnění tradičního závodu zvolili po-
řadatelé XIX. ročníku „Jindřichohradecké hodinovky 2014“. Závod se 
bude konat ve  středu 14. května od  17.00 hodin na  atletické dráze sta-
diónu v  Jáchymově ulici v  J. Hradci. Prezence účastníků bude probíhat 
od 16.00 do 16.30 hodin. Organizátoři z USK FM J. Hradec vypsali klání 

v kategoriích mužů do 35 let, od 36 do 45 let, od 46 do 55 roků a od 56 let 
výše, žen bez rozdílu věku. Zároveň se poběží i o akademické tituly ve fa-
kultním přeboru. Startovné: 80 Kč, 50 Kč (studenti); zdarma (členové USK 
FM JH). Více informací o akci lze získat prostřednictvím Mgr. Ing. Pavla 
Krále (kralpa@fm.vse.cz, 737 827 933).

FLORBAL
Od konce září v tělocvičně VI. ZŠ na jindřichohradeckém sídlišti Hvěz-
dárna probíhal patnáctý ročník „Akademické florbalové ligy 2013/2014“. 
V  soutěži organizované USK FM J. Hradec účinkovalo šest celků. Liga 
vyvrcholí ve středu 14. května od 20.00 hodin v městské sportovní hale 
v J. Hradci, kde bude na programu takzvané „Superfinále AFBL“, v němž 
se střetnou dva nejúspěšnější týmy z play-off.

KOPANÁ
Fotbalový stadión v  jindřichohradecké Jáchymově ulici se může těšit 
na dva turnaje benjamínků. Uskuteční se tam okresní kola tradiční sou-
těže školních týmů s  názvem „McDonald`s Cup 2014“. Nejprve čeká 
ve čtvrtek 15. května turnaj žactvo 4. až 5. tříd ZŠ a poté v úterý 20. května 
se v lítých bojích představí i prvňáci až třeťáci. Obě soutěže, jejichž pořa-
datelem je SKOK J. Hradec, začínají již v 8.00 hodin.
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kříŽovka

SMĚNEČNÝ 
RUČITEL PREZENT SOUHLAS OZN. 

METRU SPIŽÍRNA LED 
(NĚMECKY) TUNA

TVÁRNÁ 
HMOTA K 
MAZÁNÍ

RYZOST 
MINCE

VŮDCE 
POVSTÁNÍ 

V BOCE 
KOTORSKÉ

PLEMENO 
PSA

LENOCHOD 
TŘÍPRSTÝ

PRAOTEC
SADA

JEDNA (AN-
GLICKY)

DELŠÍ SPORT. 
BUNDA

PROJEKTIL SŘEL-
NÉ ZBRANĚ

NÁSTROJ
ŽNEČKY

VÁNEK

ŠEŘÍK

PRIMÁTI

SLONÍ 
ZUBY

MOŘSKÉ 
VYDRY

POLSKÉ 
MĚSTO

ROSTLINA 
KALABA

ÚSEK 
ČINNOSTI 

NÁSTROJ 
NA ŽNUTÍ 

TRÁVY

1. ČÁST 
TAJENKY

TAHLE

A SICE

LOŽE ŠELMA LA-
SICOVITÁ

NEPRAVDA

ČÁST ÚST

VORY

ŘÍM. ČÍSL. 
1549

HEYERDÁ-
LŮV VOR

NÁHRAŽKA 
KÁVY

DÍLO 
VZNIKLÉ 
MALBOU

LEDY
JMÉNO 

FOTBALISTY 
PANENKY

NEPEČENÝ 
DORT Z 

PIŠKOTŮ

SILNÁ ČER. KÁVA
POSTAVA V 

PROSEBNÉM 
GESTU

ZAKONČENÍ ŠA-
CHOVÉ HRY

BOCHNÍK 
(NĚM.)

UZLÍK VE 
TKANINĚ

CESTOVNÍ 
DOKLAD

ZÁMEZÍ

ODŘÍKAVÝ 
ČLOVĚK

IDOL

MUŽI 
(ANGLICKY)

ZELENINOVÝ 
POKRM
ST. SPZ 

BRATISLAVY

100 m2

3. ČÁST 
TAJENKY

VYKONAVATEL 
TRESTU SMRTI

ZEM NA 
KOŘENECH 
ROSTLIN

OKOLNÍ KRAJINA

OBYVATEL 
IRSKA

SPOTŘ. 
DRUŽSTVO

ZÁHYB

UZAVŘENÁ 
SPOL. VRSTVA
JMÉNO SKLAD. 

HORNÍKA

IZRAELSKÁ 
LET. SPOL.
SPZ OLO-
MOUCE

ZÁNĚT 
UCHA

KYSELÁ 
POCHUTINA

NEÚSPĚCH

BIBLICKÁ 
POSTAVA

OPERATIVNĚ 
TECH. EVD.

OZN. 
NAŠICH 
LETADEL

LIDOVÝ 
PĚVEC

ŽENSKÝ 
ZPĚVNÍ 
HLAS

ORGANICKÁ 
SLOUČENINA

CHEM ZN. CÍNU

SPZ 
KLATOVY
ŠLECHT. 

PŘÍDOMEK

PÁDOVÁ 
OTÁZKA

CHEM. ZN. 
GERMANIA

INICIÁLY 
SKLADATE-
LE JANÁČKA

SETNOUT
ŠPÁDOVÁ 

KARTA

MPZ BELGIE

ROSOLOVITÁ 
HMOTA

ZÁPAD

RUSKÝ 
SOUHLAS

2. ČÁST 
TAJENKY

DříVe POuŽíVANÝ 
NáZeV DOMINANTy 
JINDřICHOHRADeC-

KÉHO NáMěSTí 
MíRu ZNí...

NáPOVěDA: 

eLAL, MeN, ORANT, eIS, 
ALOI, LAIb, RAš, AI

SPORTOVNÍ AEROBIK
Krásnou podívanou opětovně slibuje být závod jednotlivkyň, který se 
uskuteční v městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. Klub AET Ae-
robik Team Lena tam v sobotu 17. května bude pořádat již XIII. ročník 
nepostupové soutěže „Master Class“. Vyhlášena jsou klání v pěti kategori-
ích od 5 let až po soutěžící v ZA (závodní aerobik). Slavnostní zahájení se 
odehraje v 9.00 hodin, přičemž už o půlhodinku dříve začínají prezence 
cvičenek. Ukončení závodu je naplánováno na druhou hodinu odpoled-
ní. Program – kategorie 11 až 13 let: 8.30 až 8.55 hodin prezence; 9.10 až 
9.30 hodin základní kolo; 10.00 až 10.20 hodin fi nále; 10.50 až 11.10 ho-
din vyhlášení výsledků. Kategorie 14 až 17 let, ZA, 18 let a starší: 8.55 až 
9.20 hodin prezence; 9.35 až 9.55 hodin základní kolo; 10.25 až 10.45 ho-
din fi nále; 11.35 až 11.55 hodin vyhlášení výsledků. Kategorie 5 až 7 let: 

9.20 až 10.15 hodin prezence; 11.15 až 11.30 hodin základní kolo; 12.25 až 
12.40  hodin fi nále; 13.15 až 14.00 hodin vyhlášení výsledků. Kategorie 
8 až 10 let: 10.15 až 10.55 hodin prezence; 12.00 až 12.20 hodin základní 
kolo; 12.45 až 13.00 hodin fi nále; 13.15 až 14.00 hodin vyhlášení výsled-
ků. Závod bude probíhat pod bedlivým dozorem hlavního republikového 
rozhodčího Pavla Kúna. Vstupné: 50 Kč.

VOLEJBAL
Velký sportovní podnik se v  Jindřichově Hradci uskuteční od  pátku 2. 
do neděle 4. května. Po tři dny bude městská sportovní hala patřit fi nálo-
vému turnaji mistrovství České republiky ve volejbalu čtrnácti až patnác-
tiletých žákyň.

Roman Pišný
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poZvánky na Červen
Městské akce: Ostatní akce:
• 6. – 7. 6. 

DNy MěSTA JINDřICHŮV HRADeC
• 11. 6. 

„TANeČNí HODINy PRO STARší A POKROČILÉ“ – 
PřeDPLATNÉ SKuPINy A 

• 13. 6. 
FARMářSKÉ TRHy

• 13. 6. 
LeTNí KONCeRT 

• 15. 6. 
SeNIOR KLub

• 18. 6. 
STřeDeČNí HuDebNí VeČeR

• 24. 6. 
„NěMÝ bObeš“ – DIVADLO JáRy CIMRMANA – 
MIMO PřeDPLATNÉ

• 27. 6. 
ZáVěReČNÝ KONCeRT CONCeRTINO PRAGA 2014

• 7. 6. 
POHáDKOVá DíLNA

• 13. – 15. 6. 
ZAHRADNICKá POuŤ

• 13. 6. 
ZáVěReČNÉ VySTOuPeNí TANeČNíHO ObORu Zuš

• 18. 6. 
ZáVěReČNÝ KONCeRT Zuš

• 20. – 22. 6. 
ŽIVÝ HRADeC - MuLTIŽáNROVÝ HuDebNí FeSTIVAL

• 20. 6. 
bLue eFFeCT A RADIM HLADíK 

• 21. 6. 
ZVířáTKOVá DíLNA

• 22. 6. 
LeTNí KONCeRT JHSO 

• 22. 6. 
POHáDKy NA FAře – beRáNeK Z MODRÉHO Nebe

Panorama Jindřichova Hradce Foto: Archiv města Jindřichův Hradec


