
ZPRAVODAJ
J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý

ZDARMAM Ě S Í Č N Í K

ČTĚTE DÁLE VE ZPRAVODAJI...

březen 2018

4
BLÍŽÍ SE ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH I ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

9 
VÝZNAMNÉ OSMIČKY NAŠICH DĚJIN PŘIPOMENE 
PŘEDNÁŠKA KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ.

12
TAKÉ V NAŠEM MĚSTĚ BUDE BŘEZEN PATŘIT KNIHÁM  
A JEJICH ČTENÁŘŮM.

13
ZÁMECKÉ PROSTORY ZNOVU PO ROCE OŽIVÍ  
SPLAŠENÁ VEJCE.

15 
V KAPLI SV. MAŘÍ MAGDALENY VYSTOUPÍ  
SEDLÁČKOVO KVARTETO.

Symfonický orchestr letos slaví dvacáté narozeniny

Velikonocemi přivítáme jaro v Muzeu Jindřichohradecka

Jindřichohradecký symfonický orchestr 
v  tomto roce oslavuje 20. výročí své-
ho vzniku. První ze slavnostních kon-
certů se uskuteční v  neděli 18. března 
od  19.00 hodin v  Rytířském sále Stát-
ního hradu a zámku Jindřichův Hradec. 
Dirigentské taktovky se ujme Kristina Šal-
šová Štanclová, která nejprve na  Pražské 
konzervatoři vystudovala hru na  hoboj 
a  dirigování, na  pražské HAMU studova-
la obor Hudební režie, v  současné době 
na stejné škole pokračuje ve studiu dirigo-
vání. Kromě dirigování se věnuje pedago-
gické činnosti i sbormistrovství.
Na Jarním koncertu zazní díla čtyř sklada-
telů. Od českého skladatele, klavíristy, var-
haníka a  dirigenta Jana Václava Voříška 
(1791-1825) to bude Symfonie D dur. Jed-
ná se o symfonii, která je plnohodnotným 
a  jediným pojítkem mezi vrcholným ví-
deňským klasicismem a symfonickou poe-
tikou pozdějšího českého romantismu.

(pokračování na str. 14)

Poslední dny postní doby a  samotné Veliko-
noce nesou název Svatý týden. Ten začíná 
Květnou nedělí, pokračuje Zeleným čtvrtkem, 
kterým začínají nejdůležitější velikonoční dny, 
tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Velký pá-
tek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži, ná-
sleduje Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie) 
a v neděli se slaví Zmrtvýchvstání, neboli „Hod 
Boží velikonoční“.
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, který se 
počítá k první neděli po prvním jarním úplň-

ku  po  rovnodennosti. V  Muzeu Jindřichohra-
decka se sejdeme tradičně na  Bílou sobotu, 
která bude letos 31. března. Programy v mi-
noritském klášteře začnou od 10.00 hodin 
a potrvají do 16.00 hodin, kdy vyrazí průvod 
s  řehtačkami a  Kraslicovníkem: „Trasu na  ná-
městí Míru doprovodí i Hakuna Matata s obrov-
skými řehtačkami, které rozezní celé město,“ do-
plňuje za organizátory Petra Jahodová.

(pokračování na str. 2)
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 �Velikonocemi přivítáme jaro v Muzeu Jindřichohradecka
(pokračování ze str. 1)

Muzeum Jindřichohradecka pořádá ve spolu-
práci se spolkem Civis novus a městem Jind-
řichův Hradec Velikonoční veselici již potřetí. 
Lidové zvyky a  tradice přiblíží návštěvníkům 
Jarošovská krojová družina. Členové družiny 
ukážou nejen tradiční způsoby zdobení kras-
lic, mezi něž patří například vosková batika, 
ale představí také velikonoční scény s lidový-
mi písněmi a tanci. Zahraje cimbálová muzika 
Notečka, známý a oblíbený jindřichohradecký 
dlouhoruký harmonikář Ondra Vácha a  chy-

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne 
aktuálního kalendářního měsíce na  adresu: 
kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 
377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připo-
jit své jméno a příjmení a také adresu, popř. tele-
fonní číslo, na kterých vás budeme moci v přípa-
dě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: celková vý-
měra rybníka Vajgar je 49 ha.
Výhercem se stává: David Kuchař z Jindřichova 
Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje
Langrův dům
Langrův dům, pokrytý sgrafity a  ozdobe-
ný nárožním arkýřem, se nedá přehlédnout, 
vždyť patří k  nejkrásnějším ukázkám měš-
ťanské architektury v Čechách. Ač je to dům 
na  první pohled renesanční, ukrývá v  sobě 
zdivo dvou starších gotických domů, v  sou-
časnosti s  popisnými čísly 138/I a  139/I. Prů-
čelí domu je od  roku 1579 zdobeno sgrafity 
se starozákonnými výjevy, venkovní loubí je 
zaklenuto vzácnou sklípkovou hvězdicovitou 
klenbou a  dům je bohatě umělecky vyzdo-
ben i v interiérech. Ve dvoře je cenná arkádo-
vá pavlač na krakorcích.
Mnozí tvrdí, že dům byl sídlem Anny z Rožm- 
berka, vdovy po  Jáchymovi z  Hradce, která 
prý roku 1580 v  rohovém arkýřovém pokoji 
odevzdala svoji duši Pánu. 15 dlouhých roků 
po smrti svého manžela, nejvyššího kancléře 
Království českého, rytíře Zlatého rouna a taj-
ného rady císaře Maxmiliána II.
Poslyšme, co o  jeho skonu vypráví ve  svých 
pamětech Vilém Slavata z  Chlumu a  Košum-
berka:

„Léta Páně 1565, 12. prosince vyjel pan Jáchym 
z  Hradce z  Vídně do  Prahy. Snad chtěl jet přes 
Jindřichův Hradec, kde na něho pokaždé čekala 
jeho paní Anna, která v době Jáchymovy nepří-
tomnosti hospodařila na rozsáhlých panstvích. 

Před panem Jáchymem jelo šest jezdců. Když 
vjeli na dřevěný Vlčí most za Vídní (jak příhod-
ný název pro most!), tento se prolomil a všichni 
i s Jáchymem z Hradce utonuli, kromě jednoho 
pážete z rodu Vrchotických a kočího vozu“.
Snad již od  středověku, ale prokazatelně 
za zmiňovaného Viléma Slavaty, sloužilo příze-
mí domu k obchodním účelům a je tomu tak 
dodnes. S domem je po několik generací spjat 

rod Langrů. Někteří z nich měli ještě možnost 
vidět ze svých oken jednu z hradeckých kašen, 
stojící v prostoru mezi domem a dnešním ho-
telem Vajgar. Významným představitelem to-
hoto rodu byl Antonín Langer, maturant zdej-

šího gymnázia a obchodní školy ve Vídni, který 
ovládal několik jazyků a  cestoval po  Evropě. 
V současné době najdete v přízemí Langrova 
domu oblíbené bistro a vinotéku.
Jestlipak víte, jakou převratnou novinku 
začali v 19. století jako první v Jindřichově 
Hradci prodávat právě u Langrů?

Redakční rada JH zpravodaje
Foto: Josef Böhm

bět nebude ani dětský rytmický orchestr Ha-
kuna Matata. 
Těšit se můžete také na  tradiční dílničky pro 
děti, při kterých si budete moci ozdobit ne-
jen kraslice různými technikami, ale i perníč-
ky a  například uplést pomlázku s  barevný-
mi pentličkami. Děti si budou moci vyrobit 
i  drobné dekorační předměty s  velikonoční 
tématikou a přáníčka pro své blízké.
Velikonoce nejsou pouze největším křesťan-
ským svátkem, ale také v tomto období ožívají 

mnohé lidové tradice spojené s vítáním jara. 
Stejně jako v  předchozích ročnících veliko-
nočních oslav si strom Kraslicovník, ozdo-
bený malovanými vejci, vyzdobí děti z  jind- 
řichohradeckých základních a  mateřských 
škol při dílničkách v  muzeu. Děti si pak sa-
my budou moci vlastnoručně ozdobenou 
kraslici na  strom zavěsit. Kraslicovník zůsta-
ne na náměstí Míru vystavený ještě po Veli-
konocích.

Pavla Míchalová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

březen je spjatý s celostátní akcí „Březen – měsíc čtená-
řů“. V posledních letech se také můžete setkat s názvem 
Měsíc internetu, ale co si budeme povídat, kniha je kniha. 
V tento měsíc bude i naše městská knihovna pořádat při 
této příležitosti spoustu zajímavých akcí, o kterých se do-
čtete dále v tomto čísle zpravodaje.

Každoročně připadá na 8. března mezinárodně uznáva-
ný svátek všech žen, tedy ve zkratce MDŽ. Při této příleži-
tosti bych rád všem ženám popřál vše nejlepší k tomuto 
svátku a poděkoval jim, že se o nás, tu méně dokona-
lou část populace, tak krásně starají a jsou ozdobou šedi 
všedního dne. 18. března pak symbolicky ukončíme zi-
mu vhozením smrtky do řeky Nežárky. K letnímu času se 
letos vrátíme 25. března. 28. března slaví učitelé svátek. 
Také jim přeji hodně úspěchů a spokojenosti v jejich ne-
lehkém povolání.

S příchodem jara se probouzejí i in-
vestiční akce ve městě. Ty větší za-
počnou v  dubnu, ale o  tom vás 
budu informovat v  dubnovém 

čísle zpravodaje.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Ocenili jsme mladé sportovce
V pondělí 22. ledna 2018 se uskutečnilo v kapli 
sv. Maří Magdaleny ocenění 65 mladých spor-
tovců, kteří v roce 2017 dosáhli mimořádných 
sportovních výsledků na  celostátních i  mezi-
národních sportovních turnajích a šampioná-
tech. Každému oceněnému sportovci předali 
Stanislav Mrvka, Bohumil Komínek a Petra Blí-
žilová poukázku na  nákup sportovních pot- 
řeb. Sportovci byli z  klubu Karate Jindřichův 
Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo, Plaveckého 
klubu Jindřichův Hradec, Spolku orientačních 
sportů Jindřichův Hradec, TCV J. Hradec a VK 
Vajgar J. Hradec. Děti se také zvěčnily v pamět-
ní knize města.

 �XXVI. Reprezentační ples města
V sobotu 27. ledna se v KD Střelnice uskuteč-
nil XXVI. Reprezentační ples města. K  tanci 
a  poslechu hrál taneční orchestr Baret, veče-
rem provázel Ivo Apfel. Ples svým vystoupením 
zpestřili Heidi Janků a Davide Mattioli. Součás-
tí večera bylo také losování o ceny. Výhercům 
gratulujeme.

Foto: Martin Kozák

 �Město Jindřichův Hradec se prezentovalo na veletrhu Regiontour
Od čtvrtka 18. do neděle 21. ledna 2018 se na-
še město prezentovalo na brněnském výstaviš-
ti v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour. 
Stejně jako loni tak i  letos jsme měli společ-
ný pult v rámci turistické oblasti Česká Kanada 
v expozici Jihočeského kraje. Program jihočeské 
části byl věnován baletnímu vystoupení sólistů 
baletu Jihočeského divadla, kteří pomyslně roz-
tančili strom fantazie, dominantní prvek celé ex-
pozice. Samotného zahájení se ujala ve čtvrtek  

UDÁLOSTI Z RADNICE

18. ledna v  jedenáct hodin hejtmanka Ivana 
Stráská. Letošní ústřední téma dovolených a vý-
letů po  jižních Čechách je opět POHODA. Dále 
se Jindřichův Hradec představil na  společném 
pultě s městy Dobrovolného svazku obcí Česká 
inspirace v expozici Czech Tourism. Zde se v ten 
samý den v  jednu hodinu po poledni uskuteč-
nil křest nových kalendářů. Ty symbolicky pokřtil 
mimo jiných také starosta Stanislav Mrvka, který 
je zároveň místopředsedou České inspirace.

 �Masopustní veselí ve městě
Letošní masopust se pod taktovkou Kulturní-
ho domu Střelnice odehrál v neděli 11. února. 
Průvod vyrazil ve  13.00 hodin  od  baráčnické 
rychty směrem na Masarykovo náměstí, kde se 
odehrála krátká scénka. Po ní se veselý průvod 
vydal dál Panskou ulicí a  skončil na  náměstí 
Míru, kde doprovodný program vyvrcholil tan-
covačkou a masopustním hodováním. Na pří-
pravě masopustního průvodu se podílí také 
Obec baráčníků Kunifer a  Divadelní společ-
nost Jablonský.

Zároveň se v sobotu i v neděli v Kulturním do-
mě Střelnice konaly Dětské karnevaly. Zábav-
ným odpolednem provázelo Chůdadlo a  DJ 
Luboš Nosál.

Foto: Vlastislav Pecka
Karolína Průšová

 �Nekróza na jírovci v Husových sadech
V listopadu 2017 pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec zjis-
tili nekrózu na jednom z jírovců (kaštanů) v Husových sadech. Ze stromu byl odebrán vzorek dře-
va a kambia, který byl odeslán na rozbor a strom byl preventivně pokácen. Výsledky rozboru, který 
provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, ukázaly, že strom byl napaden zhoubným 
parazitem - houbou rodu Phytophthora. Tento ústav současně doporučil ošetřit okolí napadeného 
stromu fungicidem. Ošetření bude provedeno, až to klimatické podmínky umožní.

str. 3

BŘEZEN 2018

www.jh.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspor-
nou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé li-
neární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popel-
nice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat 
nebezpečné látky. 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se 
prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z ob-
chodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolfra-
mové žárovky přestaly v  Evropské unii prodávat, a  tak po-
stupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky 
šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či 
LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková „úsporka“ 
dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do třídě-
ného skla. 
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kom-
paktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či 
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť 
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít 
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře U Cihelny. Obsluha sběrného dvora od vás zářivku 
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu 
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší nepo-
hodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispívá-
me k ochraně životního prostředí okolo nás. 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na: www.ekolamp.cz.

Blanka Slavíková

Kam s nefunkční zářivkou?

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

3. 3. 2018 sobota Drachovská Ivana Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 384 721 035
4. 3. 2018 neděle Hanzlíková Kristýna tř. 9. května 700, Suchdol nad Lužnicí, 378 06 384 781 176

10. 3. 2018 sobota Havlíček Pavel Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 401
11. 3. 2018 neděle Hron Vladimír Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 325 837, 384 361 523
17. 3. 2018 sobota Hulička Radek Jablonského 446, Třeboň, 379 01 384 397 185
18. 3. 2018 neděle Chaloupka Adam U Světa 750, Třeboň, 379 01 773 222 180
24. 3. 2018 sobota Jahelková Věra Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 384 321 773
25. 3. 2018 neděle Jantač Zdeněk Počátecká 311, Studená, 378 56 384 490 154
30. 3. 2018 svátek Johová Miluše Stará cesta 505, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 570
31. 3. 2018 sobota Kotalík Viktor Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 401

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindři-
chův Hradec, oznamuje, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech mateřských školách v Jindřichově Hradci 
v termínu 2. a 3. května 2018 od 9.00 do 16.30 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem jindřichův Hradec pro školní rok 2018/2019

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec 
oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 10. dub-
na 2018 od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 včetně těch, kterým byl odložen za-
čátek povinné školní docházky o jeden rok. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2018/2019

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

Tisková mluvčí policie ÚO J. Hradec por. Hana Millerová nav- 
štívila žáky třetích tříd 5. ZŠ v J. Hradci. Děti byly upozorněny 
na  nutnost nošení cyklistické helmy, stejně jako na  správné 
upoutání do podsedáku ve vozidle. Se školáky společně poho-
vořila na téma chodci a cyklisté v dopravě, kdy děti seznámila 
s dopravními značkami, se kterými se mohou v běžném životě 
setkat. Důležitým tématem bylo rovněž chování dětí vůči cizím 
lidem. Jak se zachovat, když u dveří zvoní cizí člověk, aby je ško-
láci nepouštěli do bytů či domků a aby s nimi nikam nechodili 
či nesedli s cizím člověkem do vozidla. V závěru každé z besed si 
třeťáci zasoutěžili, když poznávali dopravní značky. Kdo dobře 
odpověděl, obdržel od tiskové mluvčí policie policejní pexesa 
právě s dopravními značkami.

Policejní mluvčí besedovala se školáky

Cyklisté, chováte se bezpečně? 
Na pozemních komunikacích dochází k ná-
růstu počtu dopravních prostředků, a proto 
je zvlášť důležité dodržovat zákon o provo-
zu na pozemních komunikacích všemi jeho 
účastníky. Nyní, s nástupem teplejšího jar-
ního počasí, dopravní policisté z  Územní-
ho odboru Jindřichův Hradec zaměřili svou 
pozornost opětovně na cyklisty, kteří neres- 
pektují zákon a stávají se často terčem do-
pravních nehod, což vyplývá i ze statistik.
Cyklisté by měli dbát na své zdraví zejmé-
na tím, že by měli používat ochranné přil-
by, a to i osoby starší patnácti let. 

Policie doporučuje: 
• před jízdou si zkontrolujte, zda máte své 

kolo v pořádku a správně vybavené
• naučte se předpisy o silničním provozu
• při jízdě po ulici jezděte vždy po její pra-

vé straně
• nikdy nejezděte bez držení řídítek obě-

ma rukama
• nevozte na kole své kamarády
• při jízdě ve skupině jezdíme vždy za se-

bou
• při změně směru jízdy dejte vždy včas 

znamení upažením pravé nebo levé ru-
ky podle směru odbočení

• při jízdě se plně věnujte provozu na sil-
nici, během jízdy nepijte, nejezte a nete-
lefonujte

• pokud možno se oblékejte na jízdní kolo 
do pestrého - reflexního oblečení

Povinná výbava jízdního kola:
Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. 
musí být jízdní kola vybavena takto:
a) dvěma na  sobě nezávislými účinnými 

brzdami s  odstupňovatelným ovládá-
ním brzdného účinku; jízdní kola pro dě-
ti předškolního věku vybavená volno-
běžným nábojem s  protišlapací brzdou 
nemusí být vybavena přední brzdou 

b) volné konce trubky řídítek musí být spo-
lehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi 
apod.)

c) zakončení ovládacích páček brzd a volné 
konce řídítek musí mít hrany buď obale-
ny materiálem pohlcujícím energii, nebo 
(jsou-li použity tuhé materiály) musí mít 
hrany o  poloměru zakřivení nejméně 
3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové 
matice, rychloupínače nábojů kol, držá-
ky a konce blatníků musí mít hrany buď 
obaleny materiálem pohlcujícím ener-
gii, nebo (jsou-li použity tuhé materiá-
ly) musí mít hrany o poloměru nejméně 
3,2 mm v  jedné rovině a v druhé rovině 
na ni kolmé nejméně 2 mm

d) matice nábojů kol, pokud nejsou kříd-
lové, rychloupínací nebo v  kombinaci 
s krytkou konce náboje, musí být uzav- 
řené 

e) zadní odrazkou červené barvy, tato od-
razka může být kombinována se zadní 
červenou svítilnou nebo nahrazena od-
razovými materiály obdobných vlast-
ností; plocha odrazky nesmí být menší 
než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyř-
úhelník musí mít jednu stranu dlouhou 
nejméně 40 mm, odrazka musí být pev-
ně umístěna v  podélné střední rovině 
jízdního kola nebo po levé straně co nej-
blíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovi-
nou vozovky; činná plocha odrazky mu-
sí být kolmá k rovině vozovky v toleranci 
+/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovi-
ně jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odra-
zové materiály nahrazující zadní odrazku 
mohou být umístěny i na oděvu či obu-
vi cyklisty

f ) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka 
může být nahrazena odrazovými materiá- 
ly obdobných vlastností; odrazka mu-
sí být umístěna v  podélné střední rovi-
ně nad povrchem pneumatiky předního 
kola u stojícího kola; plocha odrazky ne-
smí být menší než 2000 mm2, přičemž ve-
psaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu 
dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha 
odrazky musí být kolmá k rovině vozov-
ky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podél-
né střední rovině jízdního kola s toleran-

Prevence:

cí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující 
odrazku mohou být umístěny i  na  odě-
vu či obuvi cyklisty, odrazkami oranžové 
barvy na obou stranách šlapátek (pedá-
lů), tyto odrazky mohou být nahrazeny 
světlo odrážejícími materiály umístěný-
mi na obuvi nebo v jejich blízkosti

g) na paprscích předního nebo zadního ko-
la nebo obou kol nejméně jednou boč-
ní odrazkou oranžové barvy na  každé 
straně kola; plocha odrazky nesmí být 
menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný 
čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlou-
hou nejméně 20 mm, tyto odrazky mo-
hou být nahrazeny odrazovými materiá-
ly na bocích kola nebo na bocích plášťů 
pneumatik či na  koncích blatníků nebo 
bočních částech oděvu cyklisty.
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 1. 2018 do 12. 2. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Ladislav LIPOLD, Třeboň 25. 12. 1925 11. 1. 2018
Josef BOČÁNEK, Jindřichův Hradec 20. 3. 1935 12. 1. 2018
Jiřina ŠIMONOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 4. 1931 12. 1. 2018
Marie TRŇÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 9. 1936 13. 1. 2018
Marie JÍROVÁ, Jindřichův Hradec 11. 3. 1923 16. 1. 2018
Božena PIVCOVÁ, Kardašova Řečice 2. 1. 1923 17. 1. 2018
Marie HAUSEROVÁ, Hradiště 25. 4. 1924 19. 1. 2018
Marie MEDKOVÁ, Nová Bystřice 25. 3. 1937 19. 1. 2018
Miroslav JANTAČ, Stálkov 18. 5. 1949 19. 1. 2018
Blanka RATOLÍSTKOVÁ, Strmilov 28. 5. 1930 19. 1. 2018

Libuše VOSTRÁ, Majdalena 8. 11. 1961 19. 1. 2018
Milan DLOUHÝ, Nová Včelnice 29. 3. 1961 20. 1. 2018
Marie KOBYLKOVÁ, Stará Hlína 9. 1. 1923 20. 1. 2018
Jarmila PETRŮ, Kardašova Řečice 16. 4. 1929 20. 1. 2018
František CHOVANEC, Jindřichův Hradec 13. 11. 1970 21. 1. 2018
Marie SVOBODOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 10. 1927 22. 1. 2018
František ŽAMPACH, Jindřichův Hradec 1. 1. 1935 23. 1. 2018
Jindřich VÁVRA, Děbolín 3. 7. 1939 23. 1. 2018
Edita SÝKOROVÁ, Nová Včelnice 11. 9. 1936 23. 1. 2018
Jan TYŠER, Bednárec 25. 2. 1929 25. 1. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Výpis z událostí
11. ledna 2018
O tom, že i stará vrba může zahořet, se pře-
svědčil strážník zdejší městské policie, vy-
konávající pochůzku po  přiděleném rajónu. 
V sadech Antonína Procházky, které přiléha-
jí k ulici Mlýnská, zjistil pěkně ohořelou sta-
řičkou vrbu, přičemž následným šetřením 
u  okolního obyvatelstva se dozvěděl, že ta 
nečekaně vzplála před několika dny, zřejmě 
od pyrotechniky, a  jejímu vzplanutí tak mu-
seli udělat přítrž až přivolaní hasiči. O  jejím 
dalším osudu rozhodne odbor životního pro-
středí, kterému byl nevšední případ předán.
Ve  stejném dnu byl zaznamenán neméně 
zajímavý případ, tentokrát obsluhou měst-
ského kamerového systému. Tím bylo to-
tiž zjištěno malé divadýlko v  parku U Tro-
jice v Jarošovské ulici. Herci byli tři chlapci 
(cca 12 let), kteří zřejmě pod scénářem tíži-
vé životní situace zkoušeli místní obyvatel-
stvo „ošálit“ o nějakou tu korunu. O tom, že 
se na vystoupení připravili dokonale, neby-
lo pochyb. Kolemjdoucí jim totiž do  čepi-
ce skutečně přispívali a  někteří se pod tí-
hou hereckých výkonů i rozplakali. Než ale 
na místo stačila přijet hlídka, hošani z místa 
zmizeli, a tak jak příběh, tak i pointa zůstaly 
opředeny tajemstvím.

26. ledna 2018
Z alkoholového opojení, a bůhví z čeho ještě 
jiného, zřejmě nevychází náctiletá maminka 
malé holčičky z ubytovny v Jáchymově ulici. 
Tam totiž velmi často vyjíždí městské četnic-
tvo, většinou pro nahlášené rušení nočního 
klidu. Šestadvacátého k  tomu ještě „kopre-
tinka“ přidala ničení majetku, resp. květinové 
výzdoby a skleněných výplní dveří na společ-
né chodbě.  Rozkopala květináče s květinami 
jedné z  nájemnic, přičemž při svém řádění 
nepohrdla ani skleněnými výplněmi u  dve-
ří.   Po  konečném vyčíslení škody bude celý 
případ předán k dořešení správnímu orgánu. 

28. ledna 2018 
Mejdánek stál tisícovku pohlednou dívenku ze 
sídliště Vajgar.  Ta se do půl čtvrté ráno za hřmě-
ní reproduktorů a řevu zřejmě loučila s chlap-
cem, který je momentálně již pro jiné prohřešky 
v nápravně výchovném zařízení. Obyvateli do-
mu přivolaná hlídka zajistila klidný průběh zby-
lé noci, a jak již bylo v úvodu zmíněno, dívenka 
vyfásla za pár dnů malé ocenění.

4. února 2018
Bystrému oku detektiva v Lidlu neunikla ba-
bička (83 let) ze sídliště U Nádraží. Ta totiž cho-

dila tak dlouho s pověstným džbánem pro vo-
du, až to strážce pořádku přestalo bavit a vše 
oznámil městským strážníkům. Babičce se tak 
laskominy o nějakou tu stovku prodražily.

7. února 2018 
O pár ulic dále zase pokoušela osud strážní-
kům dobře známá lapka (24 let). Ta se totiž 
rozhodla, že si z Albertu odnese nějaké drob-
nosti pro miminko. To jí neprošlo, a tak v kan-
celáři ostrahy postupně vyndala z tašky věci 
za  pět stovek. Své počínání nastávající ma-
minka okomentovala tím, že se jí za věci ne-
chtělo utrácet. Protože peníze neměla, zboží 
putovalo zpátky do regálů a „povedené kvítí“ 
odešlo domů. V kapse jí však přibyla složen-
ka s pokutou. Děťátko se má tedy na co těšit!

12. února 2018
Ten nejsmutnější konec měla prosba o  po-
moc maminky, která se na  sídl. Hvězdárna 
pokoušela najít svého syna (45 let). Ten se jí 
totiž pár dnů neozýval, a tak se vydala za ním 
domů. Po  součinnosti s  Policií ČR a  Hasič-
ským záchranným sborem byl syn nalezen 
v zamčeném bytě bez známek života. Věc si 
převzala Policie ČR.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

Jízdní kola pro jízdu za  snížené viditel-
nosti musí být vybavena následující-
mi zařízeními pro světelnou signalizaci 
a osvětlení: 
a) světlometem svítícím dopředu bílým 

světlem; světlomet musí být seřízen 
a upraven trvale tak, aby referenční osa 
světelného toku protínala rovinu vozov-
ky ve vzdálenosti nejdále 20 m od svět-
lometu a  aby se toto seřízení nemohlo 
samovolně nebo neúmyslným zásahem 
řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně 
a  souvisle osvětlena, může být světlo-

met nahrazen svítilnou bílé barvy s pře-
rušovaným světlem 

b) zadní svítilnou červené barvy, podmín-
ky pro umístění této svítilny jsou shodné 
s  podmínkami pro umístění a  upevně-
ní zadní odrazky; zadní červená svítil-
na může být kombinována se zadní od-
razkou červené barvy podle odstavce 
1 písm. e); zadní červená svítilna může 
být nahrazena svítilnou s přerušovaným 
světlem červené barvy 

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li 
o  zdroj se zásobou energie, musí svou 

kapacitou zajistit svítivost světel podle 
písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 ho-
diny bez přerušení. 

Případné nedostatky v povinné výbavě mo-
hou znamenat pro cyklistu i citelné sankce, 
na místě lze totiž za porušení shora uvede-
ného uložit pokutu až do dvou tisíc korun.
Jindřichohradecká tisková mluvčí por. Hana 
Millerová společně s  dopravními policisty 
Územního odboru Jindřichův Hradec přeje 
všem cyklistům, aby dojeli domů bez neho-
dy a bez ztráty pomyslné kytičky!

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

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. února 2018 se uskutečnilo vítání občánků místostarostou města Bohumilem Komínkem v refektáři Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií. Přivítány byly tyto děti: Robin Burian, Ema Čuchnová, Andrea Heligrová, Marek Chalupský, Tobiáš Málek, Frederik Novotný, David 
Procházka, Anna Šubrtová, Tereza Tomková, Max Winkelhofer, Vítek Zušťák a Lukáš Opl.

Karolína Průšová, foto: Adam Hudec

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Marie HAJNÁ, Jindřichův Hradec 23. 7. 1917 25. 1. 2018
Karel MIHULKA, Hradiště 10. 1. 1957 26. 1. 2018
Jenovéfa PLACHÁ, Lomy 3. 1. 1930 29. 1. 2018
Václav BAŠTA, Kardašova Řečice 18. 9. 1926 29. 1. 2018
Pavel HOLICKÝ, Velký Ratmírov 30. 6. 1963 30. 1. 2018
Hilda PODROUŽKOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 10. 1929 30. 1. 2018
Zdeněk BOČEK, Příbraz 3. 8. 1957 31. 1. 2018
Marie POSPÍŠILOVÁ, Kardašova Řečice 13. 6. 1935 31. 1. 2018
Miroslav REŠL, Jindřichův Hradec - Radouňka 8. 3. 1931 1. 2. 2018
Jiří MELIŠ, Jindřichův Hradec 26. 6. 1935 1. 2. 2018
Marie VAŇÁSKOVÁ, Lomy 13. 5. 1932 3. 2. 2018

Marie MARKESOVÁ, Kardašova Řečice 17. 2. 1946 3. 2. 2018
Marta NOVÁKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 4. 11. 1942 3. 2. 2018
Hana DUBENSKÁ, Jindřichův Hradec 1. 4. 1932 3. 2. 2018
Marie LEJTNAROVÁ, Kamenný Malíkov 13. 11. 1920 4. 2. 2018
Vlasta FABRIGEROVÁ, Nová Bystřice 12. 3. 1947 5. 2. 2018
Jana ZEMANOVÁ, Horní Žďár 19. 8. 1960 5. 2. 2018
Jaroslav ŠAMAN, Kardašova Řečice 12. 3. 1944 5. 2. 2018
Zdeňka JANÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 5. 1946 6. 2. 2018
Miroslav ŠIMÁNEK, Český Rudolec 10. 11. 1935 9. 2. 2018
Vladimír KOLÁŘ, Blažejov 24. 4. 1964 11. 2. 2018
Miroslav FUXA, Nová Včelnice 26. 8. 1947 12. 2. 2018
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str věnoval Sokolu pro výtěžek na do-
stavbu sokolovny dne 1. dubna t. m. 
29. března 1918
Přednáška básníka Viktora Dyka
Místní organizace čes. státoprávní de-
mokracie uspořádala v pondělí dopo-
ledne na  Střelnici důvěrnou schůzi, 
k níž pozvala slavného našeho básní-
ka spisovatele Viktora Dyka, aby pro-
mluvil o naší politické situaci a o slože-
ní a úkolech politických stran českých, 
zvláště české státoprávní demokra-
cie. Před přečetným posluchačstvem 
p. red. Dyk – byv po vítacím proslovu 
předsedy schůze p. uč. T. V. Sládka uví-
tán nadšeným potleskem přítomných 
– rozvinoval vývody své, jak vysoké 
oprávnění má v politickém životě stra-
na, jež hlásá a uplatňuje program čistě 
a jenom národní, tak jak činí česká stá-
toprávní demokracie. 
Letní čas
nebude zaveden od 1. dubna, jak pů-
vodně obmýšleno, nýbrž až od 15. dub- 
na, stejně jako v Uhrách. 

Nová zima
Po  několika teplých dnech klesl dne 
27. t. m. teploměr na  -7 °C. V  úterý 
a ve středu silně sněžilo při citelné zimě. 
Včera ráno ukazoval teploměr -8 °C. 
Zdá se, že Velikonoce budou ne-li bílé, 
aspoň studené.
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v  knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, kte-
rá sídlí v budově minoritského kláštera 
vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřej-
nosti přístupna každé pondělí a středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

40 minut dopoledne v Badenu prince. 
Vznešená rodička i novorozený princ 
jsou zdrávi. Slavný křest novorozené-
ho arciknížete konal se 12. t. m. od-
poledne v  císařském sídle v  Badenu 
a dostalo se mu jména: Karel, Ludvík, 
Maria, František, Josef. Právě narozený 
prince jest pátým dítkem Nejjasněj-
ších manželů.
Zmije se již objevují
V  neděli dopoledne přišel studující 
p. Fr. Žádný v sadech nad mlýnem pa-
na Ant. Břeského z Birkenfelsu na vel-
kou zmiji, kterou podařilo se mu utra-
titi. Ježto v místech těch meškalo tou 
dobou více školních dítek, lze mluvi-
ti o štěstí, že žádné z nich jedovatým 
plazem tím poraněno nebylo. 

Krádež
V  domácnosti p.  P.  60/II měli připra-
venu v  nynější době vzácnou pěk-
nou uzenou kýtu, kterou pečlivá dce-
ra p. přednosty domácnosti uschovala 
do skříně na chodbě stojící, již dobře 
uzavřela. Dne 10. t. m. večer pečínka 
zmizela, až zámek zůstal neporušen. 
Zloděj, o které nyní zvláště není nou-
ze, patrně paklíčem skříňku otevřel 
a s vydatným lupem zmizel. Podezře-
ní padlo na známého hocha, který té-
hož dne večer v domě byl viděn. 
22. března 1918
Výstava obrazů malíře Švarce!
O  svátcích velikonočních uspořádá 
tělocvičná jednota Sokol uměními-
lovnému obecenstvu výstavu obra-
zů akadem. malíře V. Švarce, který již 
po  několik let v  našem starobylém 
městě pobývá a mnohé historické pa-
mátky a krásné partie krajinné zachy-
til na  plátno svým uměleckým štět-
cem. Výstavka tato bude otevřena  
24. března a  ukončena bude sloso-
váním 3 obrazů mistrových (Bašta 
na  malém Vajgaře, Krajinka u  M. Ra-
dounky a Nádvoří zámecké), které mi-

1. března 1918
Slovensko v Jindř. Hradci - přednáš-
ky řed. a spisovatele Karla Kálala
V pátek, v sobotu a v neděli manifes-
tovalo důstojně město naše pro utla-
čené, porobené Slovensko, jež podle 
deklarace českých poslanců a  spiso-
vatelů a  podle neochvějné vůle ce-
lého národa tvořiti má podstatnou 
částku příštího našeho národního stá-
tu. Řečník, jenž dobře zná Slovensko 
z vlastních cest i  z ustavičných styků 

s  uvědomělými příslušníky nešťast-
ného národa, mohl nejlépe seznámiti 
nás se všemi poměry, se zákony, sprá-
vou a zřízením, s historií a s přírodní-
mi půvaby země, že poznatky naše 
věru byly obohaceny ve  vzácné mí-
ře. Přímo prorocky silně a  výstražně 
zněla slova myšlenky slovenské, když 
poukázal k  tomu, že i  z  důvodů by-
tí našeho českého nezbytně musí se 
státi Slovensko součástí státu české-
ho: onoť je mostem, jenž nás spojuje 
se širým a vzdáleným světem slovan-
ským a  utvoří hráz nerozbornou, jež 
čeliti bude výbojným snahám národů, 
usilujících o potlačení všeho českého.
Besídka
Místní odbor Nár. jed. pošum. spolu 
s těl. jednotou Sokol uspořádají v ne-
děli 10. března v sále p. Kadlce veřej-
nou besídku s pěkným zábavním pro-
gramem, jehož hlavním číslem bude 
zajímavá a  poutavá hra loutkového 
divadla „Tři princové na útěku“. Hra ta-
to již dvakráte s úspěchem byla sehrá-
na pro mládež při nedělních odpo-
ledních představeních pořádaných N. 
J. P. v gymnasialní budově, k nimž ná-
sledkem návalu maličkých, pro velké 

již místa se nedostalo. Z toho důvodu 
odhodlal se pan principal uspořádati 
toto představení také pro „velké publi-
kum“, zejména k přání Kašpárkově, kte-
rý chce na besídce dokázati, že dovede 
pobaviti a zdravým svým vtipem roze-
smáti nejen tu malou drobotinu dět-
skou, ale že má i pro ty velké rozmlsané 
a  vyběračné diváky ve  své mošničce 
dost působivého humoru a vtipu. 

8. března 1918
Důvěrná schůze stoupenců státo-
právní demokracie
konána byla v neděli večer u Kadlců 
za  přehojného účastenství zdejšího 
občanstva všech vrstev a  povolání. 
Promluvil skvělou řeč dr. pl. Vl. Slavík, 
apeluje na všecky přítomné, aby v té-
to vážné době soustředili se k oprav-
dové práci do politických stran. Nastí-
nil podrobně předběžné pokusy, jež 
činěny byly za účelem sloučení všech 
dosavadních stran českých. Nepoda-
řilo se sice sloučiti celý národ v jednu 
stranu, ale přec jen poměry veřejné se 
velice zjednodušily, když na místě ce-
lé řady dřívějších stran existují nyní jen 
velké strany čtyři: agrární, soc. demo-
kratická, národně sociální a státopráv. 
demokratická.

Výstava
Již tuto neděli otevřena bude v hořej-
ším sále velkorestaurace p. Kadlce vel-
ká výstava modelu a plánů pro stavbu 
Sokolovny a spolkového domu, pořá-
daná pracovním výborem spojených 
družstev a  Jednoty Sokola. Výstavou 
touto má v úmyslu přijít pracovní vý-
bor před širší veřejnost, aby tato pře-
dem seznala zbudování důležitého 
stánku v našem městě jako je stánek 
Fügnera a Tyrše. 
15. března 1918
Radostná událost v Nejvyšším domě
Její Veličenstvo císařovna a  králov-
na Zita povila dne 10. t. m. o 10 hod.  

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
 Březen 1918 přinesl občanům města řadu akcí vzdělávacího a společenského charakteru. Patřila k nim především veliko-
noční výstava obrazů Václava Švarce, velikonoční koncerty v kostele a hojně navštěvovaná představení loutkového diva-
dla Národní jednoty pošumavské. Značná pozornost byla věnována politické situaci, místní vyslechli přednášku spisovate-
le Karla Kálala o Slovensku a přednášku Viktora Dyka, propagující novou politickou stranu státoprávní demokracii, kterou 

ve městě zaštiťoval zdejší právník Vladimír Slavík, vynikající řečník a spoluzakladatel této strany. Vlídné počasí v polovině března probudilo i zmije, ale Velikonoce, 
které v tomto roce byly 31. března a 1. dubna, se očekávaly chladné, zvláště když těsně před nimi klesly teploty na -8 °C.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

znamenalo zajetí našeho vojska, jehož přísluš-
níci by byli jako bývalí vojáci rakousko-uher-
ské armády vězněni nebo popravováni za ve-
lezradu. Čs. legionáři, evakuující se z Ukrajiny, 
proto směřovali k  důležitému železničnímu 
uzlu – k  městečku Bachmač. A  právě zde se 
soustřeďovaly naše vlaky při cestě na východ.

Dne 8. března 1918 se Němci přiblížili k Bach- 
mači a  započaly první boje s  dotírajícím ne-
přítelem, který se snažil naši armádu obklíčit 
a zničit. Nejhorší proběhly 10. března. Všechny 
německé útoky však byly Čechoslováky odra-
ženy a 13. března, kdy náš poslední vlak odjel 
z Bachmače, byl tento důležitý železniční uzel 
čs. jednotkami vyklizen. Úmysl Němců rozdr-
tit Čechoslováky se nesetkal s úspěchem, ne-

 � Bedřich Hopsák, rodák z Jindřichova Hradce padlý v bitvě u Bachmače
V  březnu si připomínáme 100. výročí ústu-
pových bojů na Ukrajině v roce 1918 a bitvy 
u Bachmače. Právě u Bachmače čs. vojsko, bo-
jující v Rusku v 1. světové válce za vznik samo-
statného československého státu, hájilo ten-
to důležitý železniční uzel při své evakuaci 
z Ukrajiny na východ.
Bitva u Bachmače, ukrajinského městečka le-
žícího zhruba 170 km severovýchodně od Ky-
jeva, proběhla mezi 8. a  13. březnem 1918. 
Již předtím, 3. března 1918, uzavřela sovět-
ská vláda (v  listopadu 1917 uchvátili bolše-
vici moc v  Rusku) v  Brest Litevsku mír s  Ně-
meckem a  Rakousko-Uherskem (Centrálními 
mocnostmi). V  zemi pak nastalo upevňování 
sovětské vlády a začala občanská válka. Ukra-
jina vyhlásila 25. ledna 1918 nezávislost, od-
trhla se od Ruska a požádala o ochranu Cen-
trální mocnosti. Německo toho využilo a pod 
záminkou pomoci Ukrajině zahájilo rychlý po-
stup na východ, jaký neměl v dějinách 1. svě-
tové války obdoby. Dne 1. března 1918 dosáh-
li Němci Kyjeva a valili se dále na východ.
Na Ukrajině se v  té době nacházel Českoslo-
venský armádní sbor, skládající se převážně 
z  bývalých válečných zajatců rakousko-uher-
ské armády české národnosti, kteří šli z ideo-
vých důvodů dobrovolně bojovat za  vznik 
československého státu. Čs. vojsko usilovalo 
na počátku března 1918 o jediné – o odchod 
do Francie. Čechoslováci, jak se příslušníci čs. 
legií nazývali, sice měli v úmyslu opustit Rusko 
a odplout do Francie, spojenecké země, která 
byla ve válečném stavu s Německem, ale situ-
ace se začala komplikovat postupem armád 
Centrálních mocností. Němci totiž pronikali 
Ukrajinou velmi rychle a hrozilo, že Čs. armád-
nímu sboru odříznou cestu na východ. To by 

boť ti se v pořádku stáhli na východ a pokra-
čovali ve své pouti směrem na Vladivostok.
V  bojích o  Bachmač mělo čs. vojsko 45 pad-
lých, 210 zraněných a  41 nezvěstných (zřej-
mě padli nebo byli zajati a  poté nepřítelem 
popraveni). Ztráty na  německé straně se ni-
kdy nepodařilo přesně zjistit. Velmi realistický 
odhad však hovoří o  300 padlých a  několika 
stech raněných.
Význam bitvy u Bachmače spočívá především 
v  tom, že tu poprvé v  novodobých českých 
dějinách bojovalo čs. vojsko, tedy armáda stá-
tu, který ještě neexistoval, samostatně proti 
značné přesile armády mocného státu.
Bojů u Bachmače se zúčastnili i občané Jind-
řichova Hradce, bývalí vojáci rakousko-uher-
ské armády, kteří byli zajati v Rusku a ze zaja-
teckých táborů odešli dobrovolně do čs. legií. 
Jedním z  nich byl i  mladičký, teprve devate-
náctiletý Bedřich Hopsák. Narodil se 7. čer-
vence 1898 v Jindřichově Hradci a zde i byd- 
lel. Během 1. světové války byl odveden k jind- 
řichohradeckému 75. pěšímu pluku rakous-
ko-uherské armády, se kterým jako vojín ode-
šel na ruskou frontu, kde upadl do zajetí. Po-
dal žádost o vstup do čs. vojska a byl do něho 
zařazen 2. srpna 1917. Stal se příslušníkem 
7. střeleckého pluku „Tatranského“ a  v  bitvě 
u  Bachmače sloužil u  kulometů „Colt“. Dne  
10. března 1918 se zúčastnil těžkých bojů 
o  železniční stanici Veliká Doč, vzdálené asi 
20 km severozápadně od Bachmače, a od to-
hoto dne byl pohřešován (pravděpodobně 
padl nebo byl zajat Němci a popraven).
Jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých 
legionářů v jindřichohradeckých Sadech legií.

Miloslav Sviták

Pomník padlých čs. legionářů z J. Hradce, odha-
lený v roce 1922 v Sadech legií v J. Hradci. V roce 
1940 byl nacisty zničen.

 �Obchodní akademie zabodovala v celorepublikové  
soutěži v účetnictví
24. až 25. ledna 2018 jsme se zúčastnili celo-
republikové soutěže v účetnictví s názvem 
MD-DAL ve Znojmě. První den se psala cer-
tifikovaná část, kde měli studenti 4 hodiny 
na účtování účetních případů z různých ob-
lastí. Následující den na ně čekal vědomost-
ní test na počítači. Naši studenti Marek Dvo-

řák a  Barbora Procházková se umístili na 
3. a 12. místě. Po sečtení všech bodů se naše 
družstvo umístilo na 2. místě v soutěži střed-
ních škol z celé ČR, pouhé 2 body za prvními 
z OA Třebíč. Marek Dvořák byl dokonce nej-
lepší ze všech v účtování.

Jana Krýzová

 � Významné osmičky v dějinách Československa
Klub výsadkových veteránů v  Jindřichově 
Hradci, který již osmým rokem působí při 
místním 44. lehkém motorizovaném pra-
poru, letos pro širokou veřejnost uspořádá 
při příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR 
přednášku významného českého vojenské-
ho historika plk. Gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 

MBA. Přednáška se uskuteční dne 20. břez-
na od 14.00 hodin v kinosále KD Střelni-
ce. Přednáška proběhne pod záštitou staros-
ty Jindřichova Hradce Ing. Stanislava Mrvky, 
ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka 
a  Klubem historie letectví. Součástí před-
nášky bude rovněž představení nové knihy, 

které je plk. Stehlík autorem. Kniha nese ná-
zev JAN KUBIŠ – Nezastaví mne ani to nej-
horší…, uceleně pojednává o  životě a  boji 
národního hrdiny Jana Kubiše. Po ukončení 
přednášky bude následovat autogramiáda 
autorem dosud vydaných knih.

Petr Čejka
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Desítky let se spekuluje o tom, že Remek dostal 
přednost, jelikož splňoval podmínky českoslo-
venského občana: jeho otec byl Slovák, působí-
cí ve vysokých vojenských funkcích, matka byla 
Češka. Vladimír Remek, narozen v  Českých Bu-

dějovicích, se stal 87. kosmonautem světa, prv-
ním z jiné země, než ze Sovětského svazu či USA. 
Let k vesmírné stanici Saljut 6 na kosmické lodi 
Sojuz 28 se uskutečnil přesně před čtyřiceti lety,  
2. března 1978. Trval 7 dní, 22 hodin a 17 minut.

 �Do Jindřichova Hradce dorazí kosmonaut Oldřich Pelčák
V naší historii byli prozatím pouze dva Češi na-
tolik dokonale vycvičeni k  letu do  vesmíru, že 
mohli počátkem března 1978 splnit svůj čest-
ný úkol. Během finálního rozhodování nakonec 
sovětské velení upřednostnilo dvojici složenou 
z Rusa Alexeje Gubareva a Čechoslováka Vladi-
míra Remka. Pomyslný černý Petr zůstal v rukou 
Oldřichu Pelčákovi a Nikolaji Rukavišnikovi. Sta-
tut kosmonauta přesto právem získali oba naši 
vojenští piloti. 
Do kosmického programu Interkosmos bylo za-
pojeno několik socialistických států, včetně teh-
dejšího Československa. Pro let do vesmíru byla 
v roce 1976 vybrána skupina čtyř našich zkuše-
ných vojenských letců. Po  náročných testech 
a vyšetřeních zůstala do závěrečné přípravy letu 
již jen dvojce Remek a Pelčák. Oba byli přiděle-
ni ke zkušeným ruským kosmonautům a dlouhé 
měsíce cvičeni v  Hvězdném městečku ve  Stře-
disku přípravy kosmonautů J. A. Gagarina poblíž 
Moskvy. Počátkem roku 1978 bylo definitivně 
rozhodnuto, že do  kosmu poletí Vladimír Re-
mek a Alexej Gubarev. Dodnes není jednoznač-
ně známo, proč padlo právě toto rozhodnutí. 

I když zůstal Oldřich Pelčák náhradníkem, absol-
voval úspěšně celý kosmonautický výcvik a  byl 
stoprocentně připraven k letu do vesmíru. Nejspí-
še politici však rozhodli jinak. Po návratu do vlas-
ti působil v řadě velitelských funkcí, byl pilotem 
Leteckého zkušebního odboru Vzdušných sil AČR 
v Praze-Kbelích. Roku 1999 odešel do důchodu, 
přesto i nadále aktivně pracuje pro milované le-
tectvo. V současné době je předsedou Českého 
svazu letectví. Plukovník Pelčák je vynikajícím 
člověkem. Umí poutavě vyprávět o svém životě 
vojenského pilota i přípravě k letu do vesmíru. Je 
pravidelným účastníkem „Setkání čs. válečných 
a poválečných letců v Jindřichově Hradci“. 
Beseda „PILOT-KOSMONAUT OLDŘICH PEL-
ČÁK“ se uskuteční v  pátek 23. března 2018 
od  18.00 hodin v  konferenčním sále Mu-
zea Jindřichohradecka pod záštitou staros-
ty města Stanislava Mrvky. Akci u  příležitosti  
40. výročí letu prvního Čechoslováka do vesmíru 
doplní promítání historických fotografií ze živo-
ta pilota-kosmonauta Oldřicha Pelčáka. Srdečně 
vás zveme. Vstup je volný.

Vladislav Burian

Oldřich Pelčák (vpravo) a Nikolaj Rukavišnikov, 
březen 1978.                           Foto: Archiv O. Pelčáka

vou kamufláž a imatrikulaci, aby mohl být přiřa-
zen k některému z válečných letců z Jindřicho-
hradecka.  
Letoun byl z Prahy do Jindřichova Hradce přepra-
ven v listopadu 2016 a do poloviny ledna 2018 
byl uložen na  bezpečném místě. Za  tuto dobu 
se členové klubu pokoušeli získat od sponzorů 
finanční prostředky na bezpodmínečně nutnou 

 � Klub historie letectví opravuje repliku válečné stíhačky
V  polovině února 2018 zahájili členové Klubu 
historie letectví Jindřichův Hradec z. s. rozsáhlou 
renovaci repliky válečné stíhačky Spitfire Mk. V. 
K vidění bude nejspíše až od května 2019. 
Klub se stal nejméně na dvacet let nájemcem re-
pliky stíhacího stroje, který hrál jednu ze static-
kých rolí ve filmu Tmavomodrý svět. Spitfire byl 
speciálně vyroben pro příběh z  autorské dílny 
Jana a Zdeňka Svěrákových o československých 
válečných letcích RAF. Při natáčení útoku stíha-
ček Luftwaffe na britskou základnu RAF letoun 
z větší části shořel.
Ve  značně poničeném stavu získal Spitfire 
před osmnácti lety Zdeněk Pleticha. Nechal jej 
na  vlastní nemalé náklady zrestaurovat a  poté 
umístit do hangáru na letišti v Praze-Točné. Ča-
sem byl nucen přesunout stroj na volnou travna-
tou plochu letiště, kde však utrpěl mrazem a slu-
nečními paprsky vážné škody na celé konstrukci 
a povrchové laminaci.
Jedná se o letoun v měřítku 1:1, rozměrech při-
bližně 9,5 metrů délky a 11 metrů rozpětí křídel, 
vyrobený ze dřeva, polystyrenu a  natřený ka-
muflážní barvou, která mu dodává autentický 
vzhled. Trupová imatrikulace „YT“ řadí stroj od zá-
ří roku 1939 k 65. stíhací peruti „East India“, u níž 
během 2. světové války operačně působilo cel-
kem deset československých pilotů. Záměrem 
nynější rekonstrukce je vytvořit na letounu tako-

rozsáhlou renovaci. I když potřebná částka zatím 
k dispozici není, od poloviny února 2018 opravy 
začaly. Jedná se o práci svépomocí a s vírou, že se 
celé dílo podaří. Průběžné informace o opravách 
bude možné získat mimo jiné na stránkách Jind-
řichohradeckého zpravodaje či na webu našeho 
klubu: www.khl-jhradec.cz.

Vladislav Burian

Členové Klubu historie letectví a jejich přátelé krátce po přestěhování repliky Spitfire, 13. leden 2018.                           
Foto: Archiv KHL J. Hradec 

 � Také Jindřichohradečáci si připomenou oběti holocaustu
Ve středu 7. března 2018 se v našem městě opět koná vzpomínková akce PAMATUJ! Od 16.00 hodin zazní na náměstí Míru v podání čtyř jind-
řichohradeckých pěveckých sborů tyto písně – Hatikva, Shema Jisrael a Kde domov můj. Program bude pokračovat od 16.30 hodin v modlitebně 
Československé církve husitské promítáním filmu „Za hradbou ghett“. Po jeho zhlédnutí jste zváni k diskuzi. Smyslem této vzpomínkové akce je 
nezapomenout na 8. březen 1944 – den, kdy v plynových komorách Auschwitz – Birkenau byly zavražděny téměř čtyři tisíce československých mu-
žů, žen a dětí z tzv. terezínského rodinného tábora. Budeme rádi, pokud si najdete čas a podpoříte tuto akci svou účastí.

Marta Leblová
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Sedím nad závěrečnými zprávami 
grantů a  bolí mne záda. Píšu ve-
ledůležitou směrnici, nutnou pro 
chod organizace, je půlnoc. Pře-
mýšlím, zda je mi toho zapotřebí 
…, o  půlnoci. Vlastně je to jediná 
možnost - večer a  v  noci. Během 
dne, mezi telefony, dotazy, schůz-
kami, razítky a podpisy se mi sou-
vislosti rozutíkají jako kuličky z roz-
trhaného pytlíčku. Proč to dělám, je 
mi jasné. Jak to dělám? Toť otázka. 
Nadšení se jaksi nedostavuje. Při-
chází až v  úterý dopoledne. To je 
pravidelný čas, kdy v sociálně tera-
peutické dílně Oken zpíváme. Pře-
de mnou kolem stolu sedí dvacet 
kamarádů, natěšených, až si bu-
dou moci říct o svoji oblíbenou pís-
ničku. Záměrně neříkám klientů, ří-
kám kamarádů. Těšíme se na sebe. 
Těšíme se na možnost volby. Písnič-
ky, oslovení, chvíle sdílení. Nechtějí 
mi říkat „paní ředitelko“ a já jim ne-
chci říkat: „Pane Rambousku, jakou 
si přejete zazpívat píseň?“ A  pan 
Rambousek řekne: „Paní ředitel-
ko, chci zazpívat píseň Když jde ma-
lý bobr spát“. Uf. Místo toho Pavlík 
nedočkavě zahlásí: „Dáme si Bob-
ra!“ a  ostatní souhlasí. Po  Bobrovi 
zazní Okoř, Travička a taky doporu-
číme spolu s  Hankou Ulrychovou 

jedné smutné dívce, aby nechodila 
do kláštera. Časem vezmeme auto 
a  zajedeme se ke  Klášteru v  Nové 
Bystřici podívat, abychom věděli, 
kde písnička vznikla. A tam si ji pod 
mohutným starým stromem zno-
vu „dáme“. A pak se napijeme vody 
z  pramene. A  ve  mně se konečně 
dostavuje pocit, že je to fajn.
Fajn je, že už teď se Petr, Adélka 
a  další těší na  letní tábor. Dopisuji 
poslední slova do grantu a kopíruji 
osmou přílohu. Záměrně si do hla-
vy pouštím slova společných pís-

ní, aby mne to množství papírů pří-
liš nerozzuřilo. Rytmus času a prací 
na  projektech má svůj řád. Petro-
vé a Adélky se těší na písničky, pře-
vleky a hry a já se netěším na gran-

ty, vyúčtování, razítka a  přílohy. 
Na  krásu a  bídu doby papírové, 
v  níž žijeme. Na  nekonečné popi-
sování papírů, kde rozpracovává-
me každou metodiku, každý pohyb 
mysli. Píšeme si alibi pro kontroly. 
Co na  tom, když s  námi Pepíkům 
a  Adélkám nebude dobře. Když 
budou utíkat, bránit se postupům, 
kterým nerozumějí. Hlavně když 
papíry budou popsané těmi správ-
nými slovy.
Přemýšlím s  panem Třískou, jak 
prožívám každý okamžik života. 
No, přiznávám, že nejeden docela 
vztekle. Žádné narůžovo natřené 
„pravdoláskařství“. Občas tam jsou 
myšlenky velmi peprné.

Radši se vrátím do  pravidelné-
ho úterního zpívání a  dáme si pí-
seň „Veď mne dál, cesto má“ spolu 
s Pavlem Bobkem. Ať je za námi ví-
ce těch chvil, kdy jsme spolu s Pe-
trem, Monikou, Haničkou a  další-
mi cítili společnou radost. To, co nás 
spojuje. Tóny, rytmy, opakující se ri-
tuály, slova, kterým rozumíme, situ-
ace, které jsou pro nás bezpečné. Je 
fajn, že po panu Třískovi tady mimo 
jiné zbyl ten krásný citát. Je fajn, že 
nás může inspirovat. Stále… 

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má rád 
společnost lidí. S  fenkami i pejsky vychází na pro-
cházce  dobře (musí se s  nimi nejprve seznámit), 
ale v novém domově by měl být jedináčkem. Do-
ma si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit 
i proti feně. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je 
však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. 
Na vodítku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či 
kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Carlo  
kříženec, pes, cca 7-8 měsíců
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace. Carlo 
je odrostlé štěně. Je to aktivní pejsek střední ve-
likosti (jak moc ještě vyroste, nevíme). Miluje lidi. 
S ostatními pejsky, které zná, vychází dobře, na ci-
zí venku štěká. Potřebuje páníčky, kteří nepodcení 
jeho výchovu a s důsledností a láskou z něj udělají 
skvělého parťáka pro život. Doma je čistotný a sa-
motu také zvládá. Zbytečně neštěká. Na vodítku 
chodí obstojně.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Tormund   
kocourek, 1,5 roku (narozen 18. 6. 2016), kastrovaný
Tormund je milý, velice mazlivý kocourek. Bývalá 
majitelka ho k nám dala z důvodu, že ji někdy ag-
resivně kouše. Když k nám přišel, byl velice vystre-
sovaný a projevoval se dost zvláštně, ale nyní si již 
zvykl a asi je u nás spokojený, protože se mazlí jako 
o život. Občas je vidět, že když ho při hře více roz-
dovádíme, tak sklopí uši a přitvrdí, ale v tuto chvíli 
se dá přestat, on se zklidní, nebo ho přesměrujeme 
na míček, se kterým si umí vyhrát, a pak je již zase 
tím mazlíkem jako vždy. Je to jen o tom, vystihnout ten správný oka-
mžik, kdy už se nehlídá a může kousnout více než je člověku milé. Ale je 
krásně čitelný a není to problém. Jinak je čistotný a s ostatními kočička-
mi se naučil komunikovat a má je rád. Miluje hry, proto zásoba míčků, 
provázků a veliké škrabadlo nebo přístup ven je to, co v novém domo-
vě rád využije. Má rád i cizí lidi, ke každé návštěvě se hned hrne a kdo 
by si nepřečetl o jeho minulosti, nikdy by ho nenapadlo, že to mohl být 
problémový kocourek.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Kokoska    
kočka, cca 1 rok (nar. cca 2017), kastrovaná
Kokoska je mazlivá, miloučká, mladá kočička. Je čis-
totná.   
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Amulka
kočička, narozena cca koncem července 2017
Podmínkou adopce je kastrace v dospělosti. Amul-
ka je bystrá, hravá, čistotná kočička, naučená 
na  škrabadlo, klidně by mohla být doma i  venku. 
S ostatními kočičkami si chce hrát, každou návštěvu 
přivítá a problém nemá ani s malými dětmi.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Clooney
kocour, 1 rok (nar. cca 2016), kastrovaný
Clooney je hodný, mazlivý kocourek. Je čis-
totný. S  ostatními kočičkami vyjde, ale je 
dominantnější. Byl by rád za domeček, kde 
by bydlel uvnitř, ale měl by možnost chodit 
ven, kde by vylítal svou energii. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

 � Tajemství životního štěstí
Motto: „Tajemství životního štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne 
v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co ti přináší nebo odnáší 
život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí 
člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“                                                            (Jan Tříska)
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 �Městská knihovna zve v březnu na besedy o Edvardu Benešovi, lékařích jindřichohradecké 
chirurgie, putování po Beneluxu a na další akce
V rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“, kte-
rý vyhlašuje SKIP ČR, připravila jindřichohra-
decká knihovna zajímavé akce a  besedy 
(začátky v 16.30 hodin). 
1. a  8. března proběhne v  rámci oslav vý-
ročí 100 let od vzniku samostatného čes-
koslovenského státu dvoudílná přednáška 
PhDr. Marie Fronkové pod názvem „Edvard 
Beneš – druhý prezident Československa“. 
Na  15. března je připravena komentova-
ná prezentace knihy významných osobnos-
tí, a  zvláště chirurgů jindřichohradecké ne-
mocnice z 60.-70. let minulého století MUDr. 
Jindřicha Pinka „Jindřichohradečtí chirur-
gové – krásná šedesátá“ (s možností zakou-
pení knihy). Naplánovány jsou také oblíbené 
cestopisy: 14. března „Severní Indie“ (To-
máš Kotouč), 21. března „Putování po Be-

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2018

Merkur (v první polovině měsíce) a Venuše jsou pozorovatelné ráno nízko nad západním obzorem, Mars a Saturn uvidíme ráno nad vý-
chodním obzorem. Jupiter se objeví ve druhé polovině noci, Uran najdeme v první polovině měsíce večer nad západem a Neptun je ne-
pozorovatelný. Prohlídka Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je velmi pěkná. Měsíc je v tu dobu osvětlován Sluncem z pravé strany, a proto 
krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají do krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je krásně prostorový 
a velmi působivý. V době úplňku stíny chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, v mě-
síčním světle téměř nebo úplně mizí. Měsíc projde 2. 3. úplňkem, 9. 3. poslední čtvrtí, 17. 3. novem, 24. 3. první čtvrtí a 31. 3. opět 
úplňkem. 11. 3. nastane odzemí (404 640 km) a 26. 3. přízemí (369 138 km). Pozorování Slunce je také velmi zajímavé, např. chladnější 
sluneční skvrny, a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním dalekohledem uvidíme také sluneční protuberance a další zají-
mavé děje. Obloha na přelomu zimy a jara, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množ-
ství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 
20. března v 17.15 hodin Slunce vstupuje do znamení Berana. Začátek astronomického jara – jarní rovnodennost.

• 1. 3. v 19.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,0° severně; přiblížení Měsíce 
a Regulu pozorovatelné ráno, zákryt pod naším obzorem)

• 4. 3. v 15.00 hodin - Neptun v konjunkci se Sluncem
• 4. 3. v 19.00 hodin - Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 1,1° severně; planety pozorova-

telné přibližně hodinu před konjunkcí nízko nad západním obzorem)
• 4. 3. ve 22.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,9° jižně)
• 7. 3. v 11.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,2° severně; seskupení Měsíce, 

Jupiteru, hvězdy Antares, Marsu a Saturnu na ranní obloze 7. – 11. 3.)
• 8. 3. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,9° jižně)
• 10. 3. v 1.00 hodinu - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,2° severně)
• 11. 3. ve 2.00 hodiny - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,6° severně)

• 15. 3. v 16.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (18° od Slunce)
• 18. 3. ve 24.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 4,2° jižně)
• 19. 3. v 1.00 hodinu - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 8,0° jižně)
• 23. 3. v 1.00 hodinu - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,1° jižně; zákryt pod naším 

obzorem)
• 26. 3. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 9,4° severně)
• 28. 3. ve 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,4° jižně; Měsíc v blízkosti Re-

gulu na večerní obloze)
• 29. 3. ve 2.00 hodiny - Venuše v konjunkci s Uranem (Venuše 0,1° jižně; těsné přiblížení 

planet pozorovatelné večer 28. 3. nízko nad západním obzorem)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.
Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207.
Další podrobnosti i info o akcích najdete také na: www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v březnu 2018:

úterý a pátek odpoledne: 
13.00 – 15.00 hodin 

úterý a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v březnu 2018:

neluxu“ (Alois Sassmann), 28. března „Ma-
roko“ (Karel Bušta).  
Pro děti proběhne na centrálním pracovišti 
23.-24. března „Noc s  Andersenem“ (info 
na dětském oddělení). Pobočka Vajgar po-
řádá 5. a 9. března od 15.00 hodin zajímavé 
hraní s novou elektronickou tužkou a kni-
hami „Knížkohraní“ a pro děti i dospělé jar-
ní „malování kraslic“ s paní Vlastou Nejed-
lou (7. března od 15.00 hodin).
Zájemci o výstavy mohou zhlédnout „Schwar-
zenberskou krajinu Hlubocka a Třeboňska“ 
Ludmily Ourodové. Dále výstavu „Znovuoži-
vená krása – restaurátorské práce na  jihu 
Čech“ (kulturní památky jižních Čech, NPÚ Čes-
ké Budějovice) či kresby dětí z místních ZŠ „Le-
sy a příroda kolem nás“.
Pro seniory pokračuje v  poslechovém sá-

le 5. a 19. března od 10.00 hodin Virtuální 
Univerzita 3. věku (VU3V).  V rámci tzv. „po-
čítačových čtvrtků“ lze navštívit také základní 
školení práce s  Internetem (internetová čí-
tárna v suterénu) a práce s E-knihami (stu-
dovna). Pro přihlášené zájemce jsou zajištěny 
další kurzy trénování paměti. Noví zájemci 
mohou absolvovat i ukázkovou hodinu tré-
nování paměti 15. března od  17.00 hodin 
(pozor, místo konání je Pravdova knihov-
na Jarošov nad Nežárkou!!!). 
V internetové čítárně v suterénu bude probí-
hat oblíbený prodej vyřazených časopisů 
a v pátek 23. března nabídneme registraci 
novým čtenářům zdarma. 
Těšíme se na vás v městské knihovně.

Tomáš Dosbaba, Simona Pavlišová
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KULTURNÍ SERVIS

né odpoledne plné velikonoční nálady. Můžete 
se těšit na tradiční i netradiční techniky, které si 
budete moci sami vyzkoušet, velikonoční výz-
dobu, zdobení kraslic a  pletení pomlázek. Pro 
děti je přichystána velikonoční cesta, ve které si 
vyzkouší jednotlivé techniky, budou plnit úkoly 
a různé soutěže. Po projití této cesty obdrží v cí-

 � Vysokoškoláci chystají oslavu Velikonoc a plavecké závody
V loňském roce Fakulta managementu usku-
tečnila kouzelně strašidelný Halloween a poho-
dové Vánoční trhy. Díky vám se staly tyto akce 
úspěšné, a proto jsme se rozhodli naši sérii té-
matických událostí doplnit o  velikonoční od-
poledne. Zveme vás tedy v  úterý 27. března 
od 15.00 do 18.30 hodin na příjemně stráve-

lové rovince velikonoční nadílku. Součástí té-
to akce bude i tvůrčí dílna, ve které můžete dát 
prostor vaší fantazii. Pojďme se společně nala-
dit na velikonoční svátky. Těší se na vás Fakulta 
managementu!

Facebook událost: Velikonoce na FM VŠE

v každé kategorii se stane ten tým, který během  
30 minut uplave nejvíce bazénů.  
Jak se do závodu registrovat? Sestavte tým slo-
žený z 5 až 12 plavců, přihlaste se do 25. března 
na  emailové adrese: plaveckestafety@email.cz 
a přijďte si 28. března zaplavat a zasoutěžit o ce-
ny. Při přihlašování prosím uveďte název týmu, 
kategorii, počet členů, jméno kapitána a  tele-
fon. Startovné činí 250 Kč na celý tým.

Univerzitní sportovní klub působící při Fakul-
tě managementu si pro vás připravil již tradiční 
Velikonoční plavecké štafety. Ty se uskuteční 
ve středu 28. března od 18.00 hodin na Pla-
veckém bazéně v Jindřichově Hradci.
Událost je určena pro širokou veřejnost. Tým 
složený z dětí mladší 15 let patří do kategorie 
Open Junior. Tato kategorie startuje vždy prv-
ní. Pro dospělé je tu kategorie Open. Vítězem 

Bližší informace se dozvíte na  facebookové 
události „Velikonoční plavecké štafety 2018“ 
nebo na webové stránce http://usk2.fm.vse.cz/.
Neváhejte, přihlaste svůj tým a  zpestřete si 
předvelikonoční čas aktivním odpočinkem! Tě-
ší se na vás Univerzitní sportovní klub Fakulty 
managementu.

Denisa Pernicová

 � Jindřichohradecký zámek odstartuje letošní sezónu na Velký pátek
Sezóna roku 2018 bude zahájena na  Velký 
pátek, 30. března. V letošním roce si budou 
moci návštěvníci prohlédnout nově uprave-
né pokoje první prohlídkové trasy, kterým 
se postupně vrací jejich funkce a  podoba 
z  počátku 20. století. Doufáme, že pravidel-
né i nové návštěvníky potěší skutečnost, že 

pokračujeme v  obnovené tradici oblíbené 
velikonoční výstavy zvané „Splašená vej-
ce“, během níž zámecké interiéry první 
prohlídkové trasy obohatí téměř tisíc vajec 
mnoha barev a velikostí v roztodivných kom-
binacích. Výstava bude trvat od  30. břez-
na do 15. dubna. Od Velkého pátku 30. břez-

na do Velikonočního pondělí 2. dubna bude 
navíc mimořádně zpřístupněna bez průvod-
ců. Ti budou přítomni a připraveni odpovídat 
na  otázky, ale každý návštěvník bude moci 
procházet interiéry tak dlouho a  v  takovém 
sledu, jaký si sám vybere.

Tomáš Krajník

str. 13

BŘEZEN 2018

www.jh.cz



 �Na návštěvníky Muzea fotografie a MOM čekají nové výstavy a kurzy
Až do 18. března potrvá v Muzeu fotografie 
a  moderních obrazových médií první letošní 
nová výstava Industria, projekt Institutu fo-
tografických studií v  Brně Photogenia. Sním-
ky osobnosti české fotografie profesora Jind-
řicha Štreita a jeho žáků, zachycující soudobé 
industriální podniky, jejich prostory a pracov-
níky na  Rýmařovsku, zde mají coby putovní 
kolekce premiéru.     
Následující novou výstavní prezentaci tvo-
ří záběry přibližující známé dobové politické 
a kulturní události minulého století, jež nastíní 
návštěvníkům tematické okruhy tvorby zakla-

datelské osobnosti české reportážní fotogra-
fie 20. století Karla Hájka, rodáka z  Láseni-
ce u  Jindřichova Hradce. Od  23. března do 
15. dubna představí muzeum ukázku průřezu 
jeho fotografického díla; následnou komplet-
ní výstavu, uspořádanou u  příležitosti 40. vý- 
ročí jeho úmrtí, připadajícího na  31. března, 
představí muzeum v  listopadu a prosinci. Ve-
dle snímků historických událostí ukáže ale již 
nyní třeba i  fotografie z  Hájkova oblíbeného 
tématu myslivost. 
V  březnu lze také přijít po  předchozím objed-
nání na  tradiční jednorázové fotografické kur-

zy pro děti. Soustředění, na kterých si na místě 
frekventanti zapůjčí fotoaparáty, obsahují vyvá-
ženou teoretickou a  praktickou výuku. Vybra-
né práce z kurzů nadto muzeum pravidelně vy-
stavuje. Pro návštěvníky je v  březnu otevřeno 
ve všední dny v době 9–12.30, 13.30–16.00 ho-
din, domluvit lze i další termíny. Více se o Mu-
zeu fotografie a  moderních obrazových médií 
včetně programů a služeb dozvědí zájemci na: 
www.mfmom.cz. K dispozici je též komunikace 
s námi prostřednictvím facebooku.

Eva Florová           
Foto: Karel Hájek

 �Symfonický orchestr letos slaví dvacáté narozeniny
(pokračování ze str. 1)

Dále jsou na programu díla dvou německých 
skladatelů, a to Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho (1809–1847), od  něhož zazní přede-
hra Hebridy, a  Johanna Sebastiana Bacha 
(1685–1750), z  jehož rozsáhlého díla byl vy-
brán Koncert pro cembalo f moll BWV 1056. 
Mendelssohn za  svého života hodně cesto-
val a cestovatelské zážitky mu byly častou in-
spirací ke  komponování skladeb, tak vznikla 
Italská symfonie a předehry Hebridy a Klidné 
moře a šťastná plavba. Roku 1829 se zasloužil 
o veřejné provedení Matoušových pašijí J. S. 
Bacha v Lipsku, čímž dal podnět k novodobé 
bachovské renesanci. 
Posledním autorem pak bude rakouský skla-
datel Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), 
z  jehož hudebního odkazu bylo tentokrát 
vybráno Rondo pro klavír a  orchestr D dur  
KV 382.
Ve skladbách Bacha a Mozarta se jako sólistka 
představí klavíristka Tatyana Konopleva. Po-
chází z  ruského Permu, kde také vystudova-
la konzervatoř. Za vysokoškolským vzděláním 
se vydala na Jihočeskou univerzitu. V průbě-
hu studií se zúčastnila mnoha mistrovských 

kurzů i  soutěží. V  současné době se věnuje 
pedagogické a korepetitorské činnosti v ZUŠ 
v Táboře a v Klecanech u Prahy.

Předprodej vstupenek od  5. března na  ná-
městí Míru v prodejně Bylinek u p. Kořínkové.

Ludmila Plachá
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 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice vás zve na komedii 
Marcina Szczygielskiho „SKOŘÁPKA“ dne 
8. března 2018 od 19.00 hodin do divadel-
ního sálu. Divadlo Ungelt. Divadelní před-
platné skupiny B.
V  režii Pavla Ondrucha hrají: Alena Mihulová 
a Petra Nesvačilová.
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvo-
jice. Zakřiknutá knihovnice a  suverénní zla-
tokopka. Co přinese toto setkání? Komedie 
o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.

Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci 
Kruhu přátel hudby na  koncert uskupení 
„SEDLÁČKOVO KVARTETO “ dne 27. břez-
na 2018 od 19.00 hodin do kaple sv. Maří 
Magdaleny. 
Účinkují: Michal Sedláček (housle), Jan Ma-
ceček (housle), Vít Kubík (viola), Karel Chudý 
(violoncello).
Sedláčkovo kvarteto vzniklo při Akademii 
múzických umění v Praze v roce 2007 a nava-
zuje na tradici Sedláčkova kvarteta působící-
ho v Plzni v letech 1974–1994. Tradice je spo-
jena rodinnou vazbou obou primáriů. Soubor 
se vyvíjel u  významných českých i  zahranič-
ních pedagogů; u Jiřího Panochy během stu-
dia komorní hry na AMU v Praze, a dále pod 
vedením členů renomovaných kvartet během 
četných kurzů.
Soubor vystupoval na mnoha významných ak-
cích v České republice i v zahraničí, mj. na fes-
tivalu v  rámci ISA, na  festivalu Mladá Praha, 
Sukovy Křečovice v rámci Pražského jara, Ne-
konvenční Žižkovský Podzim, na  Beethove-
nově festivalu v Teplicích, na festivalu Nitrian-
ská hudobná jeseň, na festivalu Pablo Casalse 
v Prades, a další.
Sedláčkovo kvarteto je nositelem Ceny Čes-
kého spolku pro komorní hudbu za rok 2016, 
je vítězem mezinárodní soutěže Karola Szy-
manowského v  Katowicích (Polsko, 2014),  

vítězem Soutěže Bohuslava Martinů v  Praze 
(2014), kde zároveň obdrželo Cenu za nejlep-
ší interpretaci skladby B. Martinů. Dále je no-
sitelem 3. ceny z Mezinárodní soutěže Leoše 
Janáčka 2015 v  Brně a  3. ceny z  Mezinárod-
ní soutěže Johannese Brahmse (Rakousko, 
2013). Sedláčkovo kvarteto vydalo ve  spolu-

práci s  Nadací Bohuslava Martinů CD s  kvar-
tety českých autorů (K. Slavický, S. Hořínka,  
B. Martinů, J. Teml). Dále s hobojistou Lukášem 
Pavlíčkem CD s  hudbou F. A. Míči, W. A. Mo- 
zarta a A. Dvořáka a během roku 2017 natáčí 
pro Český rozhlas komplet smyčcových kvar-
tetů V. J. Veita.
Kvarteto podporuje vznik nových děl mladé 
generace českých autorů a stojí tak u četných 
premiér skladeb.

Program: Franz Schubert (1797–1828) - Kvar-
tetní věta c-moll, D.703, Václav Jindřich Veit 
(1806–1864) - Smyčcový kvartet e-moll, Ji-
ří Matys (1927–2007) - Smyčcový kvartet č. 2, 
Rafael Kubelík (1914–1996) - Smyčcový kvar-
tet č. 3
Koncert je uskutečněn s  podporou Nadace 
Český hudební fond.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve na komedii 
Jeana Roberta-Charrier „PRO TEBE COKO-
LIV“ dne 21. března 2018 od  19.00 hodin 
do divadelního sálu. Divadlo Kalich. Diva-
delní předplatné skupiny A.
V  režii Petra Kracíka hrají: Jana Paulová, Pa-
vel Zedníček, Simona Lewandowska, Ladi-
slav Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčko-
vá-Rychlá a Kristián Kašpar. 
Mateřská láska nemá žádné hranice. Tak-
že když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se 
chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co 
uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože 
pro ni byste udělali cokoliv! I  kdyby to mělo 
znamenat, že se z kožešin převlečete do oble-
čení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte ze-
leninové hody a na výběrovou komisi zahraje-
te divadlo, že jste „alter-globalizační nadšen-
ci“, i když nemáte ponětí, co to je. A kdyby to 
bylo málo, z matky (zkorumpované právničky) 

udělejte obhájkyni lidských a  zvířecích práv, 
otce (operního pěvce) vydávejte za  sirotka 
v  důchodu a  bratra za  afrického bojovníka 

za svobodu. Završte to adoptováním hluché-
ho, slepého, pajdajícího králíka, a  to by bylo, 
abyste nebyli přesvědčiví!
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
9. - 10. 3. 2018
Veletrh Infotour a cykloturistika 
Kongresové centrum Aldis. Návštěvníci opět 
najdou inspiraci na dovolenou a výlety v expo-
zicích vystavovatelů. Tradiční součástí je zajíma-
vý doprovodný program.

CHEB
24. 3. 2018
Velikonoční jarmark v muzeu 
10.00 – 17.00 hodin, Krajské muzeum Cheb. 
Pestrý velikonoční jarmark doplněný o  inspi-
rativní ukázky regionálních lidových řemesel, 
výtvarné dílny, vystoupení dětských soubo-
rů a  pohádková představení. Program doplní 
ukázky tradičního velikonočního jídelníčku.

KUTNÁ HORA 
20. 3. 2018
Rovnodennost v Sedlecké katedrále 
Tradiční společné pozorování putování paprs-
ku zapadajícího slunce spojené s hudebním zá-
žitkem.

LITOMYŠL
9. 3. 2018
Benefiční dobový ples
Smetanův dům od 19.00 hodin.
6. ročník, pořádá Veterán klub Litomyšl

POLIČKA
21. 3. 2018
Expediční kamera 2018
Divadelní klub Polička od 18.00 hodin. Filmový 
festival outdoorových filmů.

TELČ
24. 3. 2018
Vítání svátků jara
Náměstí Zachariáše z  Hradce od  13.30 hodin. 
Vítání svátků jara s  folklorním souborem Kví-
teček, Kvítek a  Podjavořičan Telč a  tradičním 
předváděním řemesel. Pro děti připraví Dům 
dětí a mládeže tvořivé dílničky.

TŘEBOŇ
17. 3. 2018
Nina Rosa - koncert
Trio hrající směs reggae, swingu, jazzu a folku - 
Nina Marinová, Michal Mihok, Antonín Dlapa. 
Divadlo J. K. Tyla od 20.00 hodin.  

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ BŘEZNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
TÁTOVA VOLHA  
Komedie, Drama / ČR / CinemArt

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně 
ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě 
jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stej-
ně starého nemanželského syna. To alespoň naznaču-
je pečlivě ukrytá a  náhodně objevená dětská kresba. 
Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse igno-
rovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, 
se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s mat-
kou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 
po  stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, 
Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Po-
lívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc. Kdy-
by měla Eliška Balzerová pozvat diváky do kina, na co by 
je nalákala? „Na to, co Jirka Vejdělek tak umí. Smějete se, 
a přitom vám tečou slzy. Na napínavé pátrání v minulos-
ti, na nečekaný závěr. A taky na toho krásného veterána 
(volhu zvanou Carevna) a na nás dvě s Táňou, které v ní 
uháníme krásnou krajinou za dobrodružstvím“.
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Martin Myš-
ička, Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, Vilma Cibulková
Režie: Jiří Vejdělek
Hrajeme: 8. až 11. 3.  od 17:30 ve 2D

JÁ, TONYA (I, TONYA)
Životopisný, Komedie, Drama / USA / Bontonfilm

Černočerná komedie „Já, Tonya“ přináší divoký a stěží 
uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. 
Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na sa-
motné dno a jeden z největších skandálů sportovní his-
torie. Výbušná, konfliktní a  impulzivní Tonya Harding 
(Margot Robbie) měla do běžné představy cukrkandlo-
vé mrkací panenky a princezničky tančící na ledě hodně 
daleko. Vztyčený prostředníček místo pukrlete, cigáro 
místo iontového nápoje, vyceněné tesáky místo líbe-
zného úsměvu. Asi víc zvíře než kráska. Přesto se z na-
prosté nicoty zapomenutého amerického maloměsta 
vypracovala na krasobruslařskou šampionku. V zádech 
ale měla šílenou a drsnou matku (Allison Janney). Tonyi-
na vlastní nespoutanost, její okolí i život opravdový hol-
ky z vidlákova nakonec nad zářivými sportovními flitry 
zvítězily. Tonya Harding proto vešla do historie díky spo-
jení s brutálním útokem na její olympijskou soupeřku 
Nancy Kerrigan. „Já, Tonya“ je i přes lehce děsivé téma 
a neuvěřitelný životní příběh především zábavná neko-
rektní podívaná plná temperamentu, černého humoru, 
skvělých postav, odpíchnutých skoků a  retrokostýmů 
z přelomu 80. a 90. let. Snímek provází bezpočet filmo-
vých cen a nominací, včetně Zlatého Glóbu pro Allison 
Janney a dalších dvou nominací Zlatý Glóbus pro Nej-
lepší film v žánru komedie nebo muzikál a Nejlepší he-
rečku v hlavní roli (Margot Robbie).
Hrají: Margot Robbie, Sebastian Stan, Mckenna Grace, 
Allison Janney, Paul Walter Hauser
Režie: Craig Gillespie
Hrajeme: 17. a 18. 3.   od 20:00 ve 2D

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

1. - 4. 3. 17:30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie / ČR, SR / 2D
1. - 2. 3.  20:00
HMYZ
Komedie, Drama / ČR, SR / 2D
3. 3.  15:30
SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
Záznam koncertu / V. Británie / 2D
3. - 4. 3.  20:00
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Drama, Životopisný / USA / 2D
6. 3.  17:30, 20:00
PREZIDENT BLANÍK
Komedie / ČR / 2D
7. 3.   19:00
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Dokument, Hudební / ČR, Polsko / 2D
8. - 11. 3. 17:30
TÁTOVA VOLHA
Komedie, Drama / ČR / 2D
8. - 9. 3.  20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Erotický thriller / USA / 2D
10. - 11. 3.  20:00
NOČNÍ HRA 
Komedie, Krimi, Akční / USA / 2D
14. 3.   19:00
NEMILOVANÍ (ART kino)
Drama / Rusko, Francie / 2D
15. - 16. 3. 17:30
LADY BIRD
Drama, Komedie / USA / 2D
15. - 16. 3.  20:00
TOMB RAIDER 
Akční, Dobrodružný / USA / 2D
17. - 18. 3. 17:30
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Animovaný / Německo, Austrálie / 2D
17. - 18. 3.  20:00
JÁ, TONYA
Komedie, Životopisný, Drama / USA / 2D
21. 3.   19:00
NO MANIFESTO FILM 
O MANIC STREET PREACHERS
Dokument, Hudební / USA / 2D
22. - 23. 3. 17:30
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Rodinný, Fantasy / ČR / 2D
22. - 23. 3.  20:00
RUDÁ VOLAVKA
Thriller / USA / 2D
24. - 25. 3. 17:30
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Fantasy pohádka / Norsko / 2D
24. - 25. 3.  20:00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Horor / USA, Austrálie / 2D
28. 3.   19:00
PLANETA ČESKO
Dokument / ČR / 2D
29. 3. - 1. 4. 17:30
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný, Komedie / USA / 2D
29. - 30. 3.  20:00
TLUMOČNÍK
Tragikomedie / SR, ČR, Rakousko / 2D
31. 3. - 1. 4.  20:00
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Drama / V. Británie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

4. 3.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek / ČR / 2D
11. 3.
ZAHRADNÍKŮV ROK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
18. 3.
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
25. 3.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE I.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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 � Kdy za sportem?
SPORT

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší dorost, extraliga – skupina B
kolo 14. Kert Park Praha – JH so 3.3. 13.00
kolo 15. JH – Snack Dobřany ne 4.3. 11.30
kolo 16. JH – HBC Plzeň so 17.3. 13.00
kolo 17. HBC Prachatice – JH ne 25.3. 9.00
kolo 18. HBC Prachatice – JH ne 25.3. 11.30
kolo 19. KOVO Praha – JH so 31.3. 11.30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži, I. liga
kolo 18. JH – SHC Opava ne 4.3. 14.30
kolo 19. JH – HBC Litice so 10.3. 14.00
kolo 20. JH – HBK Bulldogs Brno ne 11.3. 14.00
kolo 13. JH – Kometa Polička so 17.3. 17.00
kolo 21. Jestřábi Přelouč – JH ne 18.3. 13.00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor – ČECHY JIH
kolo 11. JH – SK Suchdol n./L. so 10.3. 11.00
kolo 12. HBC Prachatice B – JH so 17.3. 11.00
kolo 13. Buldoci Stříbro – JH so 31.3. 14.00
Volejbal – TJ Slovan JH – ženy, krajský přebor I. třídy
kolo 13. JH – VSK Slavia JH ČB B čt 1.3. 20.00
kolo 18. Centropen Dačice D – JH pá 2.3. 18.00
kolo 19. JH – TJ Sokol Chotoviny pá 9.3. 17.30
kolo 20. TJ Spartak Pelhřimov A – JH pá 16.3. 18.30
Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor
kolo 17. TJ Kunžak B – JH B čt 8.3. 18.00
kolo 18. JH B – TJ Kunžak D čt 15.3. 17.30
kolo 19. JH B – Centropen Dačice E čt 22.3. 17.30
kolo 20. TJ Sokol Slavonice C – JH B pá 30.3. 17.00
Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH 
– ženy, I. Jihočeská liga
kolo 12. Do roka JH – Rajdy Miletín st 7.3. 18.30
kolo 12. Štěpánovice – Pohodářky JH st 7.3. 18.30
kolo 12. VIP Vltava ČB – Black Death JH st 7.3. 18.30
kolo 13. Kočky ČB – Do roka JH st 14.3. 18.30
kolo 13. Black Death JH – Štěpánovice st 14.3. 18.30
kolo 13. Pohodářky JH – Kosatky ČB st 14.3. 18.30
kolo 14. Do roka JH – Pohodářky JH st 21.3. 18.30
kolo 14. Kosatky ČB – Black Death JH st 21.3. 18.30
Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH – III. Jihočeská liga – skupina G
kolo 15. Jiskra JH – Nemo Sviny čt 1.3. 17.00
kolo 18. Nemo Sviny – Páni JH so 3.3. 14.00
kolo 18. Ypsi JH – Třeboň so 3.3. 14.00
kolo 18. Jiskra JH – ŠK Rodvínov ne 4.3. 16.00
kolo 19. Ypsi JH – Kvasejovice so 10.3. 14.00
kolo 19. Jiskra JH – Páni JH ne 11.3. 16.00
kolo 20. Páni JH – Nová Včelnice so 24.3. 16.00
kolo 20. Třeboň – Jiskra JH so 24.3. 16.00
kolo 20. GD Studená – Ypsi JH ne 25.3. 16.00
kolo 21. Ypsi JH – Týn n./V. so 31.3. 14.00
Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – Západ
kolo 14. Jiskra H. Brod – JH so 3.3. 15.00
kolo 15. JH – DHK Baník Most so 10.3. 12.00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga
kolo 14. DHK Zora Olomouc – JH ne 4.3. 14.00
kolo 15. JH – DHK Baník Most so 10.3. 10.00
Házená – Házená JH – starší žákyně, Žákovská liga MČR
kolo 4. JH – DHC Slavia Praha ne 11.3.
kolo 4. TJ Sokol II. Kobylisy – JH ne 11.3.
kolo 4. JH – Velká nad Veličkou ne 11.3.
Házená – Házená JH – ženy, II. liga – Západ
kolo 14. Lokomotiva ČB – JH so 3.3. 15.00
kolo 15. JH – TJ Turnov so 10.3. 14.00
Šachy – TJ Slovan JH – družstva, I. jihočeská divize
kolo 10. JH – Šachklub Písek B ne 11.3.
Šachy – TJ Slovan JH C – družstva, II. jihočeská divize – o udržení
kolo 6. JH B – DDM Písek so 24.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH B – muži, II. liga – skupina B
kolo 21. BVK Holice – JH B so 10.3.
kolo 22. Napos Vysoká n./L.– JH B ne 11.3. 10.30
Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – play-out, skupina B
kolo 7. JH – Lokomotiva Trutnov so 3.3.
kolo 8. JH – Sokol Josefov ne 4.3.

kolo 10. BC Vysočina – JH ne 18.3. 12.00
Basketbal – Basket Fio Banka JH – starší žáci U15, liga – skupina A
kolo 9. JH – BK Horejsek Děčín so 3.3.
kolo 10. JH – Kondoři Liberec ne 4.3.
kolo 11. JH – USK Praha so 17.3.
kolo 12. JH – BA Tygři Louny ne 18.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, extraliga – skupina A
kolo 9. JH – BK Horejsek Děčín so 10.3.
kolo 10. JH – Kondoři Liberec ne 11.3.
kolo 11. JH – Sokol pražský so 24.3.
kolo 12. JH – USK Praha ne 25.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – starší mini žactvo U13, 
oblastní přebor – skupina DDD
kolo 2. Spartak Kaplice hoši – JH mix so 3.3.
kolo 2. JH mix – Tigers ČB mix so 3.3.
kolo 3. JH mix – Sojky Pelhřimov D so 17.3.
kolo 3. JH mix – Sojky Pelhřimov D so 17.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – mladší mini žactvo U12, 
oblastní přebor – skupina BBB
kolo 3. Oceloti Týn n./V. mix – JH mix so 24.3.
kolo 3. JH mix – BK Tábor mix so 24.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – mladší mini žactvo U12, 
oblastní přebor – skupina DD
kolo 4. Sojky Pelhřimov D – JH mix so 10.3.
kolo 4. JH mix – Sršni Písek hoši B so 10.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor – skupina DDD
kolo 2. Tigers ČB mix – JH mix ne 4.3.
kolo 3. Sojky Pelhřimov H – JH mix ne 18.3.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor – skupina BBB
kolo 2. JH mix – Spartak Kaplice mix ne 4.3.
kolo 3. Sojky Pelhřimov M – JH mix ne 18.3.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2
kolo 28. JH – HC Plzeň 1929 so 3.3. 12.15
kolo 30. JH – HC Strakonice so 17.3. 12.15
kolo 32. JH – HC Meteor Třemošná ne 25.3. 15.45
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skupina 8+9
kolo 28. JH – HC Klatovy so 3.3. 16.30
kolo 29. TJ DDM Rokycany – JH so 10.3. 12.00
kolo 30. JH – TJ Sušice so 17.3. 16.30
kolo 31. JH – IHC Písek čt 22.3. 17.00
kolo 32. HC Slavoj Č. Krumlov – JH pá 30.3. 10.00
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skupina 2
kolo 28. JH – HC Plzeň 1929 so 3.3. 10.20
kolo 30. JH – HC Strakonice so 10.3. 10.20
kolo 32. JH – HC Meteor Třemošná ne 25.3. 13.50
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci D, liga – skupina 8+9/PLZ
kolo 28. JH – HC Klatovy so 3.3. 14.30
kolo 29. TJ DDM Rokycany – JH so 10.3. 10.00
kolo 30. JH – HC Vimperk so 17.3. 14.30
kolo 31. JH – IHC Písek čt 22.3. 15.00
kolo 32. HC Slavoj Č. Krumlov – JH pá 30.3. 12.00
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – přípravka, krajská liga – velké hřiště
kolo 9. JH – IHC Black Wings Linz ne 4.3. 10.20
kolo 11. JH – HC Motor ČB ne 18.3. 10.20
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mini hokej jižních Čech, III. třída
kolo 20. Soběslav A – JH C ne 11.3. 11.00
kolo 20. Soběslav B – JH D ne 11.3. 11.00
kolo 20. JH C – HC Č. Krumlov ne 11.3. 12.00
kolo 20. JH D – HC Č. Krumlov ne 11.3. 12.00
kolo 22. JH C – IHC Písek ne 25.3. 10.15
kolo 22. JH D – IHC Písek ne 25.3. 10.15
kolo 22. HC Tábor – JH C ne 25.3. 12.35
kolo 22. HC Tábor – JH D ne 25.3. 12.35
Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga
kolo 24. JH – HC Vimperk ne 4.3. 17.00
Florbal – Vajgar Bojz JH – dospělí, Jindřichohradecká liga
kolo 7. JH – Unicorns Žirovnice ne 11.3. 9.00
kolo 7. JH – hFb Team Zdešov ne 11.3. 10.00
kolo 8. hFb Team Zdešov – JH so 17.3. 12.00
kolo 8. Žraloci K. Řečice – JH so 17.3. 13.00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci, I. liga – skupina C
kolo 17. JH – FBC Došwich Milevsko so 3.3.
kolo 17. JH – Rtyně v Podkrkonoší so 3.3.

kolo 19. JH – Florbal Primátor Náchod ne 18.3. 11.30
kolo 19. FbC Hradec Králové – JH ne 18.3. 16.00
kolo 21. JH – FBC Štíři ČB ne 25.3. 13.00
kolo 21. DTJ FBC Trutnov – JH ne 25.3. 16.00
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 22. FBC Štíři ČB – JH so 17.3.
kolo 22. JH – FBC Sokol Písek so 17.3.
Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5
kolo 19. JH – Snipers Třebíč B so 31.3. 9.00
kolo 19. Dragons H. Brod – JH so 31.3. 12.00
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 20. JH B – TJ Šumavan Vimperk so 17.3.
kolo 20. FBC Sokol Písek B – JH B so 17.3.
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 12. JH – Santos Třeboň so 24.3.
kolo 12. 1. FbK Tábor – JH so 24.3.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci, Jihočeská liga
kolo 21. JH – FBC Sokol Písek ne 4.3.
kolo 21. JH – Došwich Milevsko modří ne 4.3.
kolo 23. Došwich Milevsko bílí – JH so 24.3.
kolo 23. JH – 1. FbK Tábor so 24.3.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci, Jihočeská liga 5+1
kolo 10. TJ Hraničář Malonty – JH Red ne 11.3. 10.00
kolo 10. JH Red – SK Meťák ČB ne 11.3. 13.00
kolo 11. JH Red – Štíři ČB zelení ne 25.3.
kolo 11. JH Red – Štíři ČB modří ne 25.3.
kolo 12. SK Meťák ČB – JH Red so 31.3. 9.00
kolo 12. JH Red – TJ Hraničář Malonty so 31.3. 11.00
Florbal – FK Slovan JH bílí & žlutí – elévové, Jihočeská liga
kolo 26. JH bílí – FBC Spartak Kaplice ne 25.3.
kolo 25. Štíři ČB zelení – JH žlutí ne 25.3.
kolo 26. Rytíři Milevsko – JH bílí ne 25.3.
kolo 25. Štíři ČB žlutí – JH žlutí ne 25.3.
kolo 26. JH bílí – FBC Štíři ČB modří ne 25.3.
kolo 25. JH žlutí – Centropen Dačice ne 25.3.
kolo 25. JH žlutí – Piráti Milevsko ne 25.3.
kolo 26. Draci Milevsko – JH bílí ne 25.3.
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B
kolo 16. VS Tábor B – JH A pá 9.3. 19.00
kolo 17. Calofrig Borovany  – JH A ne 11.3. 10.30
kolo 18. JH A – Veselí n./L. so 24.3. 10.00
Stolní tenis – SK JH 1930 B – okresní přebor I. třídy
kolo 22. Suchdol n./L. B – JH B so 10.3. 10.00
kolo 23. Jiskra Třeboň C – JH B po 12.3. 19.00
kolo 24. TJ Sokol Studená D – JH B pá 23.3. 17.30
kolo 25. JH B – TJ Rapid Lásenice A st 28.3. 19.00
Stolní tenis – Jitka JH & SK JH 1930 C – okresní přebor II. třídy
kolo 19. TJ Kunžak B – JH C pá 2.3. 18.00
kolo 19. Jitka JH – Český Rudolec B pá 2.3. 19.00
kolo 20. SK Dírná A – Jitka JH so 10.3. 10.00
kolo 20. JH C – TJ Rapid Lásenice B so 10.3. 10.00
kolo 21. Jitka JH – JH C pá 16.3. 19.00
kolo 22. DTJ Kondor Lomnice A – JH C pá 23.3. 18.00
kolo 22. JH C – SK Dírná A so 24.3. 10.00
Stolní tenis – SK JH 1930 D – okresní přebor III. třídy
kolo 19. JH D – DTJ Kondor Lomnice B so 3.3. 10.00
kolo 20. ST KD Dačice B – JH D so 10.3. 9.30
kolo 21. JH D – České Velenice C so 17.3. 10.00
kolo 22. Plíšek Nová Bystřice – JH D pá 23.3. 18.00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy, divize D
kolo 12. JH – Vodní stavby Plzeň so 3.3. 14.30
kolo 14. JH – TJ Hrádek ne 18.3. 10.00
kolo 15. TJ Blatná – JH ne 25.3. 13.00
Kopaná – FK JH 1910 – muži, krajský přebor Ondrášovka
kolo 17. JH – FK Olešník so 17.3. 10.30
kolo 18. Katovice – JH so 24.3. 15.00
kolo 22. JH – Třeboň/Dobrá Voda so 31.3. 10.00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 22. JH – Třeboň/Dobrá Voda so 31.3. 11.45
Kopaná – FK JH 1910 B – muži, I. A třída – skupina B
kolo 15. JH B – Lom u Tábora so 31.3. 14.30
Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor
kolo 15. Jiskra Chlum – Buk so 31.3. 16.00

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Třetí ročník vyhledávaného „Jindřichohra-
deckého půlmaratónu 2018“ se letos poběží 
v sobotu 23. června, avšak registrovat se běž-
ci mohou už od začátku roku prostřednictvím 

online formuláře (https://www.sportt.cz/regi-
ster/637) na webu závodu. Znovu se uskuteč-
ní nejenom soutěž jednotlivců na 21,1 km, ale 
také dvoučlenné štafety na  2x10,5 km. Star-
tovní listina, jež pojme maximálně 300 jmen, 

se vskutku hbitě plní, když k  15. únoru 
už obsahuje 74 položek. Není tedy dob-
ré s  přihlášením otálet. Veškerých informa-
cí o závodu se lze dopídit na webové adrese  
http://www.jindrichohradeckypulmaraton.cz/.
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HÁZENÁ
Vždy hýřící dobrou náladou je Kristýna Plucarová, spojka Házené  
J. Hradec. V dorosteneckém věku již je stabilní členkou sestavy druho-
ligových žen a tahounem družstva starších dorostenek, jež v nejvyšší 
soutěži drží vynikající 4. místo. Je ovšem docela zarážející, že se jí vyhý-
bají nominační pozvánky do reprezentace ČR, přestože je nejlepší střel-
kyní mezi všemi téměř čtyřmi stovkami házenkářek I. ligy.

Foto: Petr Nystrom

HÁZENÁ
Tři dlouhé měsíce chyběla v sestavě žen Házené Jindřichův Hradec 
Barbora Eliášová, jež je na levém křídle velikou oporou vedoucího 
družstva II. ligy – Západ. Návrat do týmu se jí opravdu velmi pove-
dl, když se na začátku února na přípravném mezinárodním turnaji 
v Otrokovicích hned stala nejlepší střelkyní celého klání. Na snímku 
je s diplomem a cenou za 21 přesných tref.

Foto: Iva Jonová 

VESLOVÁNÍ
Velmi úspěšným žactvem se může chlubit VK Vajgar Jindřichův Hra-
dec. Během zimy se jeho děti zúčastňují republikového pohárového 
mládežnického seriálu, ve kterém si počínají velmi dobře. Na snímku 
ze Štětí, kde se konal „Labský čtyřboj“, jsou s trenérem Radimem Staň-
kem. Zleva stojí Tobiáš Němec, Karolína Rusevová, Tereza Tůmová  
(č. 69), Tereza Staňková a Václav Knesl. Před nimi zleva klečí Ondřej 
Bašta, Karolína Tůmová, Lucie Šoršová a Adéla Hrůšová.

Foto: Martin Jedlička

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

BADMINTON
Závěrečné kolo krajského přeboru III. třídy smíše-
ných družstev, jenž se uskutečňuje turnajovým 
způsobem, se koná v neděli 4. března od 13.30 ho- 
din v sokolovně TJ Slovan J. Hradec. Účastníky sou-
těže jsou Sokol Okrouhlice, Aret Prachatice, BC Da-
čice, Slovan J. Hradec A, SK Tábor a Slovan J. Hra-
dec B. V posledním turnaji se domácí áčko bude 
snažit o zisk bronzové pozice, i když jednoduché 
to mít nebude, neboť musí nejen zdolat Dači-
ce a Tábor, ale spoléhat i na správnou konstelaci 
ostatních výsledků.

FLORBAL
V celkem osmi kolech se od 29. října konaly v tě-
locvičně TJ Slovan J. Hradec v Jarošovské ulici zá-
pasy V. ročníku „JHFBL – Jindřichohradecké flor-
balové ligy 2017/2018“. Posledními pěti duely 
soutěž na stejné místě vyvrcholí v sobotu 17. břez-
na, přičemž velkou šanci na obhajobu prvenství 
z let 2016 a 2017 budou mít florbalisté Zdešova. 
Konkurovat se jim budou snažit domácí Vajgar 
Bojz, kteří loni obsadili třetí místo, ale letos po-
mýšlejí na vyšší příčky. Finálový program – sobota  
17.3.: 9.00 Jihlava – Žirovnice; 10.00 Zdešov – Jih-
lava; 11.00 K. Řečice – Žirovnice; 12.00 Zdešov  
– J. Hradec; 13.00 K. Řečice – J. Hradec.

HÁZENÁ
Žákovskou ligu starších žákyň, která je mistrov-
stvím ČR 2017/2018 pro tuto věkovou kategorii, 
hraje v této sezóně 23 družstev. Soutěž se usku-
tečňuje systémem 6 kol v pěti pětičlenných a jed-
nom čtyřčlenném turnaji. Čtvrté kolo přitom pro-
běhne v  neděli 11. března v  jindřichohradecké 
městské sportovní hale od  9.00 hodin. Domácí 
Házená J. Hradec, které se v lize zatím nedaří zce-
la podle představ, když po 3 kolech figuruje až na 
13. místě, přivítá zatím čtvrtou pražskou Slavii, de-
vatenáctý Sokol II. Kobylisy a ze Slovácka přijede 
čtrnáctá Velká nad Veličkou.

KOPANÁ
Fotbalovou zimu znovu na  Jindřichohradecku 
zpestřuje „E.ON Český pohár 2017/2018“. Jeho VII. 

ročník od  první poloviny února probíhá na  hřiš-
tích s  umělou trávou ve  Staré Hlíně a  Na  Piketě  
v J. Hradci. Letos se do turnaje, jehož premiant zís-
ká právo postupu do krajské části „Poháru FAČR“, 
přihlásilo 8 mužstev, která o prvním březnovém ví-
kendu dokončí závěrečnými čtyřmi zápasy základ-
ní část. Pak bude jasno, kdo z prvních příček dvou 
kvalifikačních skupin postoupí do  finále a  kdo 
ze druhých pozic bude hrát o  konečné 3. místo. 
Účastníci – skupina A: TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, 
Spartak Nová Ves nad Lužnicí, TJ Kunžak, FK Stará 
Hlína. Skupina B: TJ Peč, FK Studená, TJ Jiskra Strmi-
lov, SK Popelín 1932. Závěrečný program – sobota 
3. března: 13.00 N. Ves – S. Hlína (UMT S. Hlína). Ne-
děle 4. března: 10.00 Peč – Popelín; 12.00 Strmilov 
– Studená (oba UMT J. Hradec/Piketa); 13.00 Stráž – 
Kunžak. Sobota 17. března: 13.00 zápas o 3. – 4. mís- 
to; 15.00 finále (vše UMT S. Hlína).

ORIENTAČNÍ BĚH
Pořadatelství šestého podniku zimní série „Sněhu-
lákův kufr 2017/2018“ se ujal Spolek orientačních 
sportů J. Hradec. Předposlední díl již XIII. ročníku 
seriálu uskuteční v neděli 11. března u rybníka Dře-
vo v Horní Pěně, přičemž shromaždiště je na louce 
jižně od obce. Závod na prodloužené krátké trati 
s celkovým zanedbatelným převýšením 75 metrů 
je určen pro každého, jelikož je připravena i trasa 
D pro veřejnost o délce 2,7 km. Start je napláno-
ván na 11.00 hodin, prezence závodníků je půlho-
dinku před ním. Startovné je 40 korun a další po-
drobnosti lze najít na webu SOS JH http://sosjh.cz/ 
2018/01/31/snehulak-pokracuje/.

OTUŽILECKÝ SPORT
Voda Jindřišské pískárny u Jindřichova Hradce se 
v sobotu 17. března už pošesté rozčeří při akci, jíž 
pravidelně dvakrát do roka nejen pro statečnou 
veřejnost uskutečňuje klub zdravého životního 
stylu RAW GYM J. Hradec. K účasti jsou samozřej-
mě zváni i  ti, kteří se ve  III. ročníku „Vítání jara“ 
do vody neodváží, ale přijdou zažít atmosféru po-
hodového odpoledne. Zároveň s fanděním plav-
cům a plavkyním se totiž na břehu budou na ohni 
opékat buřty, pojídat gulášek a popíjet horké ná-

poje na  zahřátí. „Přijdte, zase bude legrace,“ zve 
propagátor otužování Miroslav Kubů. Akce začíná 
v rovných 13.00 hodin.

PLAVÁNÍ
Tradiční „Okresní závody 2018“ pořádá Plavecká 
škola, jež působí pod hlavičkou plaveckého bazé-
nu v J. Hradci. Akce se koná ve dvou dopoledních 
termínech od 8.00 hodin, přičemž v úterý 20. břez- 
na budou závodit děti od  předškolního věku 
po páťáky a den poté se na startovní bloky postaví 
žáci a žákyně 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících roční-
ků VG. Očekávána je jako vždy účast plavců nejen 
z jindřichohradeckých škol a školek, nýbrž také se 
širokého okolí.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Sobota 31. března bude v  jindřichohradecké 
městské sportovní hale patřit dívčímu půva-
bu, neboť se tam bude konat XII. ročník soutěž-
ní přehlídky pódiových skladeb, kterou pořádá 
AET Team Lena J. Hradec. K vidění budou 90 až 
210 vteřinová cvičení mini týmů (2 – 5 členek), 
týmů (6 – 12) a maxi družstev (13 a více), před-
staví se v kategoriích 5 – 7, 8 – 10, 11 – 13 a 14 – 
17 roků. Navíc skladby budou hodnoceny zvlášt 
v aerobiku, tanci, stepu a ostatních druzích po-
hybu. Prezentují se nejen závodní kluby, ale ta-
ké kroužky ze škol, školek, DDM, ZUŠ a  jiných 
zájmových oddílů. Závod startuje v  10.00 ho- 
din, ale již od 8.45 se cvičenky představí v minu-
tových tréninkových vystoupeních. Slavnostní 
ukončení s vyhlášením nejúspěšnějších týmů je 
naplánováno na 13.45 hodin. 

VYBÍJENÁ
Velká tělocvična městské sportovní haly  
v  J. Hradci bude ve  čtvrtek 15. března od  8.00 
hodin dějištěm okresního kola školní sportov-
ní soutěže ve vybíjené. Klání v oblíbeném spor-
tovním odvětví, jež není náročné na  pravidla, 
se uskuteční v rámci her AŠSK pro I. (1. – 3. třídy 
ZŠ) a II. (4. – 5. třídy ZŠ) věkovou kategorii dívek, 
chlapců a smíšených družstev.

Roman Pišný
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Z DŮVODŮ REPREZENTACE NECHAL 
OLDŘICH III. Z HRADCE JEDNU 

KOMNATU GOTICKÉHO PALÁCE 
VYZDOBIT NÁSTĚNNÝMI MALBAMI. 

TATO SÍŇ JE JEDNÍM 
Z NEJCENNĚJŠÍCH HRADNÍCH 

POKLADŮ A ŘADÍ SE 
K NEJPOZORUHODNĚJŠÍM...

NÁPOVĚDA: 
DALÍ, MANN, IRA, NEY,

LEKA, NAO, END,
MARK, ALNI, HOOD

BIATLON
Při vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Jindřichohradec-
ka 2017“, které tentokráte proběhlo v Dačicích, dominoval Klub 
biatlonu Staré Město pod Landštejnem. Sice mezi týmy nepocho-
pitelně skončil až druhý, i když je v ČR jasnou jedničkou, ale mezi 
dospělými zvítězila Pavla Schorná (vpravo), jež v  loňském roce 
např. získala titul mistra světa v target sprintu, bronz z MS v bě-
hu do vrchu, dva tituly mistryně ČR v biatlonu a také v letním bi-
atlonu. Mezi mládeží do 18 roků obsadila letní biatlonistka Len-
ka Bártová (vlevo), vícenásobná šampiónka Slovenska, Německa 
a ČR, 3. místo.

Foto: František Schorný, 
laureát sportovního ocenění „Osobnost regionu“
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Kulturní kalendář – BŘEZEN 2018 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. března, 16:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Pořádá Jindřichohradecké sdružení soc. aktivit
KD Střelnice

1. března, 16:30 hod.
EDVARD BENEŠ I.
Přednáška PhDr. Marie Fronkové. Akce pořádaná 
ke 100. výročí založení československého státu.
Městská knihovna

3. března, 20:00 hod.
JELEN
Koncert, KC Jitka

5. března, 15:00 hod.
KNÍŽKOHRANÍ I.
Chytrá zábava s elektronickou tužkou a knihami
Městská knihovna - pobočka Vajgar

7. března, 15:00 hod.
MALOVÁNÍ KRASLIC NEJEN PRO DĚTI
Městská knihovna - pobočka Vajgar

7. března, 16:00 hod.
PAMATUJ!
K uctění památky obětí holocaustu, náměstí Míru

7. března, 17:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Pořádá OV KSČM společně s Levicovým klubem 
žen J. Hradec
KD Střelnice

8. března, 16:30 hod.
EDVARD BENEŠ II.
Přednáška PhDr. Marie Fronkové. Akce pořádaná  
ke 100. výročí založení československého státu.
Městská knihovna

8. března, 19:00 hod.
Marcin Szcygielski „SKOŘÁPKA“
Divadlo Ungelt. Předplatné skupiny B, KD Střelnice

9. března, 15:00 hod.
KNÍŽKOHRANÍ II.
Chytrá zábava s elektronickou tužkou a knihami
Městská knihovna - pobočka Vajgar

10. března, 20:00 hod.
UDG + PARKAN + JAKUB DĚKAN
Koncert, KC Jitka

11. března, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Gymnázium V. Nováka

11. března, 16:00 hod.
„ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE“
Divadlo D5. Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

23. března, 17:00 hod.
ANTONÍN ŠPÁT – FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy, Muzeum fotografie a MOM

23. března, 18:00 hod.
PILOT - KOSMONAUT OLDŘICH PELĆÁK
40. výročí letu prvního československého 
kosmonauta do vesmíru z 2. 3. 1978
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

25. března, 17:00 hod.
SENIOR KLUB, KD Střelnice

27. března, 15:00 – 18:30 hod.
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
Fakulta managementu VŠE v J. Hradci

27. března, 19:00 hod.
SEDLÁČKOVO KVARTETO
Účinkují Michal Sedláček - housle, Jan Maceček - 
housle, Vít Kubík - viola, Karel Chudý - viloncello
Kaple sv. M. Magdaleny

28. března, 16:30 hod.
MAROKO, Přednáška Karla Bušty, Městská knihovna

28. března, 18:00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Refektář Muzea fotografie a MOM

28. března, 18:00 hod.
VELIKONOČNÍ PLAVECKÉ ŠTAFETY
Plavecký bazén J. Hradec

30. března, 13:00 - 17:00 hod.
ZA ZVÍŘÁTKY DO DDM
Velikonoční Den otevřených dveří oddělení přírody.
Dům dětí a mládeže

31. března, 10:00 - 16:00 hod.
VELIKONOČNÍ VESELICE
Programy a dílny pro děti i dospělé.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

31. března, 20:00 hod.
HARLEJ, Koncert, KC Jitka

Probíhající výstavy:

ZNOVUOŽIVENÁ  KRÁSA, RESTAURÁTORSKÉ 
PRÁCE NA JIHU ČECH V LETECH 2005 - 2015 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2018
SCHWARZENBERSKÁ KRAJINA HLUBOCKA 
A TŘEBOŇSKA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2018
LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2018

11. března, 18:00 hod.
PROMÍTÁNÍ JEDEN SVĚT 
Českobratrská církev evangelická

12. března, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC NA CESTĚ K ÚNORU 1948
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D.  
o politickém uspořádání po roce 1945 a dalším
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

14. března, 16:30 hod.
SEVERNÍ INDIE
Přednáška Tomáše Kotouče, Městská knihovna

15. března, 16:30 hod.
JINDŘICHOHRADEČTÍ CHIRURGOVÉ ANEB 
KRÁSNÁ ŠEDESÁTÁ
Přednáška MUDr. Jindřicha Pinka, CSc.
Městská knihovna

16. března, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Skupina Jen tak tak a hosté. Gymnázium V. Nováka

16. března, 20:00 hod.
21. DIVADELNÍ PLES
KD Střelnice

18. března, 14:00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY

18. března, 19:00 hod.
JARNÍ KONCERT
Účinkuje Jindřichohradecký symfonický orchestr, 
dirigentka Kristina Šalšová Štanclová,  
klavír Tatyana Konopleva (Rusko)
Státní hrad a zámek, Rytířský sál

19. března, 20:00 hod.
PARTIČKA
Skvělá improvizační show. KD Střelnice

20. března, 14:00 hod.
VÝZNAMNÉ OSMIČKY  
V DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKA
Přednáška plk. Gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA.  
Představení nové knihy Jan Kubiš  
- Nezastaví mne ani to nejhorší...
KD Střelnice - kinosál

21. března, 16:30 hod.
PUTOVÁNÍ PO BENELUXU
Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna, Městská knihovna

21. března, 18:00 hod.
DUO JAMAHA
Koncert, KC Jitka

21. března, 19:00 hod.
Jean Robert-Charrier „PRO TEBE COKOLIV“
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny A. KD Střelnice

POZVÁNKY NA DUBEN

Městské akce: Ostatní akce:
•    1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY VE VÝSTAVNÍM  
  DOMĚ STARÁ RADNICE
•    1. 4.  VELKONOČNÍ KONCERT – PS JAKOUBEK YMCA
•    8. 4.  „CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 16. 4.  „ŠVÝCARSKO“ – CESTOVATELSKÁ DIASHOW  
  MARTINA LOEWA 
• 22. 4.  SENIOR KLUB
• 24. 4 . „DÁMY Z ANIANE“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A 
• 26. 4.  IVO KAHÁNEK - KLAVÍR – KONCERT KPH
• 30. 4.  ČARODĚJNICE – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

•    1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
•    5. 4.  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ TEXTÍK EPIKA  
  – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
•    5. 4.  „HRDÝ BUDŽES“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
• 20. 4.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 28. 4.   DĚTSKÁ KAPELA ČIPERKOVÉ - KONCERT 


