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Turistickou sezónu zahájí společné šlápnutí do pedálů

V rámci Dnů města oslavíme 725 let 

Nová turistická sezóna 2018 je tady a s ní i tra-
diční cyklistický výšlap, konaný už řadu let pod 
názvem Přes kopec na  Hradec aneb Jind- 
řichohradecký pedál. V  sobotu 19. května 
si nejen vyznavači cyklistického sportu dají 
dostaveníčko v parku pod Gymnáziem Vítěz-
slava Nováka. Právě sem je situován jak start, 
tak i cíl letošního Pedálu.
Na delší cyklistický okruh měřící cca 32 km 
se zájemci vydají ve  13.30 hodin. Trasa ve-
de směrem na jindřichohradecké letiště, dále 
na Děbolín k rozhledně na Rýdově kopci, dále 
na sv. Barboru, k rybníku Holná, přes Jemčinu, 
Hatín, Roseč a Ratiboř do Matné, na Frankův 
dvůr a zpět do Jindřichova Hradce.
O  půl hodiny později, tedy ve  14.00 hodin, 
se na  startu sejdou účastníci kratšího cyk-
listického a  také pěšího okruhu. Cyklisté 

Město Jindřichův Hradec v  letošním roce sla-
ví 725 let od svého založení, a právě k tomuto 
významnému výročí se budou tematicky vázat 
Dny města, které proběhnou v centru a na jind- 

řichohradeckém zámku první červnový víkend. 
Nabídka je vskutku lákavá. Oslavovat zač- 
neme v již v pátek 1. června. V 16.30 hodin 
vyjde velkolepý historický průvod ze zámku, 
přes Masarykovo náměstí na  náměstí Míru, 
kde bude od  17.00 hodin připravený tema-
tický program 725 let historie Jindřichova 
Hradce. Těšit se můžete na potvrzení cechov-
ních práv, vystoupení skupin historického šer-
mu a  tance představující v  jednotlivých scé-

nách nejvýznamnější události z historie města. 
Od 19.00 hodin se taktéž na náměstí Míru bu-
de konat vernisáž výstavy k výročí založení 
města a ve 20.00 hodin vystoupí na náměs-
tí swingový orchestr Zatrestband z Třeště. 
Po  koncertě pro vás máme připravené pře-
kvapení v podobě historického 3D mappin-
gu, který bude doplněný o efektní klasické vi-
deomappingové animace.

(pokračování na str. 17)

se z parku vydají směrem k letišti, do Děbolí-
na, Matné, Buku a  zpátky přes Frankův dvůr 
do Jindřichova Hradce. Trasa měří cca 13 km.
Na  pěší účastníky čeká procházka z  parku 
směrem ke kostelu sv. Jakuba, ke křížku u ryb-

níků Polívky a  po  asfaltové cestě vedoucí 
od Frankova dvora zpět do parku pod gymná-
ziem. Vycházka měří zhruba 4 km.

(pokračování na str. 2)
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 �Turistickou sezónu znovu zahájí společné šlápnutí do pedálů
(pokračování ze str. 1)

Hlavní cenou chystané tomboly bude jízdní 
kolo. Losování je naplánováno na 16.30 hodin. 
V  rámci doprovodného programu se mohou 
účastníci jarního Pedálu těšit např. na  foto-
koutek Martina Kozáka, Biketrial show, ukáz-
ky ošetření zranění a  zdravovědu, o  které se 

 � 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: Punčochář-
ský mistr Tomáš Krýza vyráběl svůj unikátní 
betlém více jak 60 let.
Výhercem se stává: Jaroslav Klomínek z Otína. 
Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Sousoší Nejsvětější Trojice 
Monumentální barokní sloup, osazený kolek-
cí plastik svatých, byl postaven s přispěním ob-
ce a daru zbožného poštmistra Ondřeje Bayera 
dačickým sochařem Matoušem Strachovským 
na místě, kde dříve stával pranýř. Mohli bychom 
se domnívat, že je to jeden z mnoha tzv. marián-
ských morových sloupů, které bývaly instalová-
ny po celé Evropě jako poděkování Panně Ma-
rii za  to, že se městu vyhnula nebo již skončila 
zhoubná morová epidemie. Protože ale poslední 
morová rána postihla české země v roce 1716, je 
třeba důvod stavby tohoto sloupu hledat jinde. 
Poslechněme si slova probošta Šimona Anto-
nína Jandery, když žádá o  povolení ke  stavbě 

„sloupu čili sochy ke cti Nejsvětější Trojice“ slovy: 
„V tomto neblahém válečném čase, když zde pů-
sobí i četná jiná podvratná zla, zavázala se měst-
ská rada města Jindřichova Hradce spolu s  ce-
lou obcí, že k vyprošení nadmíru žádoucího míru 
v naší vlasti, k rozmnožení slávy Nejsvětější Trojice 
a ke zvětšené úcty ke svatým nejen ….“. 

Sousoší je velmi bohatě zdobeno. Všimněte 
si soch v přízemních výklencích sloupu. Jsou 
to symboly Života, Vědění a Lásky, na voluto-
vých konzolách stojí čeští patroni a nad nimi 
jezuitští světci. Sochy sv. Vojtěcha a sv. Proko-
pa měly vyjadřovat úctu k vrchnostenské ro-
dině Prokopa Vojtěcha Černína.  Vůbec nejza-
jímavější je však socha sv. Expedita, umístěná 
nad sv. Vojtěchem, to je ten svatý, který drží 
v pravé ruce veslo. 
Sv. Expedit, zobrazený jako římský voják s holu-
bicí a dopisem, to je totiž na podobných slou-

pech skutečně neobvyklý světec. Štědrý doná-
tor a poštmistr Josef Bayer se takhle netradičně 
rozhodl uctít „svého“ patrona – patrona poštov-
nictví. 

A  pokud vám vrtá hlavou, proč milý poštmis-
tr obětoval tak velkou část svého jmění na vý-
stavbu sloupu, pak poslyšte, co o  tom říka-
jí zlí jazykové. Josef Bayer prý jako poštmistr 
ve svém úřadě zpronevěřil velké množství pe-
něz. Ke svému hanebnému činu se ale posléze 
přiznal a u hraběte Prokopa Vojtěcha Černína si 
vyprosil milost výměnou za slib, že ze svého ne-
chá vystavět mariánský sloup. Jiní ale zase říka-
jí, že za vším stála úlitba hradeckým měšťanům, 
kteří jej díky tomu velkému daru přijali do své-
ho středu. Kdo ví?
Nás by ale zajímalo, jak vysoké je Sousoší 
Nejsvětější Trojice na  jindřichohradeckém 
náměstí Míru? 

postarají členové Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Jindřichův Hradec či na pro-
gram zástupců České průmyslové zdravotní 
pojišťovny.
Chybět nebude samozřejmě ani občerstvení, 
které zajistí dobrovolní hasiči, a i tentokrát bu-

de celou akci moderovat a  hudbou provázet 
DJ Michal Arnošt.
Akce Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál je podpořena z grantového pro-
gramu Nadace Jihočeské cyklostezky částkou 
10 000 Kč.
Hlavním pořadatelem je město Jindřichův 
Hradec ve  spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Jindřichův Hradec.
Partneři akce: Nadace Jihočeské cyklostezky, 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ČEZ – 
Jaderná elektrárna Temelín, a.s. a OS ČČK Jind- 
řichův Hradec. Mediálními partnery jsou Rá-
dio Česká Kanada, Radio Kiss, Hitrádio Faktor, 
Týdeník Jindřichohradecka, měsíčník Žurnál – 
krásné články, měsíčník Neon a portál Hradec 
ŽIJE!

Jana Říhová
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Úvodník
V letošním roce oslaví naše město 725. výročí od za-
ložení a také naše republika slaví významné kula-
té výročí. Jubileum Jindřichova Hradce oslavíme 
na začátku června v rámci Dnů města, a právě u pří-
ležitosti sta let vzniku samostatného českosloven-
ského státu bych rád ocenil občany, kteří se výraz-
ně podíleli na rozvoji našeho města. Ať už v oblasti 
vědy, kultury, sportu, podnikání, nebo v sociálních 
službách. 

Z tohoto důvodu si dovoluji vyzvat vás, občany na-
šeho města, abyste právě vy do konce června 2018 
navrhovali tyto vzácné osobnosti, které si na pod-
zim 26. října před zahájením slavnostního koncertu 

v rámci oslav vzniku Českosloven-
ska odnesou krásnou křišťálo-
vou růži. Více se dočtete v tom-
to čísle zpravodaje. Věřte, že už 

teď jsem velmi zvědavý, jaké ži-
votní příběhy nám nabídnete.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Probíhá druhá etapa rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny
Ve středu 11. dubna 2018 se uskutečnil kontrolní den investič-
ní akce rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny. Hotovo 
by mělo být v červenci. Předmětem veřejné zakázky je rekon-
strukce dešťové, splaškové a části jednotné kanalizace na síd-
lišti Pod Kasárny v celkové délce 1 956 m. Součástí je rovněž 
přeložka vodovodu v  jedné z  ulic. Rekonstrukce byla nutná 
z důvodu netěsnosti jednotlivých řadů kanalizace a občasného 
zaplavování suterénů rodinných domů. V koordinaci je prová-
děna výměna plynovodů společnosti E.ON. Realizace zakázky 
je rozdělena do dvou etap v letech 2017 a 2018. Rekonstruk-
ci kanalizací sídliště Pod Kasárny realizuje společnost Jind- 
řichohradecké montáže. 

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
 � Symbolicky jsme ukončili zimu

Na Smrtnou neděli 18. března se vydali členo-
vé baráčnické obce Kunifer na průvod směřu-
jící k Naxerově lávce, kde tradičně symbolicky 
ukončili zimu a uvítali jaro soudem vyřčeným 
nad Moranou, jejím zapálením a  vhozením 
do řeky Nežárky.

Foto: Vlastislav Pecka

 � Jindřichův Hradec je druhým Městem pro byznys
Ve  středu 28. března 2018 Jindřichův Hradec 
získal stříbrnou medaili ve srovnávacím výzku-
mu Město pro byznys Jihočeského kraje. Ce-
nu slavnostně převzal starosta města Stanislav 
Mrvka. Písek, který vloni skončil těsně pod nej-
vyšší příčkou, se letos dočkal. Jeho největší ji-
hočeský rival, Jindřichův Hradec, bere stříbro, 
vítěznou trojici doplňuje Milevsko. Srovnáva-
cí výzkum Město pro  byznys, který zpracová-
vá analytická agentura Datank, hodnotí pod-
nikatelské prostředí a  přístup veřejné správy 
ve  všech 205 obcích s  rozšířenou působnos-
tí v  České republice a  městské části Hlavní-
ho města Prahy. „Naše město nejvíce bodovalo 
v  kritériích přístupu veřejné správy, dále máme 
nejlepší webové stránky s  podnikatelským obsa-

hem a  nabízíme v  kraji nejvyšší počet úředních 
hodin. Dalším důležitým kritériem byly poplatky, 
kdy máme nejnižší poplatky za  vodné a  stočné. 
Z rozpočtu města také vynakládáme dostatečné 
finanční prostředky na veřejnou dopravu,“ upřes-
nil starosta města Stanislav Mrvka.  Srovnáva-

 �Kanadská velvyslankyně navštívila 
naše město
Kanadská velvyslankyně, Její excelence Barbara 
C. Richardson, navštívila v pondělí 9. dubna 2018 
odpoledne naše město. V prostoru jindřichohra-
deckého zámku ji osobně přivítal starosta města 
Stanislav Mrvka.

 � Zápis dětí do prvních tříd na třetí základní škole
V Jindřichově Hradci se v úterý 10. dubna 2018 
konaly zápisy do  prvních tříd. Na  3. základní 
škole se o malé dětičky postarali žáci 8. A a 8. B 
převlečení za Maxipsa Fíka a Áju. Školu při této 
příležitosti navštívil také starosta města Stani-
slav Mrvka, aby se na průběh zápisů podíval. 
Jednou z šikovných holčiček byla Nikolka Se-
verová, která se nenechala zaskočit ani foto-
aparátem a  bez známky zaváhání plnila úko-
ly zadané paní učitelkou Andreou Janíčkovou.

cí výzkum Město pro byznys hodnotí letos již 
podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí 
v  České republice. Detailnímu zkoumání jsou 
podrobena všechna města a obce s rozšířenou 
působností v České republice. Analytici agentu-
ry Datank, která za výzkumem stojí po datové 
stránce, dělí své hodnocení do  dvou hlavních 
kategorií, podnikatelské prostředí a přístup ve-
řejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé 
kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky 
městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je 
sestavován unikátní žebříček nejlepších měst 
s největším podnikatelským potenciálem v ČR. 
V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité 
informace a statistická data, která dále rozvíjejí 
diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

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

1. 5. 2018 svátek Plucarová Marie Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 524
5. 5. 2018 sobota Pokorná Dana Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 384 389 329
6. 5. 2018 neděle Pokorný Luboš sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 384 322 081
8. 5. 2018 svátek Princová Dana Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 384 362 450

12. 5. 2018 sobota Pumprová Jaroslava Tyršova 3, Lomnice nad Lužnicí, 378 16 384 792 319
13. 5. 2018 neděle Ryšánek Jiří Hradecká 254, Nová Bystřice, 378 33 384 386 330
19. 5. 2018 sobota Slanina Oldřich Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 384 391 774
20. 5. 2018 neděle Slezáček Bořek Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 796
26. 5. 2018 sobota Slezáčková Eva Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 796
27. 5. 2018 neděle Soldánová Milada Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 750

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

8.30 hodin 
- položení kytic u pamětní desky v Panské 
ulici, poté u  Památníku letců na  nábřeží 
L. Stehny a na rodném domku Františka Pel-
tána - Zbuzany
9.30 hodin
- sraz účastníků u gymnázia

Město Jindřichův Hradec vás zve na pietní akci ke Dni vítězství, která se uskuteční 8. května 2018 v Jindřichově Hradci
9.45 hodin
- vzpomínkový akt u  památníku prvního, 
druhého a třetího odboje v Mertových sa-
dech
10.30 hodin
- pietní akt u hrobu Rudoarmějců na měst-
ském hřbitově

Akci pořádá město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se 44. lehkým motorizovaným 
praporem, Klubem historie letectví, Česko-
slovenskou obcí legionářskou – Jednotou 
bratra Stanislava Berana, Klubem výsadko-
vých veteránů při 44. lehkém motorizova-
ném praporu a Pěveckým sborem Smetana.

Letos poprvé ocení starosta města Jindři-
chův Hradec Stanislav Mrvka křišťálovou rů-
ží významné občany, kteří se svou celoživot-
ní prací nebo mimořádnými činy zasloužili 
o rozvoj Jindřichova Hradce. Dovolujeme si 
tímto oslovit občany města, aby navrhli své 
kandidáty, kteří si podle jejich názoru zaslou-
ží být nominováni na  Cenu starosty města 
Jindřichův Hradec 2018 – křišťálovou růži. 

Starosta Mrvka poprvé ocení křišťálovou růží významné osobnosti Jindřichova Hradce
Nominace v pěti kategoriích budou přijímá-
ny na adrese: prusova@jh.cz.
Kategorie jsou: věda, kultura, sport, podniká-
ní a sociální služby. Do zprávy, prosím, uveď-
te stručný životopis nominované osobnosti 
a zásluhy, kvůli kterým je nominována. Ná-
vrhy lze podávat do konce června 2018.
Slavnostní akt je plánován na 26. října 2018 
v 19.00 hodin před zahájením slavnostního 

koncertu v rámci oslav vzniku samostatného 
československého státu. 
„V  letošním roce slavíme stoleté výročí naší re-
publiky a já bych rád v tento významný rok zalo-
žil ve městě novou tradici právě ve spojení oslav 
tohoto státního svátku s oceněním významných 
osobností města, kteří se zasloužily o  rozkvět 
města,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka.

Jana Říhová

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných měs-
tem Jindřichův 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.  

Jitka Čechová

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

 �ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Na  elektronické úřední desce MěÚ Jind-
řichův Hradec je ve  lhůtě od  10. 4. 2018 
do  10. 5. 2018 zveřejněn návrh zprá-
vy o  uplatňování územního plánu Jindři-
chův Hradec včetně pokynů pro vypraco-
vání změny č. 1 a  příloh. Listinná podoba 
návrhu zprávy je v téže lhůtě k nahlédnutí 
na  oddělení územního plánování Jandero-
va ulice 147/II, č. dv. 103. Od 10. 4. 2018 do 
10. 5. 2018 (včetně) mohou občané uplat-
nit své připomínky k tomuto návrhu zprávy. 
V této lhůtě je možné uplatňovat připomín-

Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec od 10. 4. 2018 do 10. 5. 2018
ky pouze k částem řešeným zprávou a v pří-
lohách. Návrh zprávy má několik částí: 
Text návrhu zprávy vypracovaný podle po-
žadavků stavebního zákona, včetně poky-
nů pro změnu č. 1 územního plánu Jindři-
chův Hradec. 
Příloha č. 1 jsou podněty veřejnosti uplatně-
né ve lhůtě od 11. 9. 2017 do 5. 1. 2018. O té-
to lhůtě byly podány informace jak v  míst-
ních periodikách, na webové stránce města 
Jindřichův Hradec, tak na veřejném jednání 
konaném dne 11. 9. 2017 v kinosále Střelnice. 

Příloha č. 2 jsou požadavky města na úpra-
vu územního plánu.
Kompletní návrh zprávy o uplatňování včet-
ně příloh je současně předložen k  vyjád- 
ření dotčeným orgánům, krajskému úřa-
du, oprávněným investorům a  sousedním 
obcím. 
Podrobnější vysvětlení je zveřejněno na  we- 
bových stránkách: www.jh.cz sekce „Územní 
plánování – Probíhající změna územního plá-
nu Jindřichův Hradec“.

Bohumil Krejčí
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POLICIE ČR  

Dne 24. března 2018 se uskutečnil v pořadí 
jubilejní 25. policejní společenský večer v KD 
Střelnice, který tradičně pořádá Mezinárodní 
policejní asociace IPA, územní skupina J. Hra-
dec, společně s Nezávislým odborovým sva-
zem Policie České republiky, základní organi-
zací J. Hradec. 
Byli jsme nesmírně potěšeni, že na společen-
ský večer, stejně jako v  letech předešlých, 
přijala pozvání profesní Hudba Hradní strá-
že a Policie České republiky, která zde hrála 

Policejní společenský večer pořádala opět IPA s NOS

1) S příchodem teplého počasí přibývá krá-
deží jízdních kol 
Přicházející jaro a teplé počasí láká stále větší 
množství osob k tomu, aby svoje automobily 
či jízdu městskou hromadnou dopravou vy-
měnily za jízdu na kole. Cyklisté se začínají ob-
jevovat nejen na cyklostezkách, ale také na sil-
nicích ve městech a mimo ně. Právě ve větších 
městech, kde se tvoří v průběhu dne doprav-
ní kolony, představuje jízdní kolo mnohdy nej-
rychlejší způsob přepravy.
Jak se tedy co nejlépe bránit krádeži?
Policie doporučuje:
Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek, 
a to nejen při odstavení jízdního kola na ulici, 
ale také v kolárnách či společných prostorách 
domů. Jízdní kolo uzamykejte k pevnému bo-
du (např. k zábradlí, ke kolostavu). Na trhu je 
celá řada velmi kvalitních zámků. V tomto pří-
padě platí, že investovat větší částku za kvalit-
ní zabezpečení se rozhodně vyplatí. 
• Jestliže vaše kolo přepravujete, například 

na střeše či na závěsu automobilu, dbejte 
na to, abyste kolo řádně uzamknuli. 

• V případě, že své kolo ukládáte ve společ-
ných prostorách domu, dbejte na uzamy-
kání vstupních dveřích do  domu a  také 
místností, kde se kola nachází. Nevpouštěj-
te do domu nikoho cizího. Mnoho majite-

lů ponechává své jízdní kolo na balkónech, 
což může být, v případě, že bydlíte v nižších 
podlažích, velkým lákadlem pro zloděje. 

• Pokud musíte své kolo na několik okamži-
ků odstavit, vybírejte si vždy místo, na kte-
ré vidíte, případně místo, kde jsou kamero-
vé systémy. Tomu se zloději raději vyhnou. 

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

• Pro případ krádeže vašeho kola si pozna-
menejte jeho výrobní číslo, barevné pro-
vedení, případně pořiďte jeho fotografii, 
abyste mohli svůj bicykl v  případě potře-
by identifikovat. Ponechejte si také dokla-
dy o koupi kola. 

Prevence:
• Okamžitě se obraťte na policii, na linku 158, 

když zjistíte, že ke krádeži došlo. Čím dříve 
začnou policisté po pachateli pátrat, tím je 
větší šance, že ho dopadnou. 

2) Zebra se za tebe nerozhlédne
V J. Hradci proběhla „ZEBRA“ v pátek 6. dub-
na 2018 od 7.00 do 8.00 hodin na křižovatce 
U  Trojice.  Preventivní akce se zúčastnili do-
pravní policisté společně s  tiskovou mluvčí 
jindřichohradeckých policistů. Následně poli-
cisté navštívili žáky 2. a 3. tříd ve 3. ZŠ v Jaro-
šovské ulici, kde se žáčky pobesedovali na té-
ma BESIPu. Školáci od  policistů obdrželi též 
reflexní pásky, omalovánky a  skládačky s  lo-
gem policie.

Hana Millerová

nejen k poslechu, ale hlavně k  tanci. Spole-
čenskou událost obohatil svým vystoupením 
opět po pěti letech 1. skotský dudácký band 
v ČR -The Rebel Pipers.  
Velkým zpestřením společenského večera 
byli rovněž členové Klubu vojenské historie 
plukovníka Josefa Švece v dobových unifor-
mách.
A  že se společenský večer opravdu vydařil, 
dokládá fotografie ze stále zaplněného ta-
nečního parketu.

 � Výpis z událostí
10. 3. 2018
Květinová mládež v čele s odrostlejším vůd-
cem. Tak lze připodobnit čtveřici mladíků, 
kteří se rozhodli přivítat první hřejivé pa-
prsky pěknou grilovačkou. Do  lesíka pod 
sídlištěm Hvězdárna si přinesli opékací rošt, 
kus pěkné krkovičky,  rozdělali oheň, nača-
li nějaké to pivko, vypustili psy, a pane, to 
byla krása! Ovšem pouze do té doby, než se 
jejich počínání přestalo líbit  bydlícímu  ze 
sídliště Hvězdárna. Ten přivolal strážnictvo 
a  bylo vyřešeno. Mládenci po  sobě uklidi-
li, uhasili oheň a rozčarováni odkráčeli me-

zi paneláky, neboť jejich „vítání jara“ bude 
předáno příslušnému správnímu úřadu, 
který rozhodne o  výši sankce  (za  poruše-
ní lesního zákona – rozdělání a  udržování 
ohně v lese).  
11. 3. 2018
Vůbec ne úsměvným závěrem skončila ví-
kendová akce  pro mladého muže (23 let) 
z  našeho města, který v  sobotu večer  vy-
razil do  centra města za  zábavou.  Co vše-
mu tomu šílenství a  lidské krutosti před-
cházelo, ví asi jen on sám. V neděli před půl 
čtvrtou ráno byl totiž  v  ulici  Panské napa-

den tak brutálním způsobem, že byl se zlo-
meninou očního oblouku převezen do čes-
kobudějovické nemocnice s  podezřením 
na  doživotní vážnou újmu na  zdraví, kte-
rá se nakonec, bohudík, nepotvrdila.  Ještě 
stihl zatelefonovat své matce, která přijela 
na místo a přivolala městskou policii. Po ne-
zbytných úkonech na  místě přišla na  řadu 
technika, přičemž na  kamerovém  zázna-
mu se strážníkům podařilo dohledat pode-
zřelé osoby. Policisté obvodního oddělení 
nyní zjišťují totožnost pachatele a okolnos-
ti útoku.  

MĚSTSKÁ POLICIE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

březen 2018 
Veřejnosti jistě neunikla nemilá skutečnost, že 
se v ulicích města objevila nová ikona, či snad 
zdatný nástupce, který jistě neuniká pozor-
nosti nejen hradeckých občanů, ale i turistů.  
Tento táta dvou malých kluků je skoro každý 
den zcela „na mol“, a tak statečně zaměstnává 
strážníky Jindřichova Hradce a s vervou jemu 
vlastní naplňuje statistické tabulky krádežemi 
či jinými přestupky proti veřejnému pořádku. 
Říct si nedá, neboť za tím vším vězí zjevná zá-
vislost na alkoholu…
14. 3. 2018 
Životadárnou tekutinu čerpal z  březových 
kmenů Na Cihelně senior tak, že malým ne-

bozezem vytvořil otvor, do  něhož vsunul 
hadičku a do připravené nádoby nechal ka-
pat jarní mízu. Z vyjádření dendrologa vy-
plynulo, že pokud se otvor zpětně „zašpun-
tuje“ dřevěným kolíčkem, nemůže takový 
zákrok bříze uškodit. Tedy, na zdraví a příro-
do budiž pochválena!
16. 3. 2018
Dvě hodiny po půlnoci si drobet zdřímla re-
cepční jednoho místního hotelu. No, a  tak 
když se rakouští obchodní  partneři rozhod-
li vrátit se na hotel, vypadalo to dlouho tak, 
že namísto zaslouženého odpočinku budou 
nuceni dál objevovat krásy našeho městečka, 
neboť se na recepční nemohli dozvonit. A tak 

jako vždy v nouzi nejvyšší pomohli strážníci. 
Telefonicky kontaktovali majitele hotelu, kte-
rý následně probudil recepční, a  tak hosté 
mohli konečně ulehnout.  A recepční? Ta asi 
dlouho jen tak oči nezavře.
18. 3. 2018 
Ve čtyři ráno probudilo volání o pomoc jedno-
ho nájemníka na sídlišti Vajgar, který vše ozná-
mil na městskou policii. A protože pán (95 let) 
dveře neotvíral,  strážníci dohledali jeho pe-
čovatelku a ta byt odemkla. Vše nakonec do-
padlo na výbornou, neboť senior, jenž sklouzl 
z postele, a nemohl se sám zvednout, si nako-
nec voláním dopomohl k pomoci.

Petr Čermák

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 6. dubna 2018 se v refektáři Muzea fotografie a MOM uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou. Přivítány byly tyto 
děti: David Baran, Jiří Brunclík, Viktorie Cvachová, Vanessa Čizmadia, Maxmilián Filip, Tomáš Hanousek, Viktorie Hartmanová, Petr Kaifer, Amálie Kalábo-
vá, David Kopelent, David Koranda, Adam Körner, Ondřej Král, Viktorie Kučerová, Kryštof Melichar, Anastázie Nováková, Ramon Omelan, Laura Škvárová, 
Tomáš Tippl, Ondřej Vetyška, Kristýna Vicanová, Daniel Marek, Ondřej Šenkýř a Michal Cibrík.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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kde patřil k  nejužší československé mládež-
nické špičce. Jeho cesta dále vedla do rukou 

legendárního trenéra Pavla Vršeckého v  teh-
dejším nejlepším československém armád-

 � Jiří Hudínek - Kolo bylo jeho život
„Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem, jsou 
kladné. Lidé se v nich vciťují do hlavních postav 
a prožívají je celým srdcem, a proto tyto příběhy 
nebudou nikdy zapomenuty.“ 
Čtu si úryvek psaný úhledně zaobleným pís-
mem z úvahy žáka 5. ZŠ Jiřího Hudínka. Listu-
ji výstřižky z novin. V hlavě mi běží vzpomín-
ky na setkání s Jirkovou maminkou. Ano, je to 
tak, kladné příběhy nebudou, nesmí být nikdy 
zapomenuty! A  proto pojďme zavzpomínat 
na  sympaťáka velikého nejen postavou, ale 
hlavně srdcem, obětavého člověka, od  jehož 
tragické smrti v nedožitých pětadvaceti, uply-
ne příští rok již 20 let. 
Na obyčejné „skládačce“ vyráží devítiletý Jirka 
v roce 1984 na nábor do cyklistického krouž-
ku. Záhy už patří k  nejúspěšnějším členům 
cyklistického oddílu TJ Slovan Jindřichův Hra-
dec. V  sezoně 1985/86 startoval celkem na 
31 závodech. A bilance? 25 prvních míst, tři-
krát byl druhý, ve dvou případech třetí (po de-
fektech) a jednou desátý – to jel na vypůjče-
ném kole, když mu to jeho den před závodem 
někdo ukradl… Úspěchy ho katapultovaly 
do tréninkového střediska mládeže v Táboře, 

ním dráhovém středisku Dukle Praha. Tam se 
stal členem české dráhové reprezentace a dr-
žitelem mnoha medailí z národních i meziná-
rodních šampionátů. Jako hvězda dráhové stí-
hačky patřil do  širšího výběru reprezentace 
pro olympiádu v Atlantě. 
Po návratu domů, již jako nadstrážmistr Poli-
cie ČR napomohl ke vzkříšení mládežnické cy-
klistiky ve městě nad Vajgarem. 
Jirka zemřel šťastný, v nejkrásnější fázi života 
po návratu ze Švédska, kde byl členem úspěš-
né výpravy jihočeských policistů na  Světo-
vých hrách ve  Stockholmu, odkud si přivezl 
celou sadu medailí. S přítelkyní měli před svat-
bou, koupené prstýnky už nikdo nenavlékl… 
„…Kladné příběhy nebudou nikdy zapome-
nuty…“, a  proto na  Jirkovu počest parta ne-
zdolných nadšenců již 19 let pořádá Memo-
riál Jiřího Hudínka, letos pod názvem Silniční 
etapový závod RBB Tour 2018. Celý medailo-
nek Jiřího Hudínka a  více informací o  závo-
dech, konaných 18. – 20. května, naleznete na: 
http://www.rbbtour.cz

Lenka Michalcová
Foto: Václav Kročák

cích. Hned po maturitě chtěl nastoupit k čes-
koslovenskému vojenskému letectvu, obsa-
zení naší republiky 15. března 1939 mu však 
tento sen znemožnilo uskutečnit. Nečas byl 
podle norimberských rasových zákonů, kte-
ré Němci prosazovali, považován po rodičích 
za „míšence“ dvou ras. V poslední možné chvíli 
si proto vyřídil dvoutýdenní studentské vízum 
do Anglie, kam odcestoval 3. srpna 1939. Do-
mů se však již nevrátil. Zůstal žít u své sestře-
nice v Anglii. 

 � Ve Velké Británii zemřel válečný letec Zbyšek Nečas
Během prvních měsíců roku 2018 přišly 
z Velké Británie tři smutné zprávy o  úmr-
tí bývalých československých válečných 
letců RAF. Po  generálu Ivanu Schwarzovi 
(†4. ledna 2018) a generálu Miroslavu Liš-
kutínovi (†19. února 2018) nás ve  čtvrtek 
15. března 2018 navždy opustil plukovník 
Zbyšek Nečas - Pemberton. 
Jako členové Klubu historie letectví jsme mě-
li čest se s  plukovníkem Zbyškem Nečasem 
opakovaně setkávat při nejrůznějších aviatic-
kých akcích v České republice. Památkou nám 
jsou společné fotografie a  přátelské věnová-
ní do jeho autobiografické knihy Dva odboje, 
která vyšla v nakladatelství Svět křídel v roce 
1996. K  našemu dalšímu setkání mělo dojít 
16. června 2017 v  české rezidenci v  Londý-
ně, kde mu měla být spolu se čtyřmi česko-
slovenskými válečnými příslušníky britského 
Královského letectva (RAF) udělena z  rukou 
prezidenta České republiky Miloše Zemana 
medaile Za hrdinství. Zbyšek Nečas alias John 
Pemberton se ze zdravotních důvodů této 
slavnostní akce nezúčastnil.   
Zbyšek Nečas se narodil 6. března 1921 v ob-
ci Lazy u Orlové poblíž tehdejší Moravské Ost-
ravy. Pocházel ze smíšeného manželství. Otec 
byl křesťanského vyznání, matka židovského. 
Otec zemřel, když byly Zbyškovi tři roky, s ma-
minkou se poté přestěhoval do  obce Sloup 
nedaleko Blanska, kde prožil mládí. Od  útlé-
ho věku toužil stát se pilotem. Již jako student 
státního reálného gymnázia v  Šumperku za-
hájil elementární výcvik v  rámci akce Masa-
rykovy letecké ligy, která propagovala aviati-
ku mezi mládeží. Po zabrání Sudet na podzim 
1938 pokračoval ve školním studiu v Boskovi-

Krátce po vypuknutí 2. světové války se dob-
rovolně přihlásil do  československé armády 
ve  Velké Británii, odkud byl vybrán do  RAF. 
Absolvoval řadu odborných kurzů, včetně 
specializace na palubního radarového operá-
tora. Dne 13. prosince 1941 byl převelen k 68. 
britské noční stíhací peruti, kde vytvořil osád-
ku s pilotem Vlastimilem Veselým. Nejprve lé-
tali na cvičném Blenheimu, poté na bojových 
Beuafighterech. Když Veselý ukončil předepsaný 
turnus bojových letů, byl počátkem roku 1943 
Nečasovi přidělen pilot Jan Šerhant. Spolu byli 
časem přecvičeni na  moderní stroje Mosquito. 
Ke konci války létal s Jaroslavem Taudym. 
Nečas dosáhl u  68. peruti, československé 
B letky, nejméně dvou potvrzených sestře-
lů nepřátelských bombardovacích letounů. 
Je však pravděpodobné, že byly celkem čty-
ři, jak uvádí ve svých autobiografických vzpo-
mínkách. Jedním z nich měl být 24. července 
1942 sestřel nejspíše prototypu čtyřmoto-
rového Heinklu He-177. Svoji bojovou pouť 
u „osmašedesátky“ Nečas ukončil 20. dubna 
1945 v hodnosti poručíka, následně byl pře-
velen do  služeb Inspektorátu českosloven-
ského letectva.  
Když válka skončila, Zbyšek Nečas se vrátil 
s  našimi letci do  Československa. Zde však 
zjistil, že nikdo z jeho rodiny německou oku-
paci nepřežil. Všichni zahynuli v koncentrač-
ních táborech. Rozhodl se proto vrátit na-
trvalo do  Velké Británie. V  Československu 
na konci roku 1945 demobilizoval od letectva 
a navzdory úředním překážkám se s pomocí 
Američanů dostal přes Plzeň a Německo zpět 
na britské ostrovy. 

(pokračování na str. 8)
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 3. 2018 do 10. 4. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jaroslava VÁZLEROVÁ, Jindřichův Hradec 26. 4. 1935 12. 3. 2018

Nina DUDOVÁ, Chlum u Třeboně 9. 8. 1934 12. 3. 2018

Josef HLÁVKA, Lomnice nad Lužnicí 14. 9. 1928 13. 3. 2018

Petr JANEČEK, Jindřichův Hradec 14. 12. 1961 14. 3. 2018

Markéta JIRKŮ, Chlum u Třeboně 25. 8. 1921 15. 3. 2018

Jana BEZDĚKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 12. 1942 16. 3. 2018

Jarmila JŮNOVÁ, Střížovice 17. 3. 1919 17. 3. 2018

MUDr. Rudolf STŘÍTECKÝ, Jindřichův Hradec 9. 7. 1946 18. 3. 2018

Milan HULÍK, Dolní Pěna 23. 5. 1956 18. 3. 2018

Martin MILKO, Pleše 3. 11. 1968 19. 3. 2018

Milan DVOŘÁK, Horní Němčice 17. 6. 1930 20. 3. 2018

Marie JIŘÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 6. 1929 22. 3. 2018

Marie SCHWARZOVÁ, Otín 7. 12. 1933 24. 3. 2018

Milada ŠTĚPKOVÁ, Plavsko 13. 2. 1931 24. 3. 2018

Marie PUNDOVÁ, Polště 9. 5. 1929 24. 3. 2018

Marie TŘEBEŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 8. 1926 24. 3. 2018

Eliška CANDROVÁ, Jindřichův Hradec 2. 4. 1938 25. 3. 2018

Lubomír JANÍČEK, Jindřichův Hradec 14. 3. 1931 26. 3. 2018

Marie CAPOUCHOVÁ, Deštná 20. 5. 1933 26. 3. 2018

Miroslava HANZLÍČKOVÁ, Dolní Pěna 20. 4. 1929 26. 3. 2018

Marie MAREŠOVÁ, Plavsko 25. 7. 1936 27. 3. 2018

Jiří ŠLESINGER, Kunžak 3. 4. 1954 28. 3. 2018

Jiří DVOŘÁK, Lodhéřov 9. 3. 1955 29. 3. 2018

Vlasta DEDEROVÁ, Jindřichův Hradec 19. 4. 1936 29. 3. 2018

Marta VYSKOČILOVÁ, Kardašova Řečice 18. 8. 1943 31. 3. 2018

Dana KOMORÁDOVÁ, Horní Žďár 29. 4. 1955 1. 4. 2018

Jaroslava DRVOTOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 4. 1939 1. 4. 2018

Vlastimil HOŘICKÝ, Jindřichův Hradec 1. 6. 1951 1. 4. 2018

František MASAŘ, Hospříz 6. 1. 1931 1. 4. 2018

Vlasta ŽÁKOVÁ, Mnich u Kardašovy Řečice 13. 12. 1932 2. 4. 2018

Eva TŘEŠŇÁKOVÁ, Kardašova Řečice 9. 11. 1952 2. 4. 2018

Božena PACÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 2. 1934 3. 4. 2018

Marie MÁCHOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 7. 1935 4. 4. 2018

Marie ŠIRHALOVÁ, Kostelní Radouň 13. 3. 1939 6. 4. 2018

Bohumír STEJSKAL, Samosoly 16. 11. 1946 6. 4. 2018

Jaroslav PICKA, Mníšek 20. 1. 1950 8. 4. 2018

Růžena HEMZALOVÁ, Lužnice 9. 7. 1935 8. 4. 2018

Tomáš JIRKŮ, Příbraz 21. 4. 1967 8. 4. 2018

Jan SCHÁNILEC, Jindřichův Hradec 4. 11. 1932 9. 4. 2018

Jaromír HAJNA, Chlum u Třeboně 7. 12. 1953 9. 4. 2018

Jan PICKA, Mníšek 10. 1. 1931 10. 4. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

Byl odeslán do  Československého depo-
tu RAF v  Cosfordu, kde demobilizoval spolu 
s dalšími našimi vojáky žijícími v Británii. Ar-
mádu definitivně opustil na  jaře 1946. Dlou-
ho nemohl najít kvalifikovanou práci, vše se 
ale změnilo, když v březnu 1947 získal britské 
státní občanství (zůstalo mu i  českosloven-
ské). Díky své vojenské specializaci a  znalos-
tem britské radarové techniky byl po  únoru 
1948 Nečas pro komunistické Československo 
žádaným odborníkem. Do  rodné vlasti však 
neodcestoval. V Anglii našel také svou životní 
partnerku a oženil se. 
Na  začátku studené války dostal nabídku 
od velení RAF, aby opět vstoupil do jejích řad. 
Obratem ji přijal a 9. června 1949 se stal let-
cem RAF ve své bývalé válečné hodnosti po-
ručíka. Britové se rozhodli uchránit ho před 
možnými problémy ve  vztahu k  rodné zemi, 
nechali jej proto fiktivně zemřít: „Během jed-
noho letu se zabil pilot RAF John Pemberton, ale 
v  oficiálně vydané zprávě jsem tehdy tragicky 
zahynul já. Pro Čechoslováky jsem přestal fak-
ticky existovat,“ vzpomínal při našem setkání 
v  roce 2008 Nečas. „Tím také bylo definitivně 
zpečetěno, že již natrvalo zůstanu žít v Británii, 
a to pod pseudonymem John Pomberton. V RAF 
jsem pak sloužil až do odchodu do penze v ro-

 � Ve Velké Británii zemřel válečný letec Zbyšek Nečas
(pokračování ze str. 7)

ce 1971.“  Se Zbyškem Nečasem jsme se po Lis-
topadu 1989 potkali vícekrát. Například prá-
vě v květnu 2008 v Prostějově, kde jsme pro 
náš Klub historie letectví pořídili záznam jeho 
vzpomínek. Bezesporu nejdramatičtější bylo 
jeho vyprávění o sestřelu nepřátelského bom-
bardéru v noci 7. října 1943: „Jednou jsme bě-
hem nočního operačního letu ze základny RAF 
Coltishall zasáhli německé bombardovací leta-
dlo Dornier Do-217, které vzápětí explodovalo. 
Hned nato se však naše mašina začala podivně 
klepat. Byla tma, tak jsme žádnou závadu ne-
viděli. Bezpečně jsme přistáli a  teprve na  zemi 
jsme zjistili, že se nám do křídla zasekl kus smě-
rovky sestřeleného bombarďáku i  s  namalova-
ným hákovým křížem. Naštěstí pro nás dopad-
lo vše dobře.“ 
Do  Československa se Zbyšek Nečas vydal 
ihned po  Listopadu 1989 a  navštívil ho ně-
kolikrát soukromě i  v  delegacích našich vá-
lečných letců RAF žijících ve  Velké Británii. 
V  červnu 1991 byl plně rehabilitován a  po-
výšen do hodnosti podplukovníka, o  tři roky 
později na  plukovníka. Až zhoršující se zdra-
votní stav mu v  posledních letech zabránil 
v cestách do Čech. Za bojové zásluhy i za po-
válečnou službu v britském Královském letec-
tvu byl oceněn řadou vyznamenání.     

Plukovník Zbyšek Nečas alias John Pomber-
ton skonal 15. března 2018 ve věku úctyhod-
ných 97 let. Pohřeb se uskutečnil 17.  dub-
na 2018 v kostele St. Leonards Parish Church 
ve vesnici Horringer poblíž Cambridge. Pane 
plukovníku, šťastný let do aviatického nebe! 

Poznámka: V době dokončení tohoto textu při-
šla z Velké Británie další smutná zpráva. V sobo-
tu 7. dubna 2018 zemřela 104 letá Anděla Haida, 
rozená Beníčková, bývalá československá pří-
slušnice ženského pomocného sboru WAAF 
v rámci RAF. Čest její památce! 

Text a fotoarchiv: Vladislav Burian,
Klub historie letectví J. Hradec
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Tabáčenky
Každý kuřák, který v roce 1917 do-
vršil 17. rok, má se za příčinou za-
nešení do  seznamu stálých odbě-
ratelů tabáků u některého prodejce 
tabáku místa svého stálého bydliš-

tě neb místa, v němž trvale zaměst-
nán jest, do  26. května 1918 při-
hlásiti. Kuřáci, kterým by přihláška 
za  stálého odběratele trafikantem 
byla odepřena, mají tuto buď u pří-
slušného c. k. oddělení finanční 
stráže, aneb u  příslušné c. k. sprá-
vy kontrolního okresu finanční strá-
že podati. Tabáčenku obdrží každý 
přihlášený kuřák neb jeho zmocně-
nec proti předložení průkazu totož-
nosti a přihlašovacího listu.
31. května 1918
Čítárna
Po celou dobu války postrádalo na-
še město veřejné čítárny, v  níž by 
bylo každému možno pohodlně 
sledovati vývoj politických a  kul-
turních událostí; jest také v  men-
ším městě spojeno s velikými obtí-
žemi pravidelně probírati se všemi 
měsíčníky a  časopisy, a  tak infor-
movati se o všem, co nového děje 
se ve  světě uměleckém, literárním 
a  hospodářském. Aby se odstranil 
nedostatek tento, zřídí místní or-
ganisace české státoprávní demo-
kracie spolu se spojenými stranami 
socialistickými za pomoci sl. měst-
ské rady čítárnu, jež otevřena bu-
de již příštím měsícem na náměstí 
cís. Karla v domě pana Součka. Za-
hájení, k němuž jest každý upřímně 
zván, koná se tamže v  neděli dne  
2. června o  půl 11 hod. dopol. Čí-
tárna otevřena bude denně a vstup 
jest každému volný.
-----------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Kde je cukr?
Na dráze cís. Fr. Josefa zjištěno bylo 
u nákladního vlaku na vagoně po-
rušení plomby. Vagon byl tudíž od-
staven a prohlédnut, při čemž shle-
dáno, že bylo ukradeno z nákladu  

9 beden cukru po 50 kilogramech 
a 1 q cukru pytlového. Při vyšetřo-
vání nalezeno u  jednoho brzda-
ře v pytli 18 kg cukru, o kterém ne-
mohl dotyčný prokázati, odkud ho 
má. Cukr byl proto zabaven a s brz-
dařem zavedeno vyšetřování. 
17. května 1918
Oslava Národního divadla
v  J. Hradci konána byla ve  dnech 
15. a  16. května péčí a  účinková-
ním sdružených spolků místních. 
Ve  středu večer v  sále u  Kadlců 
za přehojné návštěvy a stále stup-
ňovaného nadšení předveden bo-
hatý program, na jehož prvním mís-
tě byla duchaplná vroucí přednáška 
p. pokl. Šimánka, vyslechnutá se záj- 
mem a  pochopením. Následovala 
čísla zpěvná. Černín zapěl Smeta-
novo Věno. Jeremiášův sbor vzhůru 
již hlavu, národe, Slávy dcera Vend- 
lerovy Moravské písně. Slč. Kou-
dová recitovala vyrovnaně úryvek 
z básně Sv. Čecha Ve stínu lípy a Dy-

kovu báseň Země mluví. Ochotnic-
ká jednota Jablonský sehrála jed-
noaktovku Vrchlického Svědek. 
Program zakončen živým obrazem. 
O  podrobnostech večera, jakož 
i o včerejší lidové slavnosti příště. 

3. května 1918
Oslava 1. května v J. Hradci
Spojené politické organisace (str. 
socialistická a  státoprávní demo-
kracie) uspořádaly společně tábor 
lidu na  Novém městě, k  němuž 
sešlo se hojně účastníků místních 
i  okolních. Korporativně zúčast-
nila se měst. rada s  p.  starostou 
K. Mertem v čele. O 9. hod. dopole-
dní zapěl zpěv spolek Černín spo-
lu s pěveckým sborem Sokola mo-
hutný chorál husitský „Kdož jste 

boží bojovníci“, po němž zahájil tá-
bor p. MG. Ph. Žemlička. Uvítal pří-
tomné a projevil potěšení nad tím, 
že svorně schází se obyvatelstvo 
města našeho ke společné politic-
ké manifestaci národní a udělil slo-
vo hlavnímu řečníku red. Hanzáč-
kovi z Prahy. Ten objasnil prostými, 
avšak důraznými a  vážnými slovy 
význam velké manifestace, při níž 
poprvé schází se dělnictvo s ostat-
ními stavy bez rozdílu jako jednolitý 
národní celek, aby podepřely a po-
sílily nově obrozené a  vznešené 
snahy oficiálních politiků a  mluv-
čích národa za velikým cílem samo-
statnosti státní. … Zdůrazniv poža-
davek sebeurčení národů, a  tudíž 
i národa českého a právo na úpra-
vu vlastních poměrů přešel k otáz-
ce sociální a žádal zrovnoprávnění 
všech stavů, aby nebylo ujařme-
ných ani privilegovaných. Jako 
vlastní tužby dělnictva a živnostnic-
tva přednesl požadavek starobního 

a invalidního pojištění a osmihodi-
novou práci, aby se dělník mohl vě-
novati více rodině a  sebevzdělání. 
I  ženě, jež osvědčila takové hrdin-
ství v této době, musí se se dostati 
stejných práv s muži.
Sázení bramborů
jest u nás v plném proudu a jest si 
jen přáti, by nevyskytli se opětně 
oni zlomyslníci, kteří loni sotva za-
sázené brambory v  noci vyhrabá-
vali. Na  takového lumpa patří jen 
karabáč.

Kšefty s masem
ze Soběslavi provozovala ve  Víd-
ni jistá Kateřina Dohnalová. Maso 
opatřovala od  různých řezníků její 

sestra Marie Strychová a Dohnalo-
vá je odvážela pro Vídeňáky, kteří 
ochotně platili za hovězí maso 20 K, 
za salámy 30 K a více. V březnu bylo 
zabaveno Dohnalové při jedné ta-
kové zásilce 32 kg masa a uzeniny.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Prvního května před sto lety byla v Jindřichově Hradci uspořádána prvomájová oslava. Stalo se tak poprvé díky 
aktivitě tehdejší spojené politické organizace. Účastníci se v přednesených proslovech seznámili s cíli velké mani-
festace, k nimž patřil požadavek na sebeurčení národů, zrovnoprávnění všech stavů, sociální požadavky na sta-
robní a invalidní pojištění a osmihodinovou práci a zrovnoprávnění žen. Značné množství zpráv v Ohlase se tý-

kalo oslavy 50. výročí založení základního kamene nové budovy Národního divadla v Praze. Při této příležitosti byla v Jindřichově Hradci uspořádána 
ve dnech 15. a 16. května dohromady všemi jindřichohradeckými spolky lidová slavnost, jejíž součástí byla přednáška, divadlo a zahradní slavnost 
s průvodem, zpěvy, hudbou, národními tanci a loutkovým divadlem. Ohlas několikrát obsáhle informoval o jejím průběhu a v příspěvku Jindřicha Ši-
mánka, pokladníka Ochotnické jednoty Jablonský, přinesl i shrnutí historických faktů.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

pak počátkem jara navazuje zahájení praktické-
ho pilotního výcviku. Každoročně je o něj velký 
zájem. Proto i letos Aeroklub Jindřichův Hradec 
otevírá pro zájemce o výcvik soukromého pilo-
ta nebo zájemce o bezmotorové létání či para-
šutistický výcvik další jarní, intenzivní kurzy teo- 
retické výuky.

Pokud vás láká pohled na zemi z výšky několika 
stovek metrů a chtěli byste se stát piloty moto-
rových či bezmotorových letadel, nebo vás víc 
láká adrenalin ve formě seskoku padákem, nav- 
štivte náš jindřichohradecký aeroklub, kde se 
dozvíte všechny důležité informace.
Pro ostatní návštěvníky, motoristy, pěší nebo 
cyklisty, kteří se mohou na  naše letiště dostat 

 � Toužíte létat? Vaše první kroky by měly vést do aeroklubu
Letecký provoz na letišti v Jindřichově Hradci je 
nedílnou součástí koloritu města již několik de-
sítek let. Aeroklub má na tomto provozu doslo-
va lví podíl, a tak není divu, že ročně projde jeho 
leteckým výcvikem mnoho pilotů.

Ačkoli to, po čem většina pilotů touží nejvíce, je 
samotné létání, musí každý z nich před usednu-
tím do letounu získat a osvojit si rozsáhlé teo-
retické znalosti, které se týkají nejen fyzikálních 
zákonů, jež udrží jejich letadla ve vzduchu. Le-
tecký zákon, stejně tak jako navigace za letu ne-
bo radiotelefonní postupy, jsou klíčové před-
měty, které zajišťují nejen bezpečnost pilota 
a posádky, ale i všech na zemi a v okolí letiště.
Teoretická příprava pilotů tradičně probíhá bě-
hem zimních a často sychravých měsíců, na ni 

po  krásné cyklostezce vedoucí kolem rybníků 
Polívek, je připravena vyhlídková terasa u  le-
tištního Pilot baru. Zde si mohou výletníci do-
přát malé občerstvení a  podívat se na  provoz 
letadel, který je pro většinu lidí jistě velmi ne-
všedním a  zajímavým zážitkem. Po  domluvě 
v kanceláři aeroklubu je možné prohlédnout si 
veškerou leteckou techniku zblízka, a to i s od-
borným výkladem. 

Dveře našeho aeroklubu jsou kdykoliv otevře-
né. Děkujeme vám za vaši přízeň a budeme se 
i v letošním roce těšit na vaši návštěvu!
Více informací získáte na: www.letistejh.cz ne-
bo na tel. č.: 384 321 009

Aleš Ferra

 � Pilot – kosmonaut Oldřich Pelčák se podělil o své letecké zážitky
V  pátek 23. března 2018 uspořádal Klub his-
torie letectví Jindřichův Hradec besedu pod 
záštitou starosty města Stanislava Mrvky „PI-
LOT – KOSMONAUT OLDŘICH PELČÁK“, kterou 
v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka 
navštívili zájemci z  celé republiky. Stručně lze 
shrnout, že to byla skvělá beseda vynikajícího 
řečníka, výborného pilota a  charismatického 
člověka. Plukovníka Oldřicha Pelčáka doprová-
zela jeho žena Hana (spolu na snímku). Během 

dvou hodin zavzpomínal nejen na počátky své-
ho létání, průběh kosmonautického výcviku 
v  sovětském Hvězdném městečku, památný 
kosmický let Vladimíra Remka 2. až 9. března 
1978, ale také na své bohaté letecké zážitky ze 
základny v Žatci, v opravnách LOK Praha-Kbely 
a mnohé další.

Vladislav Burian
Foto: Josef Böhm

V březnovém čísle zpravodaje jsme psali o jind- 
řichohradeckém rodákovi Bedřichu Hopsá-
kovi, který se v  březnu 1918, tedy během 
1. světové války, zúčastnil jako českoslo-
venský legionář bitvy u  Bachmače na  Ukra-
jině. Československá obec legionářská 
společně s Ministerstvem obrany ČR uspořá-
daly do těchto míst pietní cestu, během které 
jsme najezdili bezmála 5000 km a dostali se 
až na východní Ukrajinu. Jedním z cílů pou-
tě byla i návštěva bachmačského bojiště. Dí-
ky této akci jsem se mohl dostat do míst, kde 
přesně před sto lety bojovali naši dobrovolci 
s německým vojskem během odchodu čs. le-
gií z Ukrajiny na východ. Bojů o Velikou Doč, 
vesničku vzdálenou zhruba 20 km od  Bach- 
mače, se zúčastnil i  teprve devatenáctile-

 �Obětem bitvy u Bachmače byl odhalen památník na Ukrajině
tý  Bedřich Hopsák z  Jindřichova Hradce. 
V prostoru Veliké Doči padlo 10. - 11. března 
1918 celkem 39 čs. dobrovolníků, jeden zem- 
řel na zranění, jeden byl Němci popraven ja-
ko velezrádce a  13 se stalo v  průběhu bojů 
nezvěstnými. Jedním z nezvěstných byl i náš 
jindřichohradecký rodák Bedřich Hopsák. 
Buď padl nebo byl zajat a  popraven Něm-
ci. Přesně na  den po  sto letech, 10. března 
2018, byl ve Veliké Doči slavnostně odhalen 
památník obětem těchto bojů. Představu-
je ho 53 svisle zabetonovaných železničních 
kolejnic, které symbolizují oněch 53 pad-
lých a  nezvěstných dobrovolníků čs. vojska. 
Na pamětní desce je uvedeno i jméno naše-
ho rodáka Bedřicha Hopsáka

Miloslav Sviták
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 � Jindřichohradecké gymnázium bude hostit festival studentských filmů BIÁK
V sobotu 5. května se bude konat na Gym-
náziu Vítězslava Nováka festival student-
ských filmů – BIÁK. Připravený je i  dopro-
vodný program: módní přehlídka, festivalová 
kavárna, after party v  Dada clubu. Začátek 
od  14.00 hodin. Pořádají Hana Sommerová 
s  Evou Hřebíkovou a  Gymnázium Vítězslava 
Nováka. 
Dvě studentky Akademie výtvarných umě-
ní v  Praze organizují druhý ročník Festivalu 
studentských filmů – BIÁK. Chtějí roztepat 
své rodné město promítáním prací studentů 
uměleckých středních a vysokých škol. Škála 
filmů bude barvitá. Od animace, hororu, přes 
hraný film až k  dokumentu. Akci orámuje 

pestrý doprovodný program. Chystá se mód-
ní přehlídka studentů designu oděvu, také 
výstava sochařských prací Jhonyho Trubače 
a Anny Krninské. Potěšit se můžete originál-
ními dřevěnými výrobky a  šperky Vlastimila 
Hanuše (Jednooký Král) nebo háčkovanými 
náušnicemi Lady Klimešové. Dobrou kávu si 
vychutnáte ve  festivalové kavárně Do  pat- 
ra. Večer rozehrajeme koncertem Vítka Ze-
mana, Honzy Štrobla a Jana Janečka v Dada 
clubu Kasper. Přijďte si užít dne s prací mla-
dých tvůrců!
Více informací najdete na: www.facebook.
com/biakfestival

Hana Sommerová, Eva Hřebíková

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

Planety Merkur, Uran a Neptun jsou i nadále nepozorovatelné, Venuše bude vidět večer nad západem. Mars se začne objevovat ráno nad 
jihovýchodním obzorem, Jupiter již uvidíme po celou noc a Saturn ve druhé polovině noci. 
Měsíc, zejména kolem první čtvrti, je velmi zajímavé těleso k pozorování. V tu dobu je osvětlován Sluncem z pravé strany, a proto krátery, 
moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary vrhají do Měsíční krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je tak prostorový a velmi působivý. 
V době úplňku dopadají Sluneční paprsky na Měsíční povrch ze směru našeho pohledu, tedy stíny zcela chybí a obraz je plochý a přesvětle-
ný. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, v měsíčním světle téměř nebo zcela mizí. 
Měsíc projde 8. 5. poslední čtvrtí, 15. 5. novem, 22. 5. první čtvrtí a 29. 5. úplňkem. 6. 5. nastane odzemí (404 420 km) a 17. 5. pří-
zemí (363 796 km). 
Pozorování Slunce je také velmi zajímavé, např. chladnější sluneční skvrny, a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním daleko-
hledem, za jasného počasí, uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje. 
Jarní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdokup, pla-
netárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 
21. května ve 3.15 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Blíženců.

• 2. 5. v 10.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Sco  
(Antares 8,4° jižně; seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares, Saturnu 
a Marsu na ranní obloze 1. – 6. 5.)

• 3. 5. v 0.00 hodin - Venuše v konjunkci s α Tau  
(Aldebaran 6,4° jižně; planeta pozorovatelná večer)

• 4. 5. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,2° severně)

• 6. 5.  - maximum meteorického roje η Akvarid (ZHR 50)

• 6. 5.  v 9.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,0° severně)

• 9. 5. ve 14.00 hodin - Jupiter v opozici se Sluncem

• 10. 5. ve 13.00 hodin - Jupiter nejblíže Zemi (658,2 miliónu km)

• 17. 5. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 5,5° jižně)

• 22. 5. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo  
(Regulus 0,5° jižně; Měsíc v blízkosti Regulu pozorovatelný 21. 5. před půlnocí)

• 25. 5. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,6° jižně)

• 27. 5. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem 
(Měsíc 3,2° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu)

• 29. 5. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,6° jižně)

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 květnu 2018:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
14.00 – 16.00 hodin

úterý a pátek večer: 
21.00 – 23.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2018:
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starosta města Stanislav Mrvka.
Naše škola se připojí k  dalším 370 školám 
po celé republice rozsáhlým programem. Pro 
širokou veřejnost určená část programu začne 
ve  14.00 hodin průvodem od  školy Huso-
vými sady na  Masarykovo náměstí a  dále 
Panskou ulicí na náměstí Míru, kde již bude 
připraveno pódium pro vystoupení tanečního 
a hudebního oboru. Program na náměstí Mí-
ru zakončí svým vystoupením Swinging saxo-
phones junior. 
Komornější vystoupení v  rámci ZUŠ OPEN 
se budou odehrávat v  prostorách Husových 
sadů. Práce žáků výtvarného oboru budou 
ke  zhlédnutí v  Domě gobelínů v  rámci kaž-
doroční výstavy výtvarných prací našich žáků. 
V průběhu happeningu bude pro děti i dospě-
lé připravena výtvarná dílna. Součástí happe-
ningu budou i  dva koncerty v  Rytířském sá-
le Státního hradu a zámku, kde vystoupí žáci 
klavírního a dechového oddělení a připojí se 
k  nim i  absolventky tanečního oboru. Bližší 
program bude k dispozici na webových strán-
kách školy.
V loňském roce se happeningu účastnili i žá-
ci partnerské Musikschule Neckargemünd. 
Letos jsme pozváni na  oplátku my do  Nec-
kargemündu. Díky finanční podpoře měs-
ta Jindřichův Hradec a  Tandem-Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže 
bude moci 25 žáků naší školy ve dnech 9. - 14. 
května 2018 zažít pestrý program v  Neckar-
gemündu.
Přijímací zkoušky do  Základní umělecké 
školy Vítězslava Nováka

 � Základní umělecká škola Vítězslava Nováka informuje a zve
9. ročník akordeonové přehlídky na  Střel-
nici 
Základní umělecká škola již podeváté pořádá 
Jindřichohradeckou přehlídku komorní hry, 
akordeonových soborů a orchestrů. Tato pře-
hlídka je již nedílnou součástí kulturního ži-
vota v Jindřichově Hradci. Letošní ročník pro-
běhne v  sobotu 5. května od  10.00 hodin 
v Kulturním domě Střelnice.
Na  přehlídce můžete vyslechnout vystoupe-
ní žáků naší školy a  porovnat je s  výsledky 
žáků jiných základních uměleckých škol. Pře-
hlídka tak slouží široké veřejnosti k rozšiřová-
ní povědomí o hře na akordeon a seznámení 
se s novými trendy ve výuce. Pro soubory, kte-
ré k  nám zavítají z  celé republiky, je přehlíd-
ka příležitostí předvést co dovedou, porovnat 
svou práci s ostatními a prohloubit vzájemné 
kontakty. V neposlední řadě je přehlídka příle-
žitostí k příjemně strávenému dni v Jindřicho-
vě Hradci. Všem podporovatelům této pře-
hlídky děkujeme. 
Happening základních uměleckých škol 
ZUŠ OPEN 2018 
Zcela výjimečnou kulturní akcí je celostátní 
happening základních uměleckých škol, kte-
rý proběhne ve  čtvrtek 24. května. Cílem 
akce je zviditelnit práci a aktivity ZUŠ ve ve-
řejném prostoru. Happening vzniká pod pa-
tronací Nadačního fondu Magdaleny Kožené, 
která svou uměleckou kariéru začínala právě 
“na ZUŠce” a rozhodla se, že tento ve světě ne-
vídaný systém uměleckého vzdělávání pod-
poří a  zaštítí svou osobností. Nad happenin-
gem v  Jindřichově Hradci převezme záštitu 

Talentové zkoušky budou probíhat ve čtvrtek 
31. května v hudebním oboru od 14.00 ho- 
din, v tanečním oboru od 15.00 a 17.00 ho- 
din (respektujte, prosím, přesné začátky), 
ve  výtvarném oboru od  15.30 hodin (res- 
pektujte, prosím, přesný začátek), v  lite-
rárně-dramatickém oboru od  13.30 do 
14.30 hodin.
Studium na ZUŠ je podmíněno úspěšným ab-
solvováním talentových zkoušek. Ač se ne-
jedná o  žádnou složitou zkoušku, je pocho-
pitelné, že pro děti je to událost psychicky 
náročná. Proto bych rád požádal rodiče, aby 
zbytečně své děti nestresovali a pokusili se jim 
celou událost co nejvíc zpříjemnit. I naši uči-
telé se snaží být vlídní a milí, nicméně pro dě-
ti jsou to cizí lidé, kteří je zkouší. Již tradičně 
mají zájemci o studium na naší škole možnost 
navštívit výuku kteréhokoli oboru v týdnu 
od 14. do 18. května v rámci týdne otevře-
ných dveří na ZUŠ, což může přispět mimo ji-
né k lepší pohodě dětí u zkoušek. 
Talentových zkoušek se mohou účastnit děti, 
kterým bude 5 a více let k 1. 9. 2018. Všichni 
uchazeči budou pozváni k talentovému průz- 
kumu na základě vyplněné přihlášky umístě-
né na webových stránkách naší školy.
Počtvrté otevíráme komplexní přípravné stu-
dium, které je určeno předškolním dětem 
ve  věku od  5 let. Cílem tohoto přípravného 
studia je seznámit děti se všemi umělecký-
mi obory, které na naší škole vyučujeme. Více 
informací můžete získat na  webových strán-
kách: www.zus-jhradec.cz.

Vojtěch Maděryč

 � Znovu po roce do kostela
A  proč? No přece přichází Noc kostelů, a  to 
25. května 2018. Tentokrát budou mít náv- 
štěvníci možnost zhlédnout prostory kostela 
Nanebevzetí Panny Marie (proboštský kostel) 
v centru města. Součásti prohlídky bude nejen 
trojlodí s dlouhým chórem, sakristie, ale i mož-
nost seznámit se s  Řádem německých rytířů, 

kteří tu působili za Oldřicha III. z Hradce (1312–
1349) a jimž náležel i patronát nad kostelem až 
do konce husitských válek. Na Noci kostelů se 
budou podílet kromě římskokatolické církve 
i další církve působící v Jindřichově Hradci, a to 
Českobratrská církev evangelická, Církev česko-
slovenská husitská (její Husův sbor v JH). Evan-

gelický kostel se nachází v Bratrské ulici v jindři-
chohradeckém parku. Je chráněnou památkou, 
postavenou podle návrhu architekta M. Blechy, 
a funguje od roku 1906. Návštěvníky bude jistě 
zajímat mozaika Milosrdný Samařan, která zdo-
bí stěnu evangelického kostela a je dílem fará-
ře Z. Honzala. Na své si jistě přijdou i ti, kteří se 
na chvíli zastaví v zahradě kostela.
PROGRAM
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 hodin Mše svatá - P. Ivo Prokop 
18.45 hodin Přednáška – Němečtí rytíři 
– Luděk Jirásko
19.30 hodin Komentovaná prohlídka kostela 
– Petr Šulc
20.15 hodin Varhanní koncert – Tomáš Petrů
20.30 hodin Přednáška –  jindřichohradečtí 
probošti – P. Ivo Prokop
21.00 hodin Koncert chrámového sboru
21.30 hodin Překvapení – P. Ivo Prokop
* po celou dobu Noci kostelů bude otevřena 
farní kavárnička s možností menšího občerst- 
vení
Evangelický kostel, Bratrská 129,
Jindřichův Hradec (u silnice pod Jakubem)
18.00 – 19.30 hodin Radujme se vždy společ-

ně... – o spojování – tvoření pro všechny ge-
nerace
20.00 – 20.30 hodin ...vzdávajíce chválu vděč-
ně – písně ze starých kancionálů – pěvecký 
sbor Jakoubek 
21.00 – 21.30 hodin 100. výročí vzniku Česko-
bratrské církve evangelické – přednáška 
22.00 – 22.20 hodin Kostel v tichu – možnost 
zastavit se a  spočinout při svíčkách + tichá 
varhanní hudba
22.30 – 23.00 hodin Noční modlitba
– s písněmi z Taizé
* v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin
– komentované prohlídky kostela a varhan
* po  celý večer POŠTA DO  NEBE – na  lístky 
můžete napsat své prosby či díky a vhodit je 
do schránky v kostele. Zazní pak během Noč-
ní modlitby. 
* po celý večer k dispozici občerstvení
Husitská farnost – Kaple Těla a  Krve Páně 
(Kostelní ul. 188/I)
18.00 hodin – otevření kaple
20.00 hodin – O keltském křesťanství – br. Mar-
tin – přednáška doplněná keltskou hudbou a za-
končená večerní bohoslužbou opata Columcilla

Jaroslava Gibalová, Hana Nosková
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ci. Je velmi milé sledovat, jakým způsobem se 
hráči senioři zapojují do hry, a sledovat jejich 
vůli a ochotu pomoci druhému, aby hra ply-
nula k  většímu úspěchu. Trénování paměti, 
kdy trénujeme mozkové buňky, soustředění, 
pozornost a smysly pomocí různých her a cvi-
čení, je nazýváno také jako tzv. mozkový jog-
ging. Preferujeme malé skupinky do 5 účast-
níků. Povídáme si o  radostech i  starostech 

všedních dnů a vzpomínáme na uplynulá lé-
ta. Cvičení na židlích je formou lehkého pro-
tažení těla na podporu pohyblivosti, motoriky 
a udržení si schopností. Cvičíme s míči, gym-
nastickými gumami, individuálně pak na roto-
pedu. Na individuální program dochází senio-
ři dle svých zájmů a potřeb (zde poskytujeme 
také základní sociální poradenství ohledně fi-

 � Z pohledu sociálního pracovníka
Jsou chvilky vzácné…
A tak se ptám, co znamená vážit si stáří a pro-
žívat ho aktivním způsobem? 
Obdivuji aktivní seniory. Obdivuji jejich zá-
jem, jejich záliby, které přetrvaly z  mládí, je-
jich ochotu spolupracovat, impuls stále na so-
bě pracovat, chuť tvořit, pomáhat při přípravě 
na akci, náklonnost ke členům vytvořené sku-
piny. Obdivuji také to, jakým způsobem se do-
káží vypořádat s nelehkými životními událost-
mi, jak bojují s neduhy a přijímají svou životní 
roli i svůj reálný stav, ať už zdravotní nebo so-
ciální. Proto jsem velmi ráda, že jsem se sta-
la zaměstnancem organizace MESADA a mo-
hu se podílet na vytváření dobrého prostředí 
pro seniory, a že mohu být součástí příjemné-
ho kolektivu. 
Sociálně aktivizační služba (tzv. Aktivní se-
nior) je zajišťována pod záštitou organizace 
MESADA v  J. Hradci jako sociální služba pro 
seniory od 60 let v předčasném starobním dů-
chodu nebo pro seniory od 65 let ve starob-
ním důchodu. Služba je poskytována na DPS 
Růžová, Větrná a  Zakostelecké náměstí, a  je 
velmi dobře dostupná, neboť funguje bez-
platně. Senioři dochází na program dle týden-
ního harmonogramu aktivit. Zájemci i stávající 
klienti mohou navštěvovat např. velmi oblí-
bené karetní odpoledne, které běží jako sám 
o  sobě podpůrný program vzájemné pomo-

nanční, bytové a rodinné situace). Další akce, 
např. přednášky a besedy, probíhají zpravidla 
jedenkrát za 2 měsíce na různé tématiky. Pro-
běhly na  téma zdraví, první pomoc, bezpečí 
a bezpečnost pro seniory, povídání o zvycích 
a tradicích aj.
Jsou chvilky vzácné i těžké… Ale tato práce mi 
přináší do jisté míry vnitřní smíření, vyrovna-
nost a klid.

Když vzájemná spolupráce přináší úsměv, ba 
přímo smích a  radost, a sdílení při aktivitách 
otevírá důvěru i  porozumění, když okamžiky 
pohody zvou k vyprávění životních příběhů… 
Podívám-li se kupředu, očima usměvavého 
seniora, je stále na co se těšit. Věřím.

Soňa Matoušková

 � V květnu můžete hned dvakrát vyrazit na žabí výpravu
Spolek Hamerský potok z.s. vás srdečně zve 
na následující zajímavé akce. Poprvé se sejdeme 
v pátek 18. května v 19.00 hodin pod býva-
lou startovací věží mezi Otínem a kruhovým 
objezdem. Společně se vydáme „Za žabím ře-
vem“ na hráz rybníka Kunifer. Večerem nás bu-
de provázet odborník na  obojživelníky a  pla-
zy Martin Šandera. Doufáme, že obojživelníky 
nejen uslyšíme, ale i uvidíme a určitě se o nich 
dozvíme mnoho zajímavostí. Děti v doprovodu 
rodičů vítány, vhodná je pro ně nepromokavá 
obuv (holínky).
Hned druhý den v  sobotu 19. května dopo-
ledne se znovu setkáme u  osvětové brigády 
„Na pomoc ropuše krátkonohé“ na PP Pískov-

na na cvičišti. Sraz bude v 9.30 hodin na zas- 
távce MHD vedle hřbitova (zájemcům přijíždí 
směrem od města a z Hvězdárny spoj v 9.32 ho-
din). Tentokrát nám Martin Šandera spolu s Pet- 
rem Hesounem vysvětlí, že pro některé druhy, 
jako ropuchu krátkonohou, jsou důležitá stano-
viště, která v minulosti udržovaly divočící řeky 
a velcí býložravci. Obojí v naší krajině chybí, po-
moci tedy může i malá dopolední brigáda. Tato 
akce je vhodná spíše pro silné a nadšené jedin-
ce, mládež vítána. Nářadí a  rukavice dodáme, 
vhodná je pevná obuv a starší oblečení.
Obě akce jsou podpořeny z grantového progra-
mu Jihočeského kraje pro rok 2018.

Jana Dvořáková

 � Jindřichův Hradec bude hostit další koncert pro postižené roztroušenou sklerózou
Srdečně vás zveme na jarní koncert pro posti-
žené vážnou nemocí roztroušenou sklerózou 
v  sobotu 26. května 2018 od  16.00 hodin 
v  kapli sv. Maří Magdaleny v  Jindřichově 
Hradci. Na koncertu vystoupí např. žáci Základ-
ní umělecké školy Vítězslava Nováka v  Jind- 
řichově Hradci, členové hudebního soubo-
ru sv. Jana Křtitele z Deštné a další. Těšíme se 
na vaši návštěvu.
Za všechny příznivce i účinkující zve

Eva Kadlecová
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ný. Našla jsem takových lidí mnoho. Většina 
z  nich nechtěla o  publicitě ani slyšet. Někte-
ří zdráhavě přijali možnost ocenění na  něja-
ké akci. A  někteří se z  možnosti být záštitou 
zaradovali. Požádala jsem o záštitu 15. bene-
fičního plesu Tomáše Fiedlera. Usměvavého 
prodavače z trhů a galerie. Neúnavného tvůr-
ce tomboly našich plesů. Tomáš s chutí přijal. 
Proč zrovna Tomáš? Protože je nezničitelný 

optimista. Každý den nás vítá v práci slovy: „Jé, 
tobě to dneska sluší!“ I kdybyste měli za sebou 
sebehorší noc před kontrolou, Tomáš vás ur-
čitě rozesměje. Přípravami na  ples intenziv-
ně žije několik měsíců. Těší se a  pilně shání. 
Má velice trpělivou maminku. Leckdy je neú-
stupný a používá metodu „poškrábaná deska“. 
Své okolí cvičí v asertivitě (za kurzy asertivity 
zaplatíte mnoho tisíc – s Tomášem ho máte 
zdarma a s úsměvem!). Tak to je pro mne zášti-

 � Kdo (co) je naší záštitou?
ZÁŠTITA je jednou ze součástí sečných a  bod-
ných zbraní pevně umístěná na  rozhraní čepe-
le a  trnu, na  němž je za  záštitou nasazen jílec 
a  hlavice. Záštita má chránit ruku bojovníka. 
(Terminologický heraldický slovník)

Při přípravách akcí, pořádaných na  oslavu 
15. výročí fungování organizace Otevřená 
OKNA, si tým pracovníků kladl řadu otázek. 
Jednou z nich byla i otázka, zda správně pe-
čujeme o  publicitu organizace, zda se umí-
me zviditelnit a  dát naší práci tu správnou 
váhu. Od  jedné reklamní pracovnice pad-
lo i  doporučení, abychom si na  každou ak-
ci sjednali ZÁŠTITU. Hodně jsme přemýšleli, 
jak tuto věc pojednat…. 
Zkusila jsem požádat jednoho vlivného a za-
jisté i movitého politika o záštitu našeho ple-
su. Nebavil se se mnou. Věc řešila jeho sekre-
tářka. Napsala mi, že pan politik nepřijede, ani 
nijak jinak nás nepodpoří, ale pošle své logo, 
ať ho vyvěsíme v sále. Přemýšlela jsem, jestli je 
toto záštita. Našla jsem si na internetu řadu in-
formací, vztahujících se ke slovu „záštita“. Byla 
tam pravidla řady institucí, co je třeba dodat 
k  žádosti o  záštitu akce, neboť taková zášti-
ta zvyšuje společenskou prestiž zaštítěného. 
A pak jsem našla starobylé vysvětlení uvede-
né na začátku článku. Záštita má chránit. A je 
vlastně stále blízká ruce bojovníka. Není neo-
sobní. Je v boji stále přítomná.
Tak jsem přemýšlela, kdo je tedy vlastně Ok-
nům blízký. Sice ne stále, ale často přítom-

ta – přítomná, živá, bez formálnosti, nápomocná 
„bojující ruce“.
15. ples Oken se vydařil. Sál byl vyprodaný. Kape-
la Lucky z Číměře odvedla opět naprosto skvě-
lou práci. Tombola byla nádherná, vystoupení 
tanečníků ze „Správné pětky“ mělo úroveň, herci 
z Chráněného bydlení dojali… Dobrovolníci by-
li oceněni a krásně zvládli půlnoční překvapení. 
„Záštita Tomáš“ byl přítomen a radoval se s ná-
mi. Dražby šitého šperku a obrazu „Kočka v ote-
vřeném okně“ měly spád a vynesly 31 000 Kč.

Děkujeme všem, kteří akci navštívili nebo ji jak-
koli podpořili. Poskytli tím zrnko vlastní záštity. 
Bylo nám všem spolu moc fajn. Čistý výtěžek ple-
su činil (i s dražbami) 75 000 Kč. Fotografie naj- 
dete na  facebooku Otevřená OKNA a  na  strán-
kách „Hradec žije“.
Dále si vás dovolujeme pozvat na  výstavu  
„15 LET S  VÁMI“, která dokumentuje slovem 
i  obrazem patnáctiletý vývoj neziskové organi-
zace věnující se lidem se zdravotním postižením, 
rodinám a  seniorům. Vystaveny jsou i  výrob-
ky chráněných a  sociálně terapeutických dílen. 
Výstava bude zahájena dne 17. května 2018 
v  16.00 hodin v  konferenčním sále minorit-
ského kláštera ve  Štítného ulici a  potrvá do 
21. června 2018. Výstava probíhá pod záštitou 
Muzea Jindřichohradecka.

Drahomíra Blažková

„Záštita“ plesu Tomáš Fiedler s  Drahomírou 
Blažkovou

Z tance se může radovat každý aneb Honza Be-
neš s přáteli

 � „Kameny zmizelých“ budou poprvé položeny také v Jindřichově Hradci
Ve  čtvrtek 3. května 2018 od  11.00 hodin 
se uskuteční položení čtyř „kamenů zmize-
lých“ v našem městě.
Tyto kameny pro své příbuzné, kteří byli zavraž-
děni během 2. světové války, nechala zhotovit 
paní Zuzana Klenková, roz. Stampfová.
Akce, kterou podpořil místní spolek Zikaron 
i město Jindřichův Hradec, se uskuteční ve Ví-
deňské ulici, několik metrů za autobusovou 
zastávkou u  nemocnice. Právě v  těchto mís-
tech stál dům č.p. 163/III. Odtud byla v květnu 
1942 s  označením Aw povolána do  transpor-
tu rodina Stampfova – vdova Pavlína ve  věku 
93 let, její mladší syn Hugo s manželkou Olgou 
a synem Jiřím.
Budeme rádi, pokud svou účastí podpoříte toto 
shromáždění.

Marta Leblová
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ho parťáka na hraní. Jinak mu bude mu-
set fyzické vybití zajistit páníček a nebu-
de to nic snadného. Ben potřebuje pevné, 
ale láskyplné vedení. Teriér v něm potře-

buje mít nastavené hranice a neustále mu 
je připomínat. Pak bude Beník fantastic-
ký, vždy dobře naladěný a veselý pejsek. 
Ben rozhodně není vhodný pro starší lidi. 
Je opravdu temperamentní a silný. Byl by 
vhodný na psí sporty nebo i na jiné spor-
ty, kde musí používat i hlavu. Je čistotný. 
Doma nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Lift
kocourek, 3 roky (nar. cca 2015), kastrovaný

Lift je hodný, velmi kontaktní a vymazle-
ný kocourek. Je zvyklý žít vevnitř s přístu-
pem ven. Doma je čistotný, bez problémů 
chodí na kočičí záchod. S ostatními kočič-
kami je nekonfliktní. Je zvyklý i na přítom-
nost psů a malých dětí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

CHCETE NÁS?
Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný

Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (mu-
sí se s  nimi nejprve seznámit), ale  v  no-
vém domově by měl být jedináčkem. Do-
ma si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se 
ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít celoroč-
ně 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 8-9 měsíců (narozen cca 
6/2017)

Podmínkou adopce je dodatečná kastra-
ce. Carlo je psí puberťák. Je střední velikos-
ti (asi ke kolenům a vypadá to, že už více 
neporoste). Miluje lidi. Je to prostě mla-
dý, ztřeštěný, aktivní pes, co je pro každou 
hloupost. S pejsky, se kterými se seznámí, 
je velký kamarád, na ostatní má tendence 
dorážet, ale dá se to ukočírovat. Potřebu-
je páníčky, kteří nepodcení jeho výchovu 
a s důsledností a láskou z něj udělají skvě-
lého parťáka pro život.  Doma je čistotný 
a samotu také zvládá. Zbytečně neštěká, 
i když občas něco rozkouše (pelech atd.). 
Na vodítku chodí obstojně, a hlavně je do-
cela hezky poslušný, tak může na bezpeč-
ných místech pobíhat i na volno. Byl nale-
zen v obci Horní Radouň dne 21. 12. 2017.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Bee
kříženka NO, fena, 1 rok, kastrovaná

Bee je mladá fenka NO (nejspíše kříženec 
NO). Je velmi chytrá a  zvídavá, ale  kvů-
li špatným zkušenostem s bývalým maji-
telem potřebuje trpělivý přístup. Ovládá 
pár základních povelů a velmi ráda se učí 
novým věcem. S ostatními pejsky vychá-
zí dobře, je zvyklá na pobyt venku i v by-
tě a je čistotná. S trpělivým přístupem z ní 
bude skvělá parťačka pro život.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Móňa
kříženka, fena, cca 8-10 let, kastrovaná

Móňa je úžasná starší psí dáma střední ve-
likosti (cca 25 kg). Je naprosto nenáročná 
a  hodná. Miluje lidi, děti, ostatní pejsky, 
míčky. Na  svůj věk je velmi čilá a  skvě-
le zvládá i delší procházky. Byla zvyklá žít 
venku, ale nyní ji učíme i na pobyt uvnitř 
a není to pro ni žádný problém. Je čistotná. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Ben
kříženec teriéra, pes, 2 roky (narozen 2016), 
kastrovaný
Ben je hodný, velmi hravý a akční pejsek. 
Je vstřícný ke všemu živému. V okamžiku, 
kdy se rozhodne, že má svoje doma, začne 
se vůči cizím pejskům chovat teritoriálně, 
ale nechá se ovládat svým páníčkem. Lidi 
miluje. Vychované děti také. Rád aportuje 
a  hraje si. Je to pejsek rozhodně dovnitř 
do domu nebo bytu. Velmi by ocenil psí-
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 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci Kru-
hu přátel hudby na  koncert „BRNĚNSKÉHO 
INSTRUMENTÁLNÍHO TRIA“ dne 15. května 
2017 od 19.00 hodin do kaple sv. Maří Mag- 
daleny. 
Trio vzniklo v  roce 1986 v  původním slože-
ní: Vladislav Bláha – kytara, Pavel Fajtl – hous-
le a Jaromír Zámečník – akordeon. V roce 1996 
došlo ke změně a na postu houslí nastoupil teh-
dejší primárius světoznámého Janáčkova kvar-
teta Jiří Novotný. 

Repertoár Brněnského instrumentálního tria 
obsahuje jak skladby napsané přímo pro BIT 
předními skladateli jako jsou Miloš Štědroň, An-
tonín Tučapský a Jiří Matys, tak i skladby dalších 

českých významných skladatelů, např. Václav 
Trojan, Petr Fiala a Pavel Blatný, a přepisy skla-
deb, třeba Znělky Leoše Janáčka zpracované 
skladatelem Milošem Štědroněm nebo skladby 
Astora Piazzolly.
VLADISLAV BLÁHA - kytara je předsedou Čes-
ké kytarové společnosti o.s., ředitelem Meziná-
rodního kytarového festivalu BRNO, docentem 
JAMU v Brně a externím profesorem Univerzi-
ty Guanajuato v  Mexiku. V  Německu a  v  USA 
vychází jeho samostatné edice not. Bývá zván 
do mezinárodních porot, vede mistrovské kursy 
na zahraničních festivalech a vysokých hudeb-
ních školách a vystupuje na koncertech mezi-
národních hudebních festivalů.  
JIŘÍ NOVOTNÝ- housle absolvoval studium 
hry na housle na brněnské Konzervatoři ve tří-
dě prof.  Jana Vacka a  na  Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně ve třídě u prof. Adol-
fa Sýkory. 
Jako sólista nebo jako člen komorních soubo-
rů vystupoval s  předními českými orchestry, 
natáčel v rozhlase, televizi i na CD. Vystupoval 
v  mnoha zemích světa – např. Německo, Ra-
kousko, Francie, Anglie, Španělsko, Švýcarsko, 
Japonsko, Korea, aj. 
Pět let působil jako sólista souboru Čeští ko-
morní sólisté, s  nimiž vystoupil na  mnoha za-
hraničních turné. Tři roky působil jako primárius 

Kulturní dům Střelnice vás zve na  kome-
dii Jakuba Nvoty „RAPPER“ dne 10. květ-
na 2018 od 19.00 hodin do divadelního sá-
lu. Divadelní společnost Frída. Divadelní 
předplatné skupiny B.
V  režii Jakuba Nvoty hrají: Martin Trnavský, 
Anet Antošová, Dominika Červinková a  Julie 
Šurková. Kam až dostala učitele chemie a hu-
dební výchovy láska k hudbě a touha učit se? 
Příběh, který vás rozesměje, dojme a zahřeje 
u srdce. Život je plný překvapení. Uvidíte!

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Torbena Bettse „KOČKA V ORE-
GÁNU“ dne 6. května 2018 od 19.00 hodin 
do divadelního sálu. Divadlo Kalich. Diva-
delní předplatné skupiny A. 
V režii Lídy Engelové hrají: Barbora Hrzánová, 
Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen. 
Jedna z nejúspěšnějších současných londýn-
ských komedií nabízí spoustu humoru i  váž-

ného citu a  velké příležitosti pro výjimečně 
obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných vel-
koměstských intelektuálů s venkovskou zemi-
tostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposled-
ní řadě vzájemné předsudky. Na  tak pestré 
paletě témat staví tato konverzačně – situač-
ní komedie, která pojmenovává zdaleka ne-
jen humorné aspekty naší současnosti a staví 
na precizních dialozích.

Janáčkova kvarteta, v současnosti je primáriem 
Trávníčkova kvarteta. Působí dále rovněž jako 
pedagog houslové hry na Konzervatoři Brno. 
JAROMÍR ZÁMEČNÍK – bajan absolvoval Kon-
zervatoř v Brně ve třídě prof. Ladislava Koryčana 
a Janáčkovu akademii múzických umění ve třídě 
prof. Rajmunda Kákoniho a Dr. Josefa Smetany.
Byl stipendistou Českého hudebního fondu 
v Praze a v letech 1989–90 sólistou této institu-
ce. Koncertuje sólově v řadě zemí (Polsko, Špa-
nělsko, Německo, Slovensko). Nahrál dvě CD se 
sólovými skladbami pro akordeon a CD v duu 
s  kytaristou Vladislavem Bláhou. Spolupracuje 
s Českým rozhlasem a televizí, s Brno Contem-
porary Orchestra, Vox iuvenalis, atd. Bývá zván 
do  porot národních i  mezinárodních soutěží 
a  festivalů, pracuje jako vedoucí lektor na  od-
borných seminářích, úzce spolupracuje s VŠMU 
v Bratislavě. 
Program: Miloš Štědroň - Pot-pourri, Leoš Ja-
náček - Znělky I. II: Čekám Tě, Antonín Tučap-
ský - Do třetice - tři skladby pro tři muzikanty-
-věnováno Brněnskému instrumentálnímu triu, 
Václav Trojan - princ Bajaja – hudba k loutkové-
mu filmu Jiřího Trnky (výběr), Astor Piazzolla / 
arr. J. Zámečník -  Fuga y misterio, Astor Piazzo-
lla / arr. J. Zámečník - Buenos Aires Hora Cero, 
Astor Piazzolla / arr. J. Zámečník - Libertango.

Ivana Bačáková

 �O Muzejní noci ožijí také prostory Staré radnice 
V  pátek 18. května 2018 se dveře Staré 
radnice otevřou návštěvníkům netradičně 
v 18.00 hodin, a to u příležitosti Muzejní no-
ci. K vidění bude např. noční provoz na kolejiš- 
ti v expozici JHMD: Železnice hrou, film o his-
torii našeho města bude promítán v expozici 
Z dějin městské samosprávy a promítání Sta-
rých pověstí českých pro změnu nabídne ex-

pozice Pohádky nejen na večer – Trnkový svět. 
Právě tam mohou také nejmenší návštěvníci 
vybarvit omalovánky z nadace TRNKA. Zájem-
ce z řad dospělých naproti tomu možná zauj- 
me večerní prohlídka unikátní obřadní síně 
Jana Kotěry.

Martin Jedlička
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 � Anifilm promítá také na zámku v Jindřichově Hradci 
Mezinárodní festival animovaných filmů Ani-
film divákům nabídne projekce také v  Jind-
řichově Hradci. Diváci se na animované filmy 
mohou vydat na  jindřichohradecký zámek 
ve středu 2. a ve čtvrtek 3. května, promítat 

se bude dopoledne i  odpoledne. Nejmenším 
divákům je určeno pásmo animovaných pohá-
dek Karkulka a sedm trpaslíků. Pásmo před-
staví tradiční i  nové pohádky, jak je neznáte. 
Autoři z řad nastupující generace tuzemských 

animátorů se rozhodli ve svých filmech věno-
vat dětem a  originální hravou formou zpra-
covali klasická i nová pohádková témata. Po-
hádky naruby jsou natočené podle knižní 
předlohy britského spisovatele Roalda Dah-
la a nechybí jim svérázný humor a jistá dávka 
strašlivosti. Celovečerní animovaný film Můj 
život Cuketky získal cenu Evropské filmo-
vé akademie za nejlepší animovaný film roku 
2016, jeho hrdinou je devítiletý sirotek přezdí-
vaný Cuketka. Zkrátka nepřijdou ani dospělí 
diváci, pro které Anifilm chystá speciální přek- 
vapení.

Gabriela Zajícová

 �V rámci Dnů města oslavíme 725 let
(pokračování ze str. 1)

Sobotní program bude zahájen na  II. nád- 
voří zámku v  11.00 hodin otevřením his-
torického ležení včetně historických stánků. 
Ve  13.00 hodin půjde historický průvod 
městem a  o  půl hodiny později zahájíme 
program salvou barokních děl u  Malého 
Vajgaru. Ani třetí nádvoří nezůstane prázd-
né. Od 14.00 hodin se budou střídat jednotli-
vá taneční a šermířská vystoupení tematic-
ky spjatá s výročím 725 let města až do téměř 
šesté hodiny odpolední. Během odpoledne 
bude probíhat program v  zahradě u  Ronde-

lu. Vystoupí Dobová historická hudba Hol-
ba a Kejklíř Jeníček. V 18.15 bude vrcholem 
programu na  zámku živý obraz inspirova-
ný osmi staletími jindřichohradecké histo-
rie s názvem Dějiny města Jindřichova Hrad-
ce. V 19.00 hodin se přesuneme na náměstí 
Míru, kde vystoupí česká populární hudební 
skupina Buty.
Během pátku a soboty vystoupí SHŠ Jindřich, 
SHŠ Vendetta, skupina Sígři, taneční soubor 
Campanello, taneční skupina Ballare, SHŠ Aes-
culus a SHŠ Pacovský rebel. V oba dva dny bu-

dou probíhat také klasické noční prohlídky 
zámku v časech 20.00, 21.30 a 23.00 hodin.
V neděli 3. června 2018 se od 18.00 hodin 
uskuteční na  náměstí Míru koncert Hudby 
Hradní stráže a  Policie ČR (v  případě velmi 
nepříznivého počasí se koncert bude konat 
v KD Střelnice).
Dny města pořádá město Jindřichův Hradec 
ve  spolupráci se Státním hradem a  zámkem 
Jindřichův Hradec.

Karolína Průšová

 � V Domě gobelínů uvidíte dvě výstavy a velkou noční show 
V květnu bychom vás rádi pozvali na naše tři akce.
Výstava „Jaroslava Pešicová / Tapiserie“ 
(28. 4. – 9. 12. 2018)
Výstava známé české malířky a  grafičky Jaros- 
lavy Pešicové představí jak autorčiny originál-
ní obrazy, tak rozměrné tapiserie utkané dle 
těchto návrhů v  jindřichohradeckých gobelí-
nových dílnách. V Jindřichově Hradci bude vys- 
tavena monumentální tapiserie o  rozměrech 
200 cm x 500 cm „Oslava chmele“, utkaná pro 
město Žatec v  roce 1974, ke  zhlédnutí budou 
i další rozměrné tapiserie autorky např. „Heraldic-
ké zátiší, „Slunné odpoledne“, „Tři grácie“, „Kočka“, 
„Kočka domácí“, „Vodník“, „Přítelkyně“, aj. 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ V. Nováka 
v J. Hradci (17. 5. – 12. 6. 2018)
Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku dětské 
fantazie, vyjádřené kresbou, malbou, kombino-
vanou technikou, grafikou, doplněnou prostoro-

vými pracemi, keramikou, kašírovanými objekty. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 17. 5. 2016 
v 15.30 hodin. Na vernisáži vystoupí žáci hudeb-
ního oboru ZUŠ. 
Muzejní noc
(pátek 18. 5. 2018, 18.00 – 23.00 hodin)
Dům gobelínů se v rámci Festivalu muzejních no-
cí připojí k této akci v pátek 18. května 2018 vel-
kou noční show. V době mezi 18.00 a 23.00 ho- 
din se příchozí vydají po stopách starých řeme-
sel. Prostory Domu gobelínů zaplní řemeslníci. 
Zájemci si vyzkouší motání provazů, háčkování, 
tkaní na stavu, plstění, práci s papírem a textilem, 
práci s přírodninami. Příchozí uvidí restaurátorky 
při práci, nebudou chybět ani ukázky paličková-
ní. V  improvizovaných stáncích si budete moci 
vkusné řemeslné výrobky zakoupit. Děti budou 
sbírat za své dovednosti razítka a po splnění úko-
lů obdrží v pokladně muzea malou odměnu. Me-

zi tvořením si mohou všichni odpočinout v naší 
malé kavárničce nad výbornou kávou a domácí-
mi dobrotami. Zveme vás do citlivě zrekonstruo-

vaných prostor Domu gobelínů, kde můžete se 
svými blízkými zajímavě a aktivně strávit dlouhý 
květnový večer.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Rita Škodová 
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 �Muzeum fotografie a MOM přiblíží návštěvníkům New York 80. let 
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií přiblíží v květnu a červnu svým příz- 
nivcům také newyorský východní Man-
hattan 80. let, jak jej fotograficky zachytil 
v  době svého pobytu v  Americe překlada-
tel a dlouholetý spolupracovník muzea Pavel 
Sojka. Autor, který od roku 1995 žije a pracu-
je opět v České republice, především v Praze, 

ale i  v  České Kanadě, o  zdokumentovaném 
prostředí říká: „V  osmdesátých letech se New 
York začal zvedat z popela a devastace. Město 
mělo nádech omšelé krásy a  hlučné staré va-
gony metra byly divoce pomalované. Obzvlášť 
jedna ze zapomenutých čtvrtí, manhattanská 
East Village, zažívala obrození díky vlně nově 
příchozích aspirujících umělců, punkerů, anar-

chistů, rockerů a  jiných individualistů, kteří si 
ji vybrali k  životu kvůli nízkým nájmům, a  tu-
díž možnosti vyhnout se střednímu proudu. 
Instinktivně jsem gravitoval do  té „zkažené“ 
východní části. Byla magnetem pro nekon-
formitu hledající lidi všeho druhu. V  Life Cafe 
jste mohli sedět dvacet čtyři hodin, block par-
ties duněly dusným newyorským létem a Allen 
Ginsberg četl svoji poesii v  Tompkins Square 
Parku…“. Naznačenou atmosféru „New Yor-
ku – otevřeného města“, jak Sojka výstavu 
pojmenoval, si mohou užít návštěvníci již 
na vernisáži v sobotu 12. května; proběhne 
za účasti autora, začátek v 17.00 hodin. Mu-
zeum je otevřeno od úterý do neděle a ve svát-
ky v  čase 10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin. 
Další informace o  našich programech jsou 
k nalezení na: www.mfmom.cz.

Eva Florová       
Foto: Pavel Sojka

 � Zámecký mlýn zahájí novou sezónu s Járou Cimrmanem
Dne 26. května otevřou členové Spolku přá-
tel historie jindřichohradeckých lesů a  ryb-
níků již třetí sezónu v  Zámeckém mlýně. 
Návštěvníci zde mohou po více než osmi mě-
sících opět vidět expozice věnované jindři-
chohradeckému rybníkářství, lesnictví a  vo-
roplavbě na  Nežárce. Dále je zde k  vidění 
Křižíkova funkční vodní elektrárna i expozice 
věnovaná tomuto „Českému Edisonovi“. Ten-
to historický objekt bude návštěvníkům zpřís- 
tupněn každý den mimo pondělí od 10.00 do 
18.00 hodin. Již předtím, v sobotu 19. květ-

na v  17.00 hodin, zde proběhne vernisáž 
výstavy „Půl století s  Cimrmanem“. Díky 
dobrým vzájemným zkušenostem ze spolu-
práce s Divadlem Járy Cimrmana v minulých 
letech se podařilo získat jeho výstavu, o kte-
rou je velký zájem po celé republice, ve frek-
ventovaném letním období do našeho města. 
Výstava shrnuje padesátileté působení zná-
mého divadla na  naší divadelní scéně a  zá-
roveň představuje fiktivní osobnost tohoto 
českého velikána. Návštěvníci se mohou těšit 
na desítky zajímavých předmětů z géniova ži-

vota. Výstavou chceme v letošní sezóně návš- 
těvníkům bývalého mlýna obohatit stálou 
nabídku a trochu svérázným způsobem záro-
veň přispět k letošním oslavám výročí 725 let 
našeho města. Vernisáž výstavy se uskuteční 
již v sobotu 19. května v 17.00 hodin. Na úte-
rý 26. června pak připravujeme „Odpoledne 
s Cimrmanem“ – setkání s herci divadla v če-
le s panem Zdeňkem Svěrákem, které rovněž 
proběhne v prostorách Zámeckého mlýna.

Jiří Langer
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
25. – 26. 5. 2018
Na jednom břehu / 16th World Music Festival 
Letní kino Širák. Kultovní hudební festival zve vy-
soko hodnocené umělce a sleduje novinky v ob-
lasti world music, a to od svého založení v roce 
2003. Nabízí pestrou škálu žánrů, od pouličních 
umělců, klubové kultury, programu pro děti až 
k hlavním hvězdám evropské world music.
CHEB
24. 5. 2018
Katapult Tour 2018 „šťastné narozeniny“
Areál Krajinné výstavy v Poohří (Cheb) – přírod-
ní amfiteátr. Koncert legendární rockové kapely 
od 19.00 hodin.
KUTNÁ HORA
26. 5. 2018
Gastrofestival v Kutné Hoře
11.00 – 18.00 hodin. Přijďte si užít dobré jídlo 
i  pití k  Jezuitské koleji a  chrámu svaté Barbo-
ry v Kutné Hoře. Ochutnejte speciality z celého 
světa i kvalitní lokální bio potraviny, piva a vína. 
Atmosféru doplní hudební program a připrave-
ny budou i dílničky pro děti.
LITOMYŠL
4. - 6.  5. 2018
„Kuděj, voni nás nenuděj“
Májový víkend se Zlým dědkem z  Krabatiny 
aneb se spisovatelem, tulákem a  bohémem 
Zdeňkem Matějem Kudějem v Litomyšli, městě 
jeho trvalého odpočinku.
POLIČKA
25. – 26. 5. 2018
Poličské rockoupání 
Oblíbený rockový festival na  poličském kou-
pališti. Vystoupí Garage and Tony Ducháček,  
DOTT, Poletíme?, Už jsme doma, Jiří Schmitzer, 
Fast Food Orchestra a další.
TELČ
19. 5. 2018
Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček, 
Kvítek a Podjavořičan a  jejich hostů z Krahulčí, 
z Kaliště, z Pacova a z partnerského města Šaľa. 
Po celý den řemeslný trh s předváděním tradič-
ních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje. 
Den otevřených dveří Univerzitního centra Telč.
TŘEBOŇ
26. 5. 2018
Otevírání lázeňské sezóny 
Žehnání slatině, průvod městem, Třeboňští pištci, 
Patrola Šlapeto, Aneta Langerová, Monkey Busi-
ness, slavnostní ohňostroj a mnoho dalšího v ce-
lodenním programu, který je pro všechny zdarma!

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

květen 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ KVĚTNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ  
Dokumentární, Životopisný, Historický / ČR / Art 
Francesco

Celovečerní distribuční debut režiséra Jana Svatoše, je-
muž předcházelo téměř 10 let příprav, rešerší a pátrá-
ní ve filmových archivech, včetně knihovny Kongresu 
ve Washingtonu. Film vůbec poprvé prezentuje unikát-
ní archivní záběry z Afriky pořízené ve 20. – 30. letech 
minulého století. Dokument odkrývá zcela zapome-
nutý příběh filmových průkopníků, manželů Martina 
a Osy Johnsonových. Ten podává svědectví o zrození 
filmové divočiny a o mizení jejího předobrazu. V pátek 
se seznámili, v neděli měli svatbu. Před hněvem rodičů 
museli utéci z domova, a tak se na líbánky vydali radě-
ji k lidožroutům. Ti je připravili o iluze, o kameru a má-
lem i o život. Tam, kde by se jiní vzdali, nasadili američtí 
filmaři Martin a Osa Johnsonovi život, aby odvyprávěli 
svědectví o mizející divočině. Jejich příběh je autentic-
kým otiskem doby, kdy samotné filmování v Africe by-
lo nebezpečnější než šelmy a malárie a kdy fotografovat 
znamenalo riskovat, v lepším případě neúspěch, v hor-
ším i svůj život. Jejich práce fascinovala nejen širokou ve-
řejnost, ale i osobnosti jako E. Hemingwaye, Ch. Chapli-
na nebo britskou královskou rodinu. Jedná se o objevný 
projekt, který pracuje s  množstvím unikátních archiv-
ních záběrů z éry počátků kinematografie, které inspi-
rovaly samotného Roberta Flahertyho a představuje vy-
nálezce žánru „wildlife documentary“. Režisér Jan Svatoš 
je držitelem 9 festivalových ocenění, včetně dvou me-
zinárodních cen Special Jury Award. Dlouhodobě spo-
lupracuje s Českou televizí. Je absolventem FAMU, FSV 
Univerzity Karlovy a FAMO v Písku.
Režie: Jan Svatoš
Hrajeme: 9. 5.   od 19:00 ve 2D

FOXTROT (FOXTROT)
Drama / Izrael / Aerofilms

Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími mladíky 
opuštěný checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. 
Od četby komiksů a poslechu starého rádia je občas vy-
ruší projíždějící automobil či velbloud, který se po cestě 
líně prochází sem a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy 
až nečekaná událost s fatálními následky. Jonathanovi 
rodiče se mezitím v Tel-Avivu snaží vyrovnat s tragickou 
zprávou a zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává. 
Snímek Foxtrot zprostředkovává surreálnou armád-
ní zkušenost mladých vojáků a zabývá se tématy viny, 
ztráty a traumat, která se v izraelské společnosti přená-
šejí z generace na generaci. To vše originálním vypravěč-
ským způsobem, který je prostoupen citem pro krásu, 
absurditou a jemným humorem. Pro své protiválečné 
vyznění vzbudil snímek ve své rodné zemi kontrover-
ze, posléze získal 8 cen izraelské filmové akademie. Byl 
také oceněn Velkou cenou poroty na festivalu v Benát-
kách a byl za Izrael nominován na Oscara za nejlepší za-
hraniční film.
Hrají: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yehuda Almagor, Shi-
ra Haas, Irit Kaplan, Firas Nassar, Karin Ugowski
Režie: Samuel Maoz
Hrajeme: 16. 5.   od 19:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.aerofilms.cz; archafilm.com

3. - 6. 5. 17:30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / ČR / 2D
3. - 4. 5.  20:00
HASTRMAN
Romantický, Thriller / ČR / 2D
5. - 6. 5. 20:00
VADÍ NEVADÍ
Horor / USA / 2D
9. 5.   19:00
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
Dokument / ČR / 2D
10. - 11. 5. 17:30
PSÍ OSTROV
Dobrodružný, Animovaný / USA / 2D
10. - 11. 5.  20:00
KAZIŠUCI
Komedie / USA / 2D
12. - 13. 5. 17:30
TAXI 5
Akční, Komedie / Francie / 2D
12. - 13. 5.  20:00
TICHÉ MÍSTO
Horor, Thriller / USA / 2D
16. 5.   19:00
FOXTROT (ART kino)
Drama / Izrael / 2D
17. - 18. 5. 17:30
DO VĚTRU
Drama / ČR / 2D
17. - 20. 5.  20:00
DEADPOOL 2
Akční, Komedie, Sci-Fi / USA / 2D
19. - 20. 5. 17:30
TÁTOVA VOLHA
Komedie, Drama / ČR / 2D
23. 5.   19:00
ŠVÉD V ŽIGULÍKU
Dokument / ČR / 2D
24. - 25. 5. 17:30
PLANETA ČESKO
Dokument / ČR / 2D
24. - 27. 5.  20:00
SOLO: STAR WARS STORY
Sci-Fi, Akční  / USA / 3D+2D
26. - 27. 5. 17:30
JAK NAPÁLIT BANKU
Komedie, Krimi / Německo / 2D
31. 5. - 1. 6. 17:30
NA KRÁTKO
Drama / ČR / 2D
31. 5. - 1. 6.  20:00
POMSTA
Akční, Thriller / Francie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Vždy od 15:00 hodin)

6. 5.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Pásmo pohádek / ČR / 2D

13. 5.
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 1
Pásmo pohádek / ČR / 2D

20. 5.
BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

27. 5.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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 26. TJ Snack Dobřany – JH út 1.5. 13.00

kolo 27. HBC Plzeň – JH ne 6.5. 14.00

kolo 28. JH – HBC Prachatice ne 13.5. 11.30

kolo 29. JH – KOVO Praha ne 20.5. 11.30

kolo 30. SK Suchdol n./L. – JH ne 27.5. 10.00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor – ČECHY JIH

kolo 18. TJ Snack Dobřany – JH út 1.5. 15.00

kolo 19. JH – Tatran Třemošná so 12.5. 13.00

kolo 20. SK Pedagog ČB – JH ne 20.5. 15.00

kolo 21. JH – SK Suchdol n./L. so 26.5. 10.00

Volejbal – TJ Slovan JH – muži, krajský přebor II. třídy 
– skupina B

kolo 7. SK Hlincovka ČB A – JH čt 3.5. 17.30

kolo 8. TJ Hluboká n./V. – JH ne 13.5. 17.30

kolo 9. JH – TJ Jiskra Týn n./V. čt 17.5. 17.30

kolo 11. TJ Spartak Soběslav – JH út 29.5. 18.00

kolo 12. JH – SK Ševětín čt 31.5. 17.30

Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH 
– ženy, I. Jihočeská liga

kolo 17. Štěpánovice – Do roka JH st 2.5. 18.30

kolo 17. Black Death JH – Miletín st 2.5. 18.30

kolo 17. Pohodářky JH – Kočky ČB st 2.5. 18.30

kolo 18. Libín – Pohodářky JH st 16.5. 18.30

kolo 18. Kočky ČB – Black Death JH st 16.5. 18.30

kolo 18. Do roka JH – Kosatky ČB st 16.5. 18.30

Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH – III. Jihočeská liga 
– skupina G

kolo 25. Páni z Růže JH – GD Studená so 5.5. 16.00

kolo 25. Jiskra JH – Týn n./V. ne 6.5. 16.00

kolo 25. ŠK Rodvínov – Ypsi JH ne 6.5. 16.00

kolo 26. Ypsi JH – Páni z Růže JH so 19.5. 14.00

kolo 26. Jiskra JH – Nová Včelnice ne 20.5. 16.00

kolo 27. AJT Třeboň – Ypsi JH so 26.5. 16.00

kolo 27. Páni z Růže JH – Sviny so 26.5. 16.00

kolo 27. ŠK Rodvínov – Jiskra JH ne 27.5. 16.00

Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – Západ

kolo 20. JH – DHK Pardubice út 8.5. 14.00

kolo 21. DHC Slavia Praha – JH so 12.5. 15.00

Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga

kolo 19. HC Zlín – JH čt 3.5. 17.00

kolo 21. DHC Slavia Praha – JH so 12.5. 11.00

Házená – Házená JH – starší žákyně, Žákovská liga MČR

kolo 6. TJ Sokol Poruba – JH ne 13.5.

kolo 6. JH – HK Spartak Ústí n./L. ne 13.5.

kolo 6. JH – FK Hvězda Cheb ne 13.5.

kolo 6. TJ Sokol Vršovice – JH ne 13.5.

Házená – Házená JH – ženy, II. liga – Západ

kolo 20. JH – DHK Pardubice út 8.5. 16.00

kolo 22. JH – TJ Sokol Písek B ne 20.5. 15.00

Házená – Házená JH B – ženy, krajský přebor

kolo 12. JH B – HC Milevsko ne 20.5. 13.00

kolo 6. MMCité+ Brno – JH so 5.5. 18.00

Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor – skupina BBB

kolo 2. JH mix – Spartak Kaplice mix so 12.5.

Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor – skupina DDD

kolo 2. Tigers ČB mix – JH mix so 12.5.

Tenis – TK JH – krajský přebor III. třídy, dospělí 
– smíšená družstva

kolo 2. JH – TK Ostrovec so 5.5.

kolo 3. TJ Jiskra Třeboň – JH so 19.5.

kolo 4. JH – TK Soběslav A so 26.5.

Tenis – TK JH – krajský přebor I. třídy, dorost – smíšená družstva

kolo 2. TK Soběslav – JH ne 6.5.

kolo 3. JH – STK Planá n./L. ne 20.5.

kolo 4. TK ZVVZ Milevsko – JH ne 27.5.

Tenis – TK JH A – O pohár prezidenta ČTS, starší žactvo 
– smíšená družstva

kolo 2. LTC Č. Budějovice – JH A so 5.5.

kolo 3. JH A – TK Písek so 19.5.

kolo 4. TK MANE Hluboká  – JH A so 26.5.

Tenis – TK JH B – krajský přebor II. třídy, starší žactvo 
– smíšená družstva

kolo 3. JH B – Tenis Tábor so 19.5.

kolo 4. TK Ostrovec – JH B so 26.5.

Tenis – TK JH A – krajský přebor I. třídy, mladší žactvo 
– smíšená družstva

kolo 2. JH A – TK Soběslav ne 6.5.

kolo 3. TK Strakonice – JH A ne 20.5.

kolo 4. JH A – TK ZVVZ Milevsko ne 27.5.

Tenis – TK JH B – krajský přebor II. třídy, mladší žactvo 
– smíšená družstva

kolo 2. JH B – Jiskra Bechyně ne 6.5.

kolo 4. TK Sezimovo Ústí – JH B ne 27.5.

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, ženy

kolo 1. počet družstev 8 ne 13.5. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, starší žákyně

kolo 1. počet družstev 11 so 12.5. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, starší žáci

kolo 1. počet družstev 7 so 12.5. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, mladší žákyně

kolo 1. počet družstev 10 ne 13.5. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, mladší žáci

kolo 1. počet družstev 10 ne 13.5. 10.00

Atletika – SKOK JH – krajský přebor družstev, přípravka

kolo 1. počet družstev 17 so 12.5. 10.00

Kopaná – TJ Sokol JH – ženy, divize D

kolo 20. JH – FK Spartak Kaplice so 5.5. 16.30

kolo 12. JH – TJ Vodní stavby Plzeň so 19.5. 17.00

kolo 22. TJ Hradiště – JH so 26.5. 17.00

Kopaná – FK JH 1910 – muži, krajský přebor Ondrášovka

kolo 24. JH – Hluboká nad Vltavou so 5.5. 10.30

kolo 25. Čimelice – JH so 12.5. 17.00

kolo 26. JH – Želeč so 19.5. 10.30

kolo 27. Nová Včelnice – JH so 26.5. 17.00

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci, krajský přebor ČEZ

kolo 16. TJ Hradiště – JH ne 6.5. 9.00

kolo 17. JH – Český Krumlov so 12.5. 10.00

kolo 18. Lokomotiva ČB – JH st 23.5. 16.00

kolo 19. Milevsko – JH ne 27.5. 15.00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci, krajský přebor ČEZ

kolo 16. TJ Hradiště – JH ne 6.5. 10.45

kolo 17. JH – Český Krumlov so 12.5. 11.45

kolo 18. Lokomotiva ČB – JH st 23.5. 17.45

kolo 19. Milevsko – JH ne 27.5. 16.45

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ

kolo 9. JH – SKP České Budějovice út 1.5. 15.00

kolo 9. JH – Prachatice út 1.5. 16.00

kolo 10. Vodňany – JH ne 6.5.

kolo 10. Lokomotiva ČB – JH ne 6.5.

kolo 11. JH – Vimperk ne 20.5. 10.00

kolo 11. JH – Junior Strakonice ne 20.5. 13.00

kolo 12. Český Krumlov – JH ne 27.5. 11.00

kolo 12. Milevsko – JH ne 27.5. 13.00

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ

kolo 9. JH – SKP České Budějovice út 1.5. 15.00

kolo 9. JH – Prachatice út 1.5. 16.00

kolo 10. Vodňany – JH ne 6.5.

kolo 10. Lokomotiva ČB – JH ne 6.5.

kolo 11. JH – Vimperk ne 20.5. 10.00

kolo 11. JH – Junior Strakonice ne 20.5. 13.00

kolo 12. Český Krumlov – JH ne 27.5. 11.00

kolo 12. Milevsko – JH ne 27.5. 13.00

Kopaná – FK JH 1910 B – muži, I. A třída – skupina B

kolo 20. JH B – Meteor Tábor so 5.5. 14.30

kolo 21. Ševětín – JH B so 12.5. 10.15

kolo 22. JH B – Dobrá Voda so 19.5. 14.30

kolo 23. Čtyři Dvory – JH B so 26.5. 10.15

Kopaná – FK JH 1910 – dorost, I. A třída – skupina C

kolo 16. JH – Větrovy so 5.5. 10.00

kolo 19. Chotoviny – JH ne 27.5. 10.00

Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor

kolo 20. Stará Hlína – Buk so 5.5. 17.00

kolo 21. Buk – České Velenice so 12.5. 17.00

kolo 22. FK Studená – Buk so 19.5. 16.00

kolo 23. Buk – Sokol Suchdol n./L. B so 26.5. 17.00

Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka, okresní přebor 
– skupina A

kolo 19. JH B – Novosedly/Stráž út 1.5. 17.00

kolo 20. Centropen Dačice A – JH B pá 4.5. 17.30

kolo 21. JH B – Třeboň B út 8.5. 17.00

kolo 22. JH B – Lomnice nad Lužnicí pá 11.5. 17.30

kolo 24. Nová Včelnice – JH B st 23.5. 17.30

kolo 25. JH B – Kardašova Řečice st 30.5. 17.30

Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka, okresní přebor

kolo 12. JH B – Dačice B ne 6.5. 17.00

kolo 12. JH B – Kardašova Řečice B ne 6.5. 17.00

kolo 13. JH B – Novosedly n./N. ne 13.5. 17.00

kolo 13. JH B – Nová Včelnice ne 13.5. 17.00

kolo 14. Dačice A – JH B so 19.5. 13.00

kolo 14. JH B – Dačice B so 19.5. 14.00

kolo 15. Kardašova Řečice B – JH B ne 27.5. 17.00

kolo 15. Novosedly n./N. – JH B ne 27.5. 17.00

Kopaná – SK Horní Žďár – muži, okresní soutěž – skupina A

kolo 12. H. Žďár – Deštná so 5.5. 17.00

kolo 13. Lomnice n./L. B – H. Žďár ne 13.5. 17.00

kolo 14. H. Žďár – Horní Pěna so 19.5. 17.00

kolo 15. Staňkov – H. Žďár so 26.5. 10.30
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Třetí ročník oblíbeného „Jindřichohradeckého 
půlmaratónu 2018“ se letos poběží v  sobotu 
23. června, ale registrovat se jde za  zvýhod-
něných podmínek už od  začátku roku pro-
střednictvím online formuláře (https://www.
sportt.cz/register/637) na webu závodu. Zno-
vu se uskuteční nejenom soutěž jednotliv-
ců na 21,1 km, ale také dvoučlenné štafety na 
2 x 10,5 km. Startovní listina, jež pojme ma-
ximálně 300 běžců, se naplňuje, k  13. dub-
nu obsahuje 112 jmen závodníků z ČR, Chile 
a  V. Británie. S  přihlášením neotálejte. Veš-
kerých informací o  závodu se lze dopídit 
na  webové adrese http://www.jindrichohra-
deckypulmaraton.cz/.
Jubilejní X. ročník veřejné atletické soutěže 
ve čtyřboji s názvem „Jarní atletický Jindřicháč 
2018“ se uskuteční v úterý 1. května. Prezen-
ce bude probíhat v čase 8.30–9.15 hodin. Ví-
ceboj se skládá ze čtyř nenáročných disciplín 
(sprint 50–100 metrů, skok daleký, hod kri-
ketovým míčkem/vrh koulí a  běh na  střední 
trati 200–800 metrů), takže ho zvládne prak-
ticky každý. Distance jsou stanoveny dle vě-
ku a  výkonnosti startujících. Závodit se bu-
de na  atletickém stadiónu v  Jáchymově ulici 
v Jindřichově Hradci od 9.30 hodin v celkem 
9 kategoriích rozdělených navíc na dívky a ho-
chy, ženy a muže. Na každého účastníka čeká 
v cíli dárek a diplom, pro ty nejlepší věcné od-
měny. Akce, jíž pořádá SKOK J. Hradec, je zá-
roveň úvodním dílem XIII. ročníku seriálu „Hry 
usměvavých srdcí 2018“.
Kategorie: přípravka I. (děti 7 let a  mlad-
ší), přípravka II. (8–9 roků), přípravka III. (10–
11 roků), mladší žactvo, starší žactvo, dorost, 
junioři, dospělí, osoby ZTP se zdravotním han-
dicapem.
První kolo letošního přeboru družstev Jiho-
českého kraje se bude v sobotu 12. května ko-
nat v Nové Včelnici. Na tamním Stadiónu Jose-
fa Jelínka se představí od 10.00 hodin 17 týmů 
přípravky, 11 družstev starších žákyň a 7 cel-
ků starších žáků. Dopolední blok zahájí žačky 
na 100 metrů překážek, skokem o tyči a vrhem 
koulí, žáci výškou a děti z přípravky kriketovým 
míčkem (dívky) a dálkou (hoši). Závěr obstarají 
v 15.00 hodin sprinterské štafety staršího žac-
tva 4x60 metrů a smíšená štafeta benjamínků 
na 8 x 100 metrů. K vidění bude celkem 19 bě-
žeckých a  18 technických disciplín. Ve  všech 
kategoriích okres reprezentují družstva SKOK 
J. Hradec a pořádající TJ N. Včelnice.

CYKLISTIKA
Cyklistický klub RBB Invest J. Hradec na  18.–
20. května připravil další významnou akci. Bu-
de jí II. ročník silničního mezinárodního etapo-
vého závodu s  názvem „RBB Tour 2018“, jenž 
se uskuteční jako XIX. ročník „Memoriálu Jiří-
ho Hudínka“. Centrum akce bude v  Českém 
Rudolci, avšak tři etapy na  celkových 331 ki-
lometrech cyklisty kategorie Elite + U23 zave-
dou nejen na Vysočinu, ale také na Třeboňsko. 
Úvodní páteční etapa obleče do  žlutého tri-
kotu vítěze rovinaté časovky v  okolí Chlumu 

u Třeboně, druhý den je na programu nejdel-
ší etapa na zvlněném okruhu okolo Popelína 
a na závěr v neděli jezdce čeká kopcovitý pro-
fil tratě se startem a  cílem v  Č. Rudolci. Cel-
kově je závod dotován finančními prémiemi 
ve výši 86200 Kč.
Pátek 18. 5. start 17.15 hodin – etapa I.: časov-
ka Chlum – Lutová – Žíteč – Mirochov – Chlum 
(13 km).
Sobota 19. 5. start 11.00 hodin – etapa II.: 
okruh (10x) Popelín – H Olešná – Zahrádky – 
Bořetín – Česká Olešná – Popelín (163 km).
Neděle 20. 5. start 11.00 hodin – etapa III.: 
okruh (10x) Č. Rudolec – Matějovec – Stálkov 
– Penikov – Č. Rudolec (155 km).

FLORBAL
Přestože jsou Velikonoce dávno za námi, drží 
se florbalový klub Centropen Dačice ustálené-
ho názvu turnaje mužů a žen, který každoroč-
ně pořádá. Pro letošní IX. ročník „VTD – Veliko-
nočního turnaje Dačice 2018“ vybral termín 
11.–13. května. Kompletní program 61 zápa-
sů proběhne v Městské sportovní hale na So-
kolské ulici, kde se v pátek bude hrát od 14.30 
hodin, v sobotu a neděli vždy od 8.00 hodin. 
V prvních dvou dnech zápasy končí ve 21.30 
hodin, nedělními finálovými utkáními žen 
(17.05) a  mužů (17.40) pak turnaj ve  městě 
na Dyji vyvrcholí.
Ženy: Lassie´s Snout Brno, UTD Č. Budějovice, 
Kalamita Vysočina, Tlamolep tým Jihlava, Whi-
te Devils Dačice, Panthers Praha.
Muži: Bazzers Team Liberec, FBC Pohořelice, 
Dream Vidláci team Dačice, Vlkofani Třebíč, 
IBK Notorics Brno, Pološílené Veverky Zhoř, Fi-
zzy Bubblech Dačice, SK Velká Ohrada Praha, 
Alk Fajn J. Hradec, PFC Cenosillicaphobia Boři-
tov, A.M.C. H. Brod, IBK Monsters Břeclav.

HORSKÁ KOLA
V sobotu 19. května bude pokračovat devíti-
dílný seriál „Jihočeský MTB pohár 2018“ dru-
hým závodem, jímž je VI. ročník závodu „MTB 
PRODOLI – Řečické okruhy“. Start i cíl bude mít 
na fotbalovém stadiónu TJ Sokol v Kardašově 
Řečici a  je určen pro každou věkovou kate-
gorii, neboť hodnoceny budou nejmenší dě-
ti na odrážedlech i nejstarší veteráni. Prezence 
účastníků je nachystána na 8.30 – 11.00 hodin, 
start dětských závodů na 10.30 hodin a hlavní 
klání odstartuje v pravé poledne.
Program: 8.00 – 11.00 prezence; 10.30 závo-
dy dětí do 12 roků; 12.00 start trasy A – 19 let 
a  starší (48 km); 12.05 start trasy B - 15 let 
a starší (29 km); 12.10 start trasy C – žactvo 13–
14 let (10 km); 16.00 vyhlášení výsledků.

KOPANÁ
Hřiště s  umělou trávou na  jindřichohradec-
ké Piketě bude v pondělí 14. května dějištěm 
kvalifikace B o  postup do  národního finále 
v  mini fotbalu kategorie IV. Představí se tam 
po 3 družstvech dívek a chlapců, která si vybo-
jovala účast z regionálních kol Středočeského, 
Plzeňského a Jihočeského kraje. Turnaje žákyň 
a žáků 8.–9. tříd ZŠ, jenž se uskuteční v  rám-
ci čtvrtého ročníku „Sportovní ligy Základních 

škol – O pohár ministra školství ČR 2017/2018“, 
budou zahájené v 9.00 hodin slavnostním ná-
stupem týmů. Závěrečné vyhlášení výsledků 
je naplánováno na 13.15 hodin.

KUŽELKY
Na  čtyřech místech celé ČR proběhnou kva-
lifikační turnaje čtyřčlenných družstev, která 
se budou snažit o  postup do  finále XII. mist-
rovství České republiky neregistrovaných ku-
želkářů. Jednou z heren, na nichž se v sobotu 
12. května kvalifikace uskuteční, je kuželna TJ 
Centropen Dačice. Závodníci se tam prezentu-
jí v disciplíně 4x60 hodů sdružených, přičemž 
mezi přihlášenými jsou například týmy z Kní-
nic, Třebíče, Stříteže, N. Bystřice, Rokycan, Jih-
lavy a domácích Dačic.

JEZDECTVÍ
Drezúra, kros, parkúr – tři součásti, které spo-
lečně tvoří jezdecký závod všestrannosti. 
Dvoudenní klání v  této královské disciplíně 
uvidí o víkendu 5.–6. května Military centrum 
ve  Dvorečku u  Blažejova. Uskuteční se tam 
kvalifikace LIII. ročníku „Zlaté podkovy 2018“, 
přičemž závod zahájí v  drezurním obdélní-
ku v sobotu v 8.00 hodin a pokračovat bude 
ve  14.00 hodin atraktivní terénní zkouškou. 
V  neděli pak akce vyvrcholí ve  12.00 hodin 
slavnostní přehlídkou a následným parkúrem.
Závodit se bude o  finanční odměny v  cel-
kové výši 62 500 Kč a mnohé věcné ceny vy-
soké hodnoty. Kvalifikace Zlaté podkovy se 
uskuteční jako „Cena firmy Fruko-Schulz“, dá-
le Stříbrná podkova – „Cena Military centra 
Dvoreček“, Bronzová podkova – „Cena Měs-
ta Jindřichův Hradec“, Soutěž naději – „Cena 
HB Beton“, Pony stupeň L – „Cena Kvarto Nová 
Bystřice“, Pony stupeň ZL – Pohár dětí a  juni-
orů ČJF, Rámcový stupeň Z – „Cena DK Open“ 
a  Rámcový stupeň ZL – „Cena Kamenolomu 
Petra Číměř“.
Druhé jarní parkurové závody nachystala Jez-
decká stáj Robin J. Hradec na sobotu 12. květ-
na. V  jejím areálu u  Políkna se koně a  jezdci 
představí od  8.30 hodin, kdy akci odstartuje 
soutěž Pony handicap PZ a po ní Pony handi-
cap PZL, obě započítávané do série „Pony Tour 
Vysočiny 2018“. Následně přijde na řadu hob-
by soutěž stupně ZM na  limitovaný čas, sko-
ková soutěž stupně Z, skoková soutěž s  po-
stupnou obtížností do 115 cm se žolíkem bez 
rozeskakování a na závěr skoková soutěž stup-
ně L++ s jedním rozeskakováním na čas.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Přesně týden před sdruženým krajským pře-
borem jižních Čech a  Vysočiny jednotlivkyň, 
který se uskuteční v  Pelhřimově, proběhne 
poslední ostrá zkouška výkonnosti v  J. Hrad-
ci. V tělocvičně TJ Slovan v Jarošovské ulici se 
totiž bude v sobotu 26. května podevětadva-
cáté konat tradiční soutěž, jež potřetí pone-
se název „Memoriál Karla Parmy“. V klasickém 
čtyřboji (přeskok, bradla, kladina, prostná) bu-
dou od  9.00 hodin cvičit nejmladší dívenky 
v základním stupni, všechny kategorie žákyň 
a také juniorky a ženy. Vyhlášení výsledků prv-
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POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

ního závodního sledu proběhne okolo 13.30 
hodin, druhý sled pak závod slavnostně završí 
v 17.00 hodin.

VOLEJBAL
Součástí IV. ročníku „Sportovní ligy Základ-
ních škol – O  pohár ministra školství ČR“ je 
ve  školním roce 2017/2018 také volejbal. 
V  jindřichohradecké městské sportovní hale 
si to ve středu 16. května od 9.00 hodin roz-
dají dvanáctičlenné sestavy dívek a  chlapců 

z 8.–9. tříd ZŠ, aby se pokusily o postup do re-
publikového finále. Představí se nejlepší škol-
ní celky jižních Čech, Plzeňského kraje a druž-
stva z  druhých příček regionální kvalifikace 
středních Čech. Do  finálového turnaje, který 
se uskuteční 31. 5.–1. 6. v Karlových Varech, se 
dostanou pouze týmy z prvních míst.

VYBÍJENÁ
Antukové dvorce v  zadní části jindřichohra-
deckého Tyršova stadiónu, nebo při špatném 

počasí městská sportovní hala, budou v  úte-
rý 15. května dějištěm krajského kola „Pohá-
ru Asociace školních sportovních klubů ČR“ 
ve vybíjené žactva 4.–5. tříd Základních škol. 
Soutěž začne v 8.30 hodin, přičemž v katego-
rii dívek okres budou zastupovat žákyně ze ZŠ 
a MŠ Kardašova Řečice a V. ZŠ J. Hradec na síd-
lišti Vajgar. V  otevřené smíšené kategorii se 
pak představí jejich spolužáci a také děti ze VI. 
ZŠ na sídlišti Hvězdárna.

Roman Pišný

 � Lední hokej

Hokejový klub KLH Vajgar J. Hradec uspořádal 
VI. ročník „Memoriálu Jana Marka 2018“. Dvou-
denního klání mladších dorostenců se na jind- 
řichohradeckém zimním stadiónu, který má 
ve svém názvu jméno legendy, na jejíž počest 
se turnaj koná, zúčastnilo pět družstev.
Favoritem byl obhájce z minulého roku, Mount-
field H. Králové. Ten na turnaj přijel jako čerstvý 
mistr České republiky a svoji roli splnil. Stal se tý-
mem, jemuž se nejenže povedlo trofej obhájit, 
ale je také prvním klubem v historii, který trium-
foval dvakrát. Cestu za prvenstvím mu překva-
pivě nejvíce ztížil domácí celek, jenž po heroic-
kém výkonu českého šampióna porazil 6:5.
Právě díky této nečekané výhře nakonec jind-
řichohradecké družstvo obsadilo pěkné 3. mís-
to, přestože zbývající zápasy prohrálo. „Direk-

toriátem turnaje byl souboj Hradců vyhlášen 
nejlepším zápasem Memoriálu. Celkově se ak-
ce povedla, zúčastněné týmy si ji pochvalova-
ly a vyjadřovaly, že se těší na pozvání na příští 
ročník,“ uvedl David Regásek, člen organizační-
ho štábu turnaje.
Závěrečný slavnostní ceremoniál proběhl s účas-
tí rodinných příslušníků Jana Marka, zástupců 
města J. Hradec a sponzorů. Družstva a nejlepší 
jednotlivce dekorovali kupříkladu bývalí hokejis-
té J. Hradce Milan Němec a Jaroslav Kocar, či ho-
kejový mistr světa z roku 1996, českobudějovic-
ký Radek Bělohlav. „Turnaj se letos těšil velkému 
zájmu sportovní veřejnosti. Velký dík patří fa-
nouškům Vajgaru, kteří hlavně během druhé-
ho dne vytvořili skvělou atmosféru a  vydrželi 
povzbuzovat až do konce,“ dodal Regásek.

Individuální ocenění – nejproduktivnější 
hráč: Adam Bachánek (Zlín) 6 (3+3). Nejlepší 
brankář: Vít Lukáš (Žďár n./S.). Nejlepší obrán-
ce: Vojtěch Riedl (Zlín). Nejlepší útočník: Petr 
Moravec (H. Králové).
Výsledky: J. Hradec – Č. Budějovice 3:4 SN, 
Žďár n./S. – H. Králové 2:4, Zlín – Č. Budějovice 
11:0, H. Králové – J. Hradec 5:6, Zlín – Žďár n./S. 
4:2, Zlín – H. Králové 1:4, Žďár n./S. – Č. Budějovi-
ce 2:0, J. Hradec – Zlín 2:3 SN, Č. Budějovice – H. 
Králové 2:3, Žďár n./S. – J. Hradec 2:1 SN.
Konečné pořadí: 1. Mountfield Hradec Králové 
9 (16:11), 2. AUKRO Berani Zlín 8 (19:8), 3. KLH 
Vajgar Jindřichův Hradec 6 (12:14), 4. SKLH Žďár 
nad Sázavou 5 (8:9), 5. HC Motor České Budějo-
vice 2 (6:19).

Foto: David Regásek

Memoriál Jana Marka obhájili dorostenci Hradce Králové

HOKEJBAL
Již téměř čtyřiadvacetiletou historií se může chlubit TJ HBC Olymp 
J. Hradec. Klub má zastoupení ve druhé nejvyšší české soutěži mužů 
a stará se i o výchovu mládeže. V extralize mladšího dorostu nastupuje 
v této sestavě, nahoře zleva David Krejzar, Lukáš Macků, Barbora Ma-
tějková, Luboš Hronza, Vít Dráchovský, Zdeněk Duba, František Švábirt 
a kapitán Radek Ryšlavý. Dole jsou zleva Daniel Slabý, brankář Štěpán 
Kvapil a Dominik Loukota. Na snímku chybí Jakub Košťál.

Foto: Jaroslav Matějka

BASKETBAL
Klub Basket Fio banka J. Hradec měl dohromady v sezóně 2017/2018 
v soutěžích 8 týmů. Benjamínci ve smíšeném družstvu startovali v ob-
lastním přeboru nejmladšího mini žactva U11. Šikovní basketbalisté stojí 
v zadní řadě zleva Ondřej Velek, Adam Hezina, Alex Račman, Jan Havel-
ka, Daniela Spurná a trenér Tomáš Vybíral. Před nimi jsou v pokleku zleva 
Jan Vybíral, František Grill, Šimon Dvořák, Jérome Jacques Prokeš, Jan Ille 
a dole u míče Vojtěch Heřmánek (vlevo) s Oliverem Langerem.

Foto: Radka Procházková

PLAVÁNÍ
Historický úspěch zaznamenal Plavecký klub J. Hradec, který se v kon-
kurenci dalších 63 týmů dokázal v ženské kategorii dostat až do finále 
MČR družstev, které se uskutečnilo v Ostravě. Jindřichohradecké ženy 
a dívky tam obsadily výborné 7. místo. Na jeho zisku se podílely Bar-
bora Baboučková, Vanda Gregorová, Anna Hrdličková, Denisa Hrone-
šová, Terezie Kinterová (na snímku), Adéla Lepičová, Viktorie Mňuko-
vá, Simona Pavlíková, Karolína Šimková a Viola Válková.

Foto: Petr Tůma
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 � CYKLISTIKA

Potřetí bude TJ Blesk Klikov v blízkosti Tušťské 
pískovny pořádat silniční cyklistické závody 
pro žactvo II. stupně základních škol. Na dívky 
a hochy ze 6.–7. tříd čeká čtyřkilometrová dis-
tance, kadetská kategorie z  8.–9. tříd pojede 
dvojnásobek. 
Součástí „Memoriálu JUDr.  Ferdinanda Bušty“, 
jenž vzala pod svou záštitu hejtmanka Jiho-
českého kraje Ivana Stráská, je i soutěž pro pří-
chozí a děti z mateřských škol ve věku 2–6 let, 
které budou závodit na mini kolech, odrážed-
lech a dětských kolech. Akce, jež se koná v rám-

Žákovský Buštův memoriál se pojede již potřetí
ci programu ČUS „Sportuj s námi“, se uskuteční 
ve čtvrtek 24. května od 8.00 hodin, kdy začíná 
výdej startovních čísel.
Výsledky jednotlivých rozjížděk vytvoří pořa-
dí škol, přičemž pro nejlepší tři družstva je při-
praveno finanční ohodnocení ve výši 22 000 Kč 
a mnoho dalších věcných ocenění. Doprovod-
ný pořad je rovněž velmi pestrý. Proběhnou 
v  něm besedy a  autogramiády s  někdejšími 
olympijskými medailisty (volejbalista Antonín 
Procházka, veslaři Oldřich Svojanovský, Václav 
Chalupa) a  bývalými cyklistickými reprezen-

tanty (Stanislav Bambula, Jaroslav Bílek). Vys- 
toupí českobudějovické Hudební divadlo, zá-
vodit se bude na veslařských trenažérech.

Program: 8.00–9.15 výdej startovních čísel; 9.00–
10.00 rozjížďky dětí 2–6 let; 9.30 nástup ZŠ, pora-
da; 10.00–10.30 přestávka na občerstvení; 10.15 
start žákyň; 10.30–11.00 semifinále a finále dětí 
2–6 let; 10.50 start žáků; 11.00 divadelní předsta-
vení; 11.30 vyhlášení výsledků dětí 2–6 let; 12.00 
start kadetek; 12.50 start kadetů; 13.30 veslařské 
závody; 14.30 vyhlášení výsledků ZŠ.
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2. a 3. května
ANIFILM
Část projekce třeboňského festivalu
Státní hrad a zámek

2. května, 16:30 hod.
FINSKO
Přednáška Vladimíra Bednáře, Městská knihovna

3. května, 16:00 hod.
SVĚT KOSTIČEK
Vernisáž výstavy, Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

5. května, 10:00 hod.
9. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉ AKORDEONOVÉ 
PŘEHLÍDKY
KD Střelnice

5. května, 14:00 hod.
BIÁK
Festival studentských filmů, GVN

6. května, 19:00 hod.
Torben Betts „KOČKA V OREGÁNU“
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny A. KD Střelnice

7. května, 19:15 hod.
VÝZNAM VČELY MEDONOSNÉ
Přednáška Martina Palečka pro Český zahrádkářský 
svaz. Dům dětí a mládeže

7. května, 21:00 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
Sraz ve 21:00 hodin u Obchodní akademie T. G. M.
Nábřeží L. Stehny

8. května, 8:30 hod.
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Pietní akce, Mertovy sady

10. května, 16:00 hod.
PRVNÍ REPUBLIKA
Vernisáž výstavy. Život v J. Hradci na stránkách Ohlasu 
od Nežárky. Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

10. května, 16:30 hod.
PĚŠKY PO ČESKU, ŠPANĚLSKU A ITÁLII
Přednáška Patrika Kotrby. Městská knihovna

10. května, 19:00 hod.
Jakub Nvota „RAPPER“
Divadelní společnost Frída. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

11. května, 14:00 - 17:00 hod.
HRAVÉ ODPOLEDNE
Městská knihovna, pobočka Vajgar

12. května
FOTOGRAFOVÁNÍ PŘÍRODY A KRAJINY
Workshop pro začátečníky a mírně pokročilé. 
Lektor Stanislav Maxa. Muzeum fotografie a MOM

12. května, 9:00 hod.
BEŽ NA VĚŽ - XXI. ROČNÍK
Prezentace od 8:30 hodin soutěže o nejrychlejšího 
běžce do schodů městské vyhlídkové věže.
Městská vyhlídková věž

19. května, 17:00 hod.
KONCERT
Účinkuje Jihočeský violencellový orchestr
Rytířský sál SHZ

19. května, 17:00 hod.
PŮL STOLETÍ S CIMRMANEM
Vernisáž výstavy, Zámecký mlýn

20. května, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
KD Střelnice

24. května
2. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO HAPPENINGU ZUŠ OPEN

25. května 18:00 hod.
NOC KOSTELŮ
Prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie, Evan-
gelického kostela v Bratrské ulici a Husitské farnosti 
v Kostelní ulici

25. května, 18:00 hod.
MUZEJNÍ NOC V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
Muzeum fotografie a MOM

25. května, 18:00 hod.
MUZEJNÍ NOC V KOSTCE
Muzeum Jindřichohradecka

25. května, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje hudební skupina Jen tak tak a hosté, GVN

26. května
OTEVŘENÍ SEZÓNY ZÁMECKÉHO MLÝNA
Zámecký mlýn

26. května, 16.00 hod.
KONCERT
Účinkují žáci Hudebního sboru sv. Jana Křtite-
le z Deštné u Jindřichova Hradce a žáci Základní 
umělecké školy v J. Hradci. Kaple sv. M. Magdaleny

27. května, 15:00 hod.
POHÁDKY NA FAŘE
Jak Václav princeznu vyléčil a Zakletý les, dvůr ZUŠ

Probíhající výstavy:

JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018
NÁVRATY BEDŘICHA BUDILA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 3. 6. 2018
ŽIVOT S ANEŽKOU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2018
OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2018
ČESKÉ VĚDKYNÉ A JEJICH PŘÍNOSY  
NEJEN ČESKÉ VĚDĚ II. 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2018 

12. května, 13:00 hod.
JAK SE VAŘÍ ZDRAVÍ
Tyršův stadion

12. května, 17:00 hod.
PAVEL SOJKA / NEW YORK, OTEVŘENÉ MĚSTO
Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 1. 7. 2018
Muzeum fotografie a MOM

13. května, 16:00 hod.
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5. Divadelní pohádka v cyklu  
„Děti s rodiči do divadla“. KD Střelnice

14. května, 19:00 hod.
POMNÍKY A PAMÁTNÍKY V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Přednáška PaedDr. Františka Fürbacha a MgA. Jakuba 
Valáška, Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

15. května, 19:00 hod.
BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO
Koncert Kruhu přátel hudby. Účinkují Jaromír Zámečník 
- bajan, Jiří Novotný - housle, Vladislav Bláha – kytara
Kaple sv. M. Magdaleny

16. května, 16:30 hod.
MASAJOVÉ KREV A MLÍKO
Přednáška Věry Noskové, Městská knihovna

17. května, 15:30 hod.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ V. NOVÁKA
Vernisáž výstavy, Dům gobelínů

17. května, 16:00 hod.
15 LET S VÁMI
Vernisáž výstavy výrobků klientů organizace Otevřená 
okna, z. ú., Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

17. května, 16:00 hod.
PUTOVÁNÍ PO ISLANDU
Beseda s Mgr. Janou Valsovou
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

18. - 20. května
SILNIČNÍ ETAPOVÝ ZÁVOD RBB TOUR 2018
XIX. Ročník Memoriálu Jiřího Hudínka
Chlum u Třeboně, Popelín, Český Rudolec

18. května, 18:00 hod.
MUZEJNÍ NOC VE STARÉ RADNICI
Výstavní dům Stará radnice

18. května, 18:00 hod.
MUZEJNÍ NOC V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

18. května, 19:00 hod.
ZA ŽABÍM ŘEVEM
Přednáška Martina Šandery, Rybník Kunifer

19. května, 9:30 hod.
NA POMOC ROPUŠE KRÁTKONOHÉ
Přednáška a brigáda, Pískovna na cvičišti

19. května, 13:30 a 14:00 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC  
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Zahájení turistické sezóny.  Park pod gymnáziem

POZVÁNKY NA ČERVEN
Městské akce: Ostatní akce:
• 1. - 3. 6.  DNY MĚSTA (OSLAVA 725 LET)
•         5. 6.  „KDO JE TADY ŘEDITEL?“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A 
•      15. 6.  ZÁVĚREČNÝ KONCERT JIHOČESKÉHO FESTIVALU  
  CONCERTINO PRAGA 
•      17. 6.  SENIOR KLUB
•      22. 6.  LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU
•      26. 6.  DIVADLO JÁRY CIMRMANA – LIJAVEC 
  – DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ 
•      29. 6.  LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU

• 15. - 16. 6.  ŽIVÝ HRADEC
•             16. 6.  ODPOLEDNE S HELIGONKAMI  
  – KD STŘELNICE
•             19. 6.  KONCERT CHVÁLA ZPĚVU
•             23. 6.  JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATON
•             24. 6.  LETNÍ KONCERT JHSO


