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Oslavy budou probíhat v rámci letošního 
TOP Týdne. 

Více na straně 5

PŘIJĎTE V BŘEZNU DO DIVADLA

V  Kulturním domě Střelnice na  vás 
čekají divadelní představení v  rámci 
předplatného A i B a také zábavný pořad.  
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HUDEBNÍ NADÍLKA PRO 

JINDŘICHOHRADECKÉ 

POSLUCHAČE 

Březnové koncerty v kapli sv. Maří Magda-
leny lákají diváky na rozmanitý program. 

Více na straně 17

V areálu jindřichohradecké 
nemocnice vyroste nový pavilon 
Pokud měl někdo důvod být hospitalizován v jin-
dřichohradecké nemocnici na  interním oddělení, 
případně na oddělení ortopedickém, urologickém 
či ORL, tj. byl ubytován v pavilonu D, jistě se nedi-
ví, že pavilon bude zbourán. Budova stará přes sto 
let  dosloužila jako stavba a hlavně nemůže vnitř-
ním řešením odpovídat  ani základnímu standar-
du dnešní doby. Personál oddělení se sice snažil vy-
tvořit prostředí alespoň vzhledově příjemnější, ale 
např. hygienické zázemí, či katastrofální stav nos-
ných částí a vnitřních rozvodů budovy jednoduše 
změnit nelze. Podle   odborného stavařského hle-
diska by prostá rekonstrukce bylo to nejhorší ře-
šení. Z toho důvodu záměr vybudovat nový pavi-
lon má Nemocnice Jindřichův Hradec již řadu let, 
a tím spíš se do starého neinvestovalo.

Původním záměrem bylo vybudovat velký pavi-
lon, do kterého by bylo možné sestěhovat všechna 
oddělení nemocnice. Vzhledem k  nákladům vy-
čísleným na 550 milionů Kč byla Nemocnice Jin-
dřichův Hradec nucena od realizace ustoupit. Roz-
hodnutí padlo poté, kdy nebyla přiznána dotace 
z  programu ROP. Úspornější varianta s  projekto-
vaným rozpočtem 250 milionů Kč nakonec po ve-
řejné soutěži bude pořízena do  200 milionů Kč. 
I tak 4nanční podíl Nemocnice Jindřichův Hradec 
je spíše symbolický vzhledem k  dotaci Jihočeské-
ho kraje. Na druhé straně čekají jindřichohradec-
kou nemocnici další výdaje, které do akce nazvané 
„Modernizace a dostavba areálu nemocnice“ také 
spadají.

pokračování na straně 4 

Pohled na hlavní vstup z prostoru před pavilonem C (známý jako chirurgický), pavilon C je od zastřešeného vchodu vlevo.



Obsah

2
3
4
7
7
8
9

11
16
21
24

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ

str. 2

www.jh.cz

Užitečné kontakty a tísňová volání

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Pozvánky na duben

Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

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

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

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

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

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

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

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

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

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236
 
Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

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

Muzeum fotogra4e a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
 Tel.: 384 362 459

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

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

SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotogra4e. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z  minulého čísla: Pohled ze Zakosteleckého náměstí (Kozího plácku) do  ulice 
Na Hradbách
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Ing. Karel 
Bajer z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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Město se prezentovalo na veletrhu 
Holiday World
Město Jindřichův Hradec se od čtvrtka 7. do ne-
děle 10. února prezentovalo na  středoevrop-
ském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
na holešovickém výstavišti v Praze. Zástupkyně 
oddělení cestovního ruchu a marketingu po ce-
lou dobu návštěvníky zvaly do  našeho města 
i prostřednictvím nového Kalendáře akcí 2013 
na všechny tradiční i nové kulturní a společen-
ské akce, dále podávaly informace o  službách 
ve  městě, nabídce ubytování a  volnočasových 
aktivitách. V  expozici byl také k  dostání nový 
propagační materiál Hravý Hradec, který zají-
mavou, neotřelou a také vtipnou formou infor-
muje nejen dětské návštěvníky o největších tu-
ristických atraktivitách Jindřichova Hradce. 

Ve čtvrtek 7. února byly v rámci veletrhu slav-
nostně pokřtěny nové tištěné propagační ma-
teriály České inspirace „Inspirace pro rodiny 
s dětmi“. Dvě úplně nové brožury pokřtil první 
náměstek ministryně kultury František Mikeš. 
První brožura inspiruje k  návštěvě především 
rodiny s  dětmi a  je rozdělena do  těchto sekcí: 
poznávej, tvoř, hraj si, bav se, cákej se, hýbej se 
a  rozhlížej se. Druhá s  názvem Inspirace pro 
milovníky umění láká na památky, moderní ar-
chitekturu, na hudbu, výtvarné umění, sochař-
ství, divadlo i na 4lm. 
V rámci veletrhu byly také vyhlašovány výsled-
ky ankety Kraj mého srdce 2012, kterou pořá-
dalo Vydavatelství KAM po  Česku a  výstavní 
společnost Incheba Praha. Jihočeský kraj dosá-
hl vynikajících výsledků. Ze sedmi vyhlášených 
kategorií pětkrát obsadil stupně vítězů - získal 
tři vítězství v  kategoriích Letní dovolená, Pěší 
turistika a Cykloturistiky a dvakrát stříbro v ka-
tegoriích Památky/Historická místa a  Folklor 
a tradice. 

Druhý víkend v únoru ožil   
masopustem
Tradiční masopustní průvod s  typickým pes-
trobarevným procesím maškar, provázeným 
divadelníky a  muzikanty prošel Jindřichovým 
Hradcem v  neděli 10. února. Průvod se vydal 
již tradičně od baráčnické rychty a prošel ulicí 
Na Příkopech, Husovou a Klášterskou na Masa-
rykovo náměstí, kde se odehrálo krátké kulturní 
vystoupení. Poté se vydal ulicí Panskou na ná-

městí Míru, kde bohatý doprovodný program 
pokračoval soutěží v  pití piva a  pojídání jitr-
nic. Nechybělo ani typické masopustní hodová-
ní a  tancovačka. Na své si přišly také děti, pro 
které byly připraveny jak v sobotu, tak i v nedě-
li dětské maškarní karnevaly v kulturním domě 

Střelnice. Na realizaci se spolupodíleli Obec ba-
ráčníků „Kunifer“, divadelní společnost Jablon-
ský, kapela Ukrutanka a Dům dětí a mládeže.

V Jindřichově Hradci se sešli   
starostové z celého okresu
Pro zajištění dobré oboustranné spolupráce 
při správě Jihočeského kraje pořádá Krajský 
úřad i  letos porady se starostkami a starosty 
všech obcí v Jihočeském kraji. V Jindřichově 
Hradci se toto setkání, kterého se účastní ta-
ké vedení kraje, uskutečnilo v úterý 12. února 
v dopoledních hodinách v kinosále kulturní-
ho domu Střelnice. 
Ve svém úvodním slově hejtman Jiří Zimola 
představil novou radu Jihočeského kraje. Se-
tkání se zúčastnili čtyři radní a to první ná-
městkyně hejtmana Ivana Stráská, náměstek 
hejtmana Jaromír Slíva, radní Antonín Krák 
a Jaromír Novák. Přivítán byl jako radní Jiho-
českého kraje také starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka. Hejtman Zimola 
se zmínil o položkách v rozpočtu Jihočeské-
ho kraje, které se dotknou jindřichohradec-
kého okresu. Plánovanými investicemi jsou 
například výstavba pavilonu D v  jindřicho-
hradecké nemocnici, modernizace povrchu 
komunikací a  kruhový objezd na  křižovatce 
u Kuniferu. Dále hejtman upozornil starosty, 
že v příštím týdnu dojde na jednání rady kra-
je k  vyhlášení několika grantových progra-
mů v rámci Akčního plánu pro rok 2013. Ná-
městkyně hejtmana Ivana Stráská poděkovala 
všem, kteří v loňském roce pomohli v boji Ji-
hočeského kraje o zachování nemocnic a za-
chování rozsahu péče v nich. Stráská vyjádřila 
radost nad tím, že se po změnách, které pro-
běhly v jindřichohradecké nemocnici v uply-
nulých čtyřech letech, situace již stabilizovala. 
Důkazem toho je i  skutečnost, že se podaři-
lo realizovat některé významné projekty, jako 
bylo zateplení budov, anebo dlouho připravo-
vaná výstavba pavilonu D. Náměstkyně Strás-
ká připomněla, že v  letošním roce slaví jin-
dřichohradecká nemocnice 120 let od  svého 

UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,

i když to zatím venku tak nevypadá, navzdory všem krkolom-
ným společenským událostem a starostem občanů je jaro již 
za dveřmi. Jarní rovnodennost připadne na 20. března, ačko-
liv za první jarní den je označován až 21. březnový den. Prv-
nímu jarnímu dni se přisuzovala zvláštní moc. Jedině v tento 
den je prý možné postavit vejce na špičku. Od tohoto lze také 
usuzovat, že tento den je také plný zázraků. Jedním velkým 
březnovým zázrakem bude také zahájení výstavby pavilonu 
D jindřichohradecké nemocnice. Jsem velmi rád, že se Jihočes-
kému kraji podařilo dotáhnout vše do zdárného konce a míst-
ní nemocnice se posune zase o velký krok vpřed. Více infor-
mací o této významné investiční akci se dozvíte dále v tomto 
čísle zpravodaje. 
Dále bych vás chtěl upozornit, že od 18. března do poloviny 
května dojde k  plánované rekonstrukci vodovodního a  ka-
nalizačního řadu včetně přípojek v  úseku od  náměstí Míru 
na Dobrovského náměstí včetně odbočujících uliček v soubě-
hu s rekonstrukcí plynovodu a celoplošné zádlažbě povrchů. 
Na  8. března připadá každoročně mezinárodně uznávaný 
den všech žen, tedy ve zkratce, jak jsme zvyklí – MDŽ. V této 
souvislosti bych rád všem ženám popřál vše nejlepší k tomuto 
svátku. Od neděle 31. března pak začíná platit středoevrop-
ský letní čas a hodiny se posunou o hodinu dopředu. Slunce 
vstoupí do znamení Berana, a to je také znamení, že se při-
bližují největší oslavy jara – Velikonoce, které letos připadnou 
na poslední den měsíce března a začátek dubna. 

Svátky jara se budou slavit za kaž-
dého režimu a  vláda přírodních 
zákonů je naštěstí nezkorumpo-
vatelná. A tak všem spoluobča-

nům přeji, abychom se společně 
na jaro těšili.

Stanislav Mrvka
starosta města

založení. Starostky a starostové se v rámci se-
tkání dále dozvěděli informace o financování 
sociálních služeb, informace z  oblasti regio-
nálního rozvoje, životního prostředí, dopra-
vy, aktuální informace ekonomického odboru 
Krajského úřadu. Z  oblasti krizového řízení 
získali informace o  náhradách škod po  pří-
valových deštích a grantech a dotacích v  ro-
ce 2013 a  z  oblasti územního plánování by-
li upozorněni na  povinnosti obcí ve  vazbě 
na  velkou novelu stavebního zákona a  aktu-
alizaci ZUR.

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

pokračování z titulní strany

První etapa stavby byla zahájena se začát-
kem roku 2013 a bude dokončena za deset 
měsíců. Je to pro generálního dodavatele 
OHL ŽS termín, který nedává příliš pro-
storu k  prostojům. Díky novým technolo-
giím stavba probíhá bez ohledu na  roční 
období a  s  tím spojené počasí. V  této do-
bě se přehouply do druhé poloviny nejhor-
ší zemní práce, kdy bylo nutné odbagrovat 
haldy zeminy. Přitom bylo možné pracovat 
jen na  velmi omezeném prostoru, aby ne-
byl významně narušen normální chod ne-
mocnice.  Omezení v jindřichohraceké ne-
mocnici není příliš, ale přesto je pořebná 
vstřícnost všech zúčastněných a  pochope-
ní i  ze strany návštěvníků. Průjezd areá-
lem od hlavního vchodu ke starému vcho-
du je možný, ale vede přes parkoviště. Tím, 
kromě horší a delší trasy, klesl i počet par-
kovacích míst na  nedávno zbudovaném 
parkovišti. Stísněné podmínky si také vy-
žádaly omezení parkování před pavilonem 
C (chirurgie), aby se na stavbu dostala těž-
ká technika. Nyní se dokončuje přeložení 
podzemních rozvodů a  s  tím přijde uvol-
nění těch největších omezení. Pro návštěv-
níky pavilonu D je již definitivně uzavřen 
hlavní vchod. Budova je přístupná pouze ze 
spojovací chodby mezi pavilonem C  a  pa-
vilonem akutní medicíny, což je pavilon 
u  hlavního vchodu. Průchozí cesty jsou 
v  areálu vyznačeny směrovými tabulkami. 
Doporučujeme procházet budovami, pro-
tože v  areálu se staveniště musí obejít a  je 

nutná zvýšená opatrnost kvůli průjezdu 
vozidel stavby. Vystavěním nového pavilo-
nu D stavební práce v nemocnici neskončí. 
Aby byla alespoň trochu zachována původ-
ní myšlenka sestěhovat všechna oddělení 
do  jednoho pavilonu, bude nutné zrekon-
struovat pavilon C. Vznikne tak blok tří 
na sebe přímo navazujících pavilonů, neboť 
na pavilon C na druhé straně navazuje před 
šesti lety zrekonstruovaný pavilon B s  po-
rodnicí. Drobné stavební úpravy také bude 
potřebné provést na pavilonu A (dnes dět-
ské oddělení), kam budou umístěna sociál-
ní lůžka a oddělení dlouhodobě nemocných 
pacientů.
Výše popsané záměry musí přímo navazo-
vat na  dokončení novostavby pavilonu D, 
protože teprve pak bude možné rozmís-
tit oddělení podle plánu a  provést demo-
lici starého pavilonu. Nakonec proběhne 
ještě stavba spojovací chodby mezi pavilo-
nem D a  pavilonem akutní medicíny, kde 
jsou operační sály a  jednotky resuscitač-
ní a  intenzívní péče. Samozřejmě se počí-
tá s konečnou úpravou nemocničního par-
ku a náhradou zeleně, která dočasně musela 
ustoupit novostavbě. Nový pavilon D si-
ce neznamená rozšíření služeb jindřicho-
hradecké nemocnice, ale přeci jen se počí-
tá s jednou novinkou. Jedna lůžková stanice 
bude vyhrazena tzv. jednodenní chirurgii, 
kdy po  některých operacích pacient bude 
uložen na lůžko se vším komfortem a zdra-
votnickým zázemím, ale odpoledne se vrátí 
domů do svého prostředí.

Zdeněk Miškovský

Pohled po pavilonu akutní medicíny (nový pavilon 
E u hlavního vchodu). Na obrázcích je vidět spojovací 

chodba k pavilonu E (důležité napojení na operační sály).

Ve městě přibyly další tři kontejnery na elektroodpad
Město Jindřichův Hradec pro Vás pořídilo v rámci motivačního programu společnosti ASEKOL další 3 kusy červených kontejnerů, které spo-
lu s původními sedmi slouží pro zpětný odběr drobného elektrozařízení.

Kontejnery jsou určeny výhradně obča-
nům města Jindřichův Hradec a  jeho míst-
ních částí. Mají přispět k  minimalizová-
ní nesprávně ukládaného odpadu do  nádob 
na  směsný komunální odpad a  tím přispět 
ke snižování nákladů na nakládání s komu-
nálním odpadem. Elektrozařízení neuklá-
dejte vedle kontejnerů, nevhazujte dovnitř 
výrobky se skleněnými částmi a  výrobky 
znečištěné (obsahující fritovací olej, zbytky 
potravin a podobně).

Již rozmístěné kontejnery:
1/ Masarykovo náměstí Jednota 44/II
2/ sídl. Vajgar Billa 650/III
3/ sídl. Vajgar Kosův dvůr 699/III
4/ sídl. Hvězdárna stánek Hvězdná 56/V
5/ sídl. Hvězdárna proti AŠ  2/V
6/ sídl. U nádraží u Jitřenky 792
7/ sídl Pod kasárny ul. Anglická 1213/III

Nová místa kontejnerů:
1/ Družstevní 226/II
2/ Na Palici 330/IV
3/ sídl. Vajgar 562/III

Odevzdat vysloužilá elektrozařízení je možné 
i nadále také na sběrném dvoře (včetně velkých, 

ledniček a TV) a ve všech místních částech obcí 
do podobných kontejnerů od společnosti Elek-
trowin za dodržení stejných podmínek. Děku-
jeme vám všem, kterým není životní prostředí 
lhostejné, že odpad třídíte.

František Bulíček
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ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

V letošním roce město Jindřichův Hradec slaví 720 let 
V  roce 2013 si naše město připomíná 720 
let od  doby, kdy se objevila první písemná 
zmínka o  Jindřichově Hradci jako o  měs-
tě. Jindřichův Hradec je v  písemných pra-
menech výslovně uváděn jako město popr-
vé roku 1293. Označení sídliště pod hradem 
jednoznačným latinským termínem „civitas“ 
v  originále nedochované listiny zemského 

komtura řádu německých rytířů z  13. října 
roku 1293 předcházela dlouhodobější eta-
pa vývoje, v  níž se formovaly první zákla-
dy města v hospodářském, sociálním, správ-
ním, církevním i urbanistickém stylu. Vznik 
města je bezprostředně svázán s existencí vr-
cholně středověkého hradu, který tu v  ply-
nulé kontinuitě navázal na slovanské kníže-
cí hradiště vyrostlé na skalnaté ostrožně nad 
soutokem řeky Nežárky a Hamerského poto-
ka s uměle přehrazenou vodní nádrží. Nelze 
dosud spolehlivě rozhodnout, jakým způ-
sobem nabyli tohoto území na  jihu českého 
státu v  pomezním hvozdu hradečtí Vítkov-
ci, zda přímým udělením držby od panovní-
ka, či postupnou uzurpací úřednického léna. 
Prvním jmenovitě známým držitelem hra-
du byl Jindřich, nejstarší syn Vítka z Prčice 
– předního velmože na  panovníkově dvo-
ře v poslední třetině 12. století a zakladate-
le široce rozvětvených linií. Všechny tyto ro-
dové větvě, nesoucí ve  shodě s  heraldickou 
pověstí o dělení růží ve svém erbu pětilistou 
růži, lišící se jen barevným provedením, by-
ly společnou rodovou politikou svázány až 
do konce 13. století. Tak zní jeden z odstavců 
třetí kapitoly knihy Jindřichův Hradec 1293 
- 1993, která byla sepsána u příležitosti sed-
mistého výročí. Kapitolu Počátky města a je-
ho vývoj ve 13. století napsal Luděk Jirásko.
„V  Jindřichově Hradci si toto významné vý-
ročí připomeneme v  rámci TOP Týdne, kte-
rý se uskuteční na přelomu července a  srpna 
2013,“ sdělil starosta města Stanislav Mrvka.  
Oslavy 720. výročí od první písemné zmínky 
o městě odstartují v pátek 26. července 2013 
koncertem na třetím nádvoří Státního hradu 
a zámku a tento koncert vyvrcholí videomap- 
pingem. „Sobotní program začne na  náměs-
tí Míru, kdy v dopoledních hodinách zahrají 
místní hudebníci. Dále se občané a návštěvní-
ci mohou těšit na  historický průvod městem 
a na velmi pestrý program pro děti i dospělé 
na  zámku,“ přiblížil oslavy vedoucí kultur-

ního domu Střelnice Radim Staněk. Slavnos-
ti by měly být zakončeny nočním průvodem 
města s  loučemi a slavnostním ohňostrojem, 
v neděli pak budou pokračovat promenádním 
koncertem dechové hudby v městském parku. 
TOP Týden potrvá až do 4. srpna 2013.

Karolína Průšová

Podnikatelé se setkali na fóru již pojedenácté
V závěru ledna se v Hotelu Concertino – Zlatá 
husa uskutečnilo v rámci projektu Města v roz-
letu jedenácté Podnikatelské fórum, kterého se 
zúčastnilo osm desítek podnikatelů. Program 
zahájil svým příspěvkem předseda Rady Ob-
lasti Jihočeské hospodářské komory Jindřichův 
Hradec Bohdan Soukup a podal zprávu o čin-
nosti komory za  uplynulé období. Následo-
val příspěvek starosty města Stanislava Mrvky, 
ve kterém se zabýval spoluprací města, hospo-
dářských subjektů a  společenských organiza-
cí. Místostarosta Bohumil Komínek představil 

zpracovanou Komplexní koncepci dopravní 
obslužnosti a  v  ní místa zajímavá pro podni-
katele, dále zhodnotil investice města realizo-
vané v roce 2012 a přiblížil plán investic na rok 
2013. Na něj navázal se základními parametry 
rozpočtu města na rok 2013 místostarosta Pavel 
Vejvar. Aktuální změny daňové správy předne-
sl ředitel územního pracoviště Finančního úřa-
du v Jindřichově Hradci Jan Hlohinec. Vývojem 
světové ekonomiky se zabýval analytik ČSOB 
Petr Dufek a  poslední přispěvatelkou byla ře-
ditelka CzechInvestu Martina Trajerová, která 

představila činnost agentury a její aktuální pro-
jekty. Časově náročný program zpestřily děti ze 
Základní umělecké školy v Jindřichově Hradci. 
Na závěr proběhla volná diskuse. Podnikatelské 
fórum pořádalo město Jindřichův Hradec a Ji-
hočeská hospodářská komora.

Karolína Průšová
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Prvňáčci jsou již zapsáni

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zápis do  prvních tříd pro školní rok 2013/2014 se uskutečnil 
ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 29. ledna 
2013. Zápisů se v základních školách v Jindřichově Hradci zúčast-
nilo 345 dětí, z toho 59 dětí, které měly v loňském roce udělený od-
klad školní docházky. Zhruba u stejného počtu dětí požádali rodi-
če o odklad školní docházky pro nadcházející školní rok. Zvýšený 
zájem byl v letošním roce o umístění dětí do třídy s rozšířenou vý-
ukou hudební a výtvarné výchovy ve 2. základní škole a o umístění 
dětí do 5. základní školy na sídlišti Vajgar, která  kromě volitelných 
předmětů nabízí žákům sportovní aktivity, zejména výuku plavání. 
V této souvislosti je nutné říci, že širokou škálu volitelných před-
mětů, řadu kroužků, zaměřených nejen na  sportovní vyžití žáků, 
ale i  na  rozvoj schopností žáků nabízejí ve  vysoké kvalitě všech-

Letošní únor byl ve znamení výcviků
Začátkem února se sešli dobrovolní hasiči z JSDHO Jindřichův Hradec a strážní-
ci Městské policie taktéž z Jindřichova Hradce ke společnému výcviku. Tento vý-
cvik byl zaměřen na záchranu osob na ledě vodního toku a po předchozí domlu-
vě se uskutečnil ve veslařském klubu na rybníce Vajgar. Nejprve byli účastníci 
výcviku seznámeni s teorií záchrany a s prostředky na záchranu osob. K výcviku 
byly použity prostředky, a to ochranný oděv do vody AGAMA, záchranné vesty, 
házecí záchranné pytlíky (lano), které obě složky už mají ve své výbavě. K výcvi-
ku byla použita i speciální nafukovací lávka. Tento pět metrů a téměř jeden a půl 
metru široký záchranný prostředek umožňuje bezpečné přiblížení k tonoucímu 
i v případě, kdy se led bortí. Tuto lávku lze použít celoročně a dají se k sobě při-
vazovat další a tím se vytvoří bezpečná lávka i třeba na přechod přes rašeliniště. 
O zmíněnou lávku, která unese bezmála tunu, má jednotka zažádáno ke koupi 
pro letošní rok do svého vybavení.  Aby výcvik mohl vůbec proběhnout, muse-
li hasiči vyříznout otvor do ledu o rozměru 10x10 metrů pomocí motorové pily. 
Další část výcviku se zaměřila na správné přiblížení k tonoucímu, což je taktika, 
kterou lze využít bez ohledu na roční období, tedy nejen při záchraně na ledě. 
Na závěr provedli hasiči ještě výcvik s požární stříkačkou TOHATSU. Závěrem 
bych chtěl poděkovat HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec za zapůjčení věcných pro-
středků, bez kterých by se výcvik nemohl uskutečnit. Raději se budeme setkávat 
společně se strážníky při výcviku než při záchraně občanů Jindřichova Hradce, 
ale i na tyto situace musíme být připraveni. Další výcvik se uskutečnil v HZS Tá-
bor. Byl to výcvik hasičů s dýchací technikou ve zdejším polygonu. Tento výcvik 
probíhá jednou do roka na speciálním polygonu, kde se prolézá cesta, která pro-
chází klecemi s různými překážkami za úplné tmy. Výcviky s dýchací technikou 
probíhají jedenkrát za tři měsíce, ale to si zdejší jednotka provádí sama.

Lubomír Beran

Zveme vás na konferenci KRÁSNÁ OBEC 2013
Spokojenost obyvatel s  podobou veřejných 
prostranství by měla být jednou z priorit ka-
ždého města. Lidé zde tráví hodně času, aniž 
by si to uvědomovali. Bohužel někdy bý-
vá urbánní problematika řazena až za koupi 
nové čističky nebo zbourání nevýdělečného 
stadionu. Jinak tomu však bude na  konfe-
renci KRÁSNÁ OBEC 2013, jež se uskuteční 
23. května 2013 v Jindřichově Hradci, a nad 
níž přímo ve  městě převzal záštitu starosta 
Stanislav Mrvka. Konference bude zaměře-
na na  koncepční řešení veřejných prostor, 
strategické dokumenty a  konkrétní příkla-
dy úspěšných realizací. Výběr témat odrá-
ží aktuální problémy měst i obcí a možnosti 
jejich řešení jako jsou např. udržitelné pří-

ny jindřichohradecké základní školy. Co se týká přijetí dětí do zá-
kladních škol, je důležité vědět, že vždy budou přednostně přijaty 
děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové základ-
ní školy. Školské obvody jsou stanoveny obecně závaznou vyhláš-
kou města. Ve  srovnání s  loňským rokem nastoupí do  budoucích 
prvních tříd více dětí. Nelze v tomto okamžiku říci přesně o kolik, 
protože vyšetření v pedagogicko psychologické poradně teprve za-
čínají, ale dá se předpokládat, že asi o 30-40, což představuje jednu 
až dvě třídy. Mírný nárůst v počtu dětí nastupujících do základních 
škol lze předpokládat i v nejbližších letech, protože do základních 
škol začínají nastupovat děti z  období, které je označováno jako 
baby boom. 

Jitka Čechová

stupy v dopravě, nízkonákladová a ekologic-
ky šetrná údržba zeleně, nutnost certifikace 
hracích prvků na dětských hřištích nebo vý-
znam farmářských tržišť, která se stávají vel-
mi populární v mnoha českých městech. Nad 
akcí pořádanou Národním centrem regionů 
převzal záštitu předseda Asociace krajů ČR 
JUDR.  Michal Hašek a  ministr pro místní 
rozvoj Ing.  Kamil Jankovský. Vystoupí zde 
přední odborníci z  oboru. Cílem je propo-
jit zainteresované strany na  všech úrovních 
a dopomoci tak rozvíjet urbánní politiku žá-
doucím směrem. Společným dialogem lze 
totiž snadněji docílit prosazení dobrých ná-
padů. Proto srdečně zveme všechny občany, 
kterým není lhostejné, co se ve vašem městě 

děje. Stejně tak rádi přivítáme zástupce ne-
ziskového sektoru, kultury a cestovního ru-
chu, členy akademické obce, výzkumné in-
stituce a  firemní subjekty. Po  odborném 
programu je pro všechny účastníky připra-
vena prohlídka města, kostela sv. Jana Křti-
tele a  minoritského kláštera pod vedením 
Mgr. Vladislava Buriana, archeologa Muzea 
Jindřichohradecka, který na konferenci také 
odborně vystoupí. Přihlášku a aktualizované 
informace o  programu najdete na  www.na-
rodni-regiony.cz, v  sekci kalendář akcí. Při 
včasném přihlášení do 10. března získáte re-
gistraci pro druhou osobu zdarma. Těšíme 
se na Vás.

Pavlína Dočkalová
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POLICIE ČR

Od 14. ledna do 13. února letošního roku byla na webových stránkách města zveřejněna anketa, jejímž cílem bylo zjistit, 
jak veřejnost vnímá městský kamerový systém. Aby měl provedený průzkum co největší vypovídající hodnotu, bylo mož-
no vyplnit anketní lístky také přímo v ulicích města. Respondenti tak odpovídali na šest otázek, které zpracovali pracovníci 
ministerstva vnitra. Do ankety se zapojilo celkem 255 osob. Z výsledků ankety vyplývá, že občané Jindřichova Hradce a je-
ho návštěvníci vnímají kamerový systém jako nástroj, který posiluje bezpečnost ve městě, a zároveň podporují další roz-
šíření tohoto systému. Důvodem může být skutečnost, že v současné době se v některých částech města necítí bezpečně. 
Výsledky ankety jsou zobrazeny v následujících tabulkách. 

1. Vnímáte pocit nebezpečí či ohrožení v Jind-
řichově Hradci? 

a) ANO 123

b) NE 126

c) NEVÍM 5

2. Jste dostatečně informováni o městském ka-
merovém dohlížecím systému (o  monitorova-
ných prostranstvích)?

a) ANO 56

b) NE 194

c) NEVÍM 4

3. Podporujete rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému?

a) ANO 205

b) NE 35

c) NEVÍM 11

4. Vnímáte městský kamerový systém jako ná-
stroj posílení bezpečnosti ve městě?

a) ANO 212

b) NE 34

c) NEVÍM 5

5. Přáli byste si rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému i do okolí svého bydliště? 

a) ANO 196

b) NE 46

c) NEVÍM 10

6. Cítíte se v monitorovaných územích bezpeč-
něji (dolní a horní část centra města, okolí spor-
tovní haly, most přes rybník Vajgar)?

a) ANO 160

b) NE 53

c) NEVÍM 42

Poznámka: 
Případné rozdíly jsou způsobeny tím, že někteří respondenti neodpověděli na všech šest položených otázek. 

Luboš Müller

Policisté kontrolovali zimní pneumatiky  
Čtyři policisté dopravního inspektorátu společně s dvaadvaceti policisty 
pořádkovými Územního odboru J. Hradec se v měsíci únoru zúčastni-
li dopravně bezpečnostní akce s názvem „Zimní pneu“. Jejím cílem by-
lo snížení dopravní nehodovosti v  důsledku nedodržování zákonných 
ustanovení zákona č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunika-
cích, zejména ustanovení o povinném užití zimních pneumatik. Policis-
té zkontrolovali 209 vozidel. Žádný z řidičů neměl vozidlo obuté na let-
ních pneumatikách či ojeté pneu pod stanovenou hodnotu. Muži zákona 
k  tomuto zjištění využili měřič na hloubku dezénu. Policisté se zamě-
řili, kromě výše uvedeného, také na  osoby v  pátrání a  odcizené věci, 
na kontroly řidičů, zda neřídí vozidla bez příslušného řidičského opráv-
nění, a také na užívání návykových látek před jízdou nebo během jízdy 

apod. Při kontrolách policisté zjistili celkem 58 dopravních přestupků, 
z nichž 57 vyřídili na místě uložením blokové pokuty. Přesto, že policis-
té neustále upozorňují na nutnost dodržování povolené rychlosti, zjis-
tili celkem 24 přestupků, kdy řidiči nedodrželi předepsanou rychlost. 
U 8 řidičů policisté zaznamenali nepoužití bezpečnostních pásů. Poli-
cisté upozorňují řidiče, aby nepodceňovali nutnost užívání nejen zim-
ních pneumatik, ale také bezpečnostních pásů. Je alarmující, kolik řidi-
čů riskuje nejen život svůj, ale i ostatních účastníků silničního provozu 
rychlou jízdou, a to právě v mrazivém zimním období, kdy se na vozov-
ce nachází led a je pokryta souvislou vrstvou sněhu. Řidiči, zbytečně ne-
riskujte a ctěte pravidlo šťastného návratu domů!

Hana Millerová

Prevence:  
Senioři pozor!!!
Krádeží a podvodů páchaných na  seniorech přibývá, buďte ostražití! Za-
tím poslední  případ se udál v měsíci únoru, kdy si údajný synovec přišel 
na 44 000 korun. Doposud neznámý pachatel  telefonicky skrytým číslem 
v  době kolem 10.00 hodin dne 5. února tohoto roku hovořil v  J. Hradci 
se sedmaosmdesátiletou seniorkou. Poškozené se v telefonu představil ja-
ko její synovec s tím, že údajně bude kupovat vozidlo a na  jeho koupi po-
třebuje 4nanční hotovost ve výši 44 000 korun. Důvěřivá žena pak téhož 
dne okolo 10.15 hodin předala údajnému kamarádovi vnuka právě 44 000 
korun, a  to  před domem na sídlišti Vajgar v  Jindřichově Hradci. Poško-
zená tak přišla během pár minut o své úspory. Jindřichohradečtí policisté 
ihned zahájili úkony trestního řízení a po dosud neznámém pachateli  usi-
lovně pátrají.

Jindřichohradecká policie varuje: 
Senioři nebuďte důvěřiví k cizím osobám, neboť se můžete stát „snadným 

terčem“ různých podvodníků, podomních prodejců, zlodějů a násilníků. 
Jindřichohradecká policie radí:  

telefonáty údajných příbuzných si vždy nejprve ověřte zpětným telefoná-
tem na jejich telefonní číslo. Větší množství 4nančních prostředků vždy 
uložte do bankovního ústavu! Předejdete tak mnohým nepříjemnostem.
cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte, nebo 
se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přicházejí
nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi 
pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko, které vám 
umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a pojistný řetízek
pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná 
je vhodné uvádět na  jmenovce na  dveřích příjmení v  množném čísle 
(Novákovi) nebo v mužském rodě, zvláště v případě, že v bytě žije sa-
ma žena
neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o mož-
nost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda 
pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky 

pokračování na další straně

MĚSTSKÁ POLICIE
Jindřichohradečáci vnímají kamerový systém pozitivně
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Přivítali jsme nové občánky

V pátek 1. února se uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v Muzeu fotogra4e a moderních obrazových médií. Přivítány do ži-
vota byly tyto děti:

Štědroňská Nikol, Lavička Radim Josef, Beránková Debora, Beranová Nela, Dvořáková Andrea, Hájková Leona, Hřebíček Jan, Křivánek Felix, Martinů 
Jan, Cibrík Viktor, Neubauer Jan, Petráková Zuzana, Píchová Anežka, Slámová Barbora, Šádek Filip, Venkrbec Jaromír a Blažková Lucie. 

Karolína Průšová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo 
na dobře viditelném místě
zamykejte hlavní vchodové dveře 
přesvědčte se, zda příchozí je skutečně osobou, za kterou se vydá-
vá, požadujte předložení dokladů, kterými je zplnomocněn pro-
vádět úkon, pro který vyžaduje vpuštění do bytu (kontrola elek-
troměru…), zavolejte jeho nadřízenému do firmy
pokud budete mít jakékoliv pochyby o serióznosti člověka, který 
vás navštívil, zapište si datum a čas návštěvy, dále základní úda-
je k popisu osoby - pohlaví, věk, výška, barva vlasů, očí, co měl 
na sobě, zvláštní znamení apod.

Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud 
nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet 
a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněž-
ním ústavu. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Časté jsou 
případy, kdy vás neznámá osoba žádá o  pomoc a  vzbuzuje tím sou-

cit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co 
jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo polože-
nou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení. Vynalézavost pod-
vodníků je opravdu velká. Mohou se například také vydávat za přítele 
vašeho příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je pro-
to bezpečnější si informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců fi-
rem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz prokazu-
jící příslušnost k  dané společnosti, sledujte vývěsky v  domech, které 
na odečty upozorňují dopředu, nebo si skutečnost ověřte telefonátem 
na daný úřad. Není vaší povinností vpustit zástupce společnosti do va-
šeho obydlí právě teď a hned, můžete si telefonicky domluvit jiný ter-
mín odečtu, krerý bude vyhovovat vám a někomu z vašich blízkých! 
Nezapomeňte, že vždy můžete kontaktovat Policii ČR na bezplatné 
lince 158! Před přivoláním policistů v obydlí neuklízejte, znehod-
notíte tak stopy! 

Hana Millerová

Karel Matoušek převzal pamětní 
medaili města

Radní a  zastupitel Jindřichova Hradce Ka-
rel Matoušek převzal v  pátek 22. února 
v  refektáři Muzea fotografie a  moder-
ních obrazových médií z  rukou staros-
ty města Stanislava Mrvky pamětní me-
daili města Jindřichův Hradec. Oceněn 
byl za  své mimořádné zásluhy o  rozvoj 
města Jindřichův Hradec u  příležitosti 
významného životního jubilea.  

Karolína Průšová

-

šová
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Postní doba

Letošní velikonoční neděle, kdy se připomínáme a oslavujeme zmrtvýchvstání Je-
žíše Krista, připadá na 31. března, a tak celý měsíc březen budeme prožívat postní 
dobu. Ta byla zahájena 13. února Popeleční středou. K vysvětlení postní doby bych 
použil negativního příkladu (snad bude vhodný) z velkého množství ženských ča-
sopisů. Jsou plné různých návodů, rad a propagací odtučňovacích a detoxikačních 
kůr. Pomiňme nyní jejich spornou účinnost, často nekriticky slibují mnoho, aniž 
k tomu mohou dopomoci, někdy dokonce mohou zdraví i poškodit. Co však tyto 
„návody na atraktivní lidský život“ zcela pomíjejí, je existence hříchu v našem živo-
tě. Ten nejvíce činí člověka nešťastným, činí ho otrokem žádosti, poživačnosti, atd. 
Co pomůže ženě, když bude vypadat jako … (každá žena si zde může doplnit svůj 
idol) nebo když bude muž jako … (každý muž si zde může doplnit idol svůj), když 
jejich život bude nadále ovládat hřích? Pomůže to člověku ke štěstí? Nepomůže! 
Postní doba je tedy pro nás velmi užitečná. Je to období, kdy si přiznáváme existen-
ci hříchů v našem životě (necháváme si sypat na Popeleční středu popel na hlavu). 
To je první, důležitý a bezpodmínečný krok k nápravě. Musí ale následovat i dal-
ší, musíme se pokusit s hříchy začít něco dělat. Ne všechny hříchy a žádosti však 
od nás utečou jen proto, že si řekneme - už dost! Hříchy se staly často neřestí, zako-
řenily se v nás až tak, že není jiné cesty, než se začít určitých věcí (v míře rozumné) 
odříkat. Odříkat se věcí, po kterých často toužíme, saháme po nich automaticky, 
zvykli jsme si je zneužívat. Církevní praxe hovoří o postu (od masa) v pátek, ale tře-

ba i v další dny (ve středu). Dnes, s rozvojem společnosti, se již nemusíme shánět 
tolik po jídle, žádostivost po něm se však musíme učit ovládat i nadále. Přibyly ov-
šem i další „lákadla“: zábavný průmysl (televize), internet, a našly by se i další. Měli 
bychom se učit tyto věci omezit na nezbytné minimum. To je jen jedna stránka, ta 
negativní. Musíme však něco říci i o té pozitivní, k čemu bychom měli takto získaný 
čas a duchovní prostor využít. Především na modlitbu a rozjímání o smyslu lidské-
ho života, a třeba i o tajemství utrpení. Proto se zvlášť v postní době konají každý 
pátek pobožnosti křížové cesty, při kterých rozjímáme nad utrpením Ježíše Krista. 
Mnozí lidé se bouří proti existenci Boha, když namítají: „Jak by mohl tento všemo-
houcí a dobrý Bůh dopustit existenci tolika utrpení ve světě?“ Je to však jen velmi 
povrchní názor, pocházející z neochoty poznat skutečnou pravdu. S tou nejhlubší 
pravdou se seznamujeme v událostech utrpení Ježíše Krista a ony nám dávají odpo-
věď, umožňují nám nalézt opravdovou svobodu a štěstí. Postní období je tedy čas, 
kdy si uvědomujeme nejhlubší tajemství lidského života a učíme se být svobodný-
mi. Učíme se být svobodnými ne tím, že druhé obviňujeme, jak nám překáží, ale 
tím, že činíme pokání ze svých hříchů a snažíme se ovládat své vášně. Učíme se být 
svobodnými, protože svůj život vkládáme do rukou Ježíšových, aby On, který zví-
tězil i nad smrtí, nám ukázal cestu a pomohl nám po ní jít.

P. Jiří Špiřík

Foto: Martin Chodec

     Datum   Datum
     narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 10. 1. 2013 do 4. 2. 2013 nás opustili:  

Jiří ALDORF, Suchdol nad Lužnicí 24. 3. 1953 10. 1. 2013
Oldřich PRŮCHA, Pístina 9. 5. 1930 13. 1. 2013
Josef TŮMA, Heřmaneč 2. 8. 1927 15. 1. 2013
František UXA, Jindřichův Hradec 25. 1. 1940 16. 1. 2013
Jarmila DUNDÁLKOVÁ, Jindř. Hradec 30. 9. 1930 16. 1. 2013
Drahomíra JEŽKOVÁ, Jindř. Hradec 27. 9. 1930 18. 1. 2013
Miloslav HLAVATÝ, Zahrádky 18. 8. 1938 21. 1. 2013
Naděžda POLHOŠOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 1. 1962 22. 1. 2013
Věra ŠPULÁKOVÁ, Lásenice 15. 3. 1929 25. 1. 2013
Ing. Hana VELEBOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 6. 1961 26. 1. 2013
Jan SCHNEIDER, Jindřichův Hradec 3. 8. 1922  26. 1. 2013
Miloš URBAN, Jindřichův Hradec 5. 5. 1976 26. 1. 2013
Zdeňka MALÁTOVÁ, Dvoreček 16. 10. 1938 26. 1. 2013
Jindřich KRYL, Mníšek 1. 9. 1946 27. 1. 2013
Ladislav HEMBERA, Jindřichův Hradec 27. 6. 1952 27. 1. 2013
Miroslav CHÁN, Jindřichův Hradec 18. 11. 1942 31. 1. 2013
Jiří ZIMMERHANSL, Jindřichův Hradec 15. 7. 1954 1. 2. 2013
Marie KORANDOVÁ, Kruplov – Jar. n. Než. 20. 9. 1941 4. 2. 2013

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

POHLEDY DO HISTORIE

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

V březnu 1913 přinášel Ohlas od Nežárky ještě další zprávy z valných hro-
mad zdejších spolků a organizací. Společensky sledovaným výročím bylo 
100. výročí narození básníka Boleslava Jablonského, k  němuž připravila 
jindřichohradecká jednota divadelních ochotníků „Jablonský“ Večer Bo-
leslava Jablonského v divadelním sále místní Střelnice. V této souvislosti 
bylo zmiňováno především vlastenectví oslavence a odráželo tak tehdej-
ší náladu Čechů v předvečer velkého válečného celoevropského konfliktu. 

Také řada dalších zpráv v Ohlase svědčí o podpoře české myšlenky, velký prostor v týdeníku byl poskytnut například činnosti Národní jedno-
ty pošumavské. Ohlas se věnoval také tradičním svátkům církevního roku - oslavě Velikonoc, které před sto lety připadly na 23. a 24. března. 
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7. března 1913

Valná hromada
divadelní och. jednoty „Jablonský“ konána byla 
v sobotu dne 1. března 1913 v Měšťanské Bese-
dě. Po zahájení schůze nejstarším členem p. Liš-
kou podal p. pokladník Jindř. Šimánek „Jubilej-
ní zprávu“ o činnosti za uplynulých 30 let, v níž 
vzpomenuto všech význačných momentů Jed-
noty od založení až do doby naší. Protektorem 
jednoty jednomyslně acclamací zvolen starosta 
města pan Karel Mert. 

Šlechetnost
Pan Ignác Solpera, nám. starosty města a prů-
myslník, složil k  uctění památky zvěčnělé své 
matky paní Karolíny Solperové, vdovy po býva-
lém starostovi, čestném měšťanu atd. v J. Hrad-
ci ve  prospěch fondu městského chorobince 
obnos 100 K, za kterýžto šlechetný dar vzdává 
ředitelství městského chorobince a  ředitelství 
ústavu chudých města Jindř. hradce nejuctivěj-
ší díky. 

Naše městská elektrárna 
v světelných obrazech
Cyklus lidových přednášek ukončen bude tu-
to neděli dne 9. března přednáškou p. Fran-
tiška Boreckého, správce městské elektrárny 
„O  městské elektrárně a  moderním užívání 
elektřiny“. K  přednášce té, zejména pro ob-
čanstvo naše velice zajímavé, zhotovil pan 
pokladník J. Šimánek množství zajímavých 
fotografií projekčních, jednak přímých sním-
ků z  naší elektrárny, jednak zajímavých re-
produkcí. 

Nalezena mrtvola
V blízkosti obce Hostějovse nalezena byla dne 
2. t.m. ráno mrtvola neznámého muže. Týž byl 
asi 70 let stár, 167 cm vysoký, slabý, bezvousý, 
as 8 dní neholený. Veškeré pátrání, jež zavedeno 
bylo ihned se strany četnictva, nevedlo dosud 
ku zjištění nalezené mrtvoly a  žádá se každý, 
kdož by o totožnosti nalezeného něco bližšího 
sděliti mohl, by tak u četnické stanice učinil. 

14. března 1913

Doprava na c.k. stát. drahách 
o velikonocích
K pohodlí cestujícího obecenstva i k zabezpeče-
ní pravidelnosti vozby jezditi budou v  dopra-
vě na větší vzdálenosti na tratích c.k. ředitelství 
c. k. stát. drah v Praze vlaky ve dvou dílech. 

21. března 1913

Večer Boleslava Jablonského
Na měsíc leden letošního roku připadla památ-
ka 100. narozenin Boleslava Jablonského, nej-
většího „pěvce lásky k vlasti“. A bylo zajisté sva-
tou národní povinností zdejší jednoty divadel. 
ochotníků „Jablonský“, aby v městě našem při-
měřeným a  důstojným způsobem uctila památ-
ku muže, jehož jméno stkví se na štítu ochotnic-
kého spolku. Večer dne 16. března byl skutečně 
dnem slavnostním, nejen vzorným uspořádá-
ním a provedením, ale i  celou svou slavnostní 
náladou, jež pronikla všemi přítomnými dodá-
vajíc nadšení účinkujícím ochotníkům i nesčet-
nému obecenstvu, jež s živým zájmem sledovalo 
znamenité výkony našich umělců dramatických 
a do hry se v pravém slova smyslu vžilo. 

Opětné odsunutí lhůty pro přizná-
ní daně důchodkové a osobní daně 
z příjmů
Ministerstvem 4nancí svého času od 1. do 31. 
března stanovená lhůta pro přiznání daně dů-
chodkové a osobní daně z příjmů prodlužuje se 
až do 31. května 1913.

Velikonoční dopisnice
vydané spolkem „Komenský“ ve  Vídni 
ve  prospěch českého školství dolnorakous-
kého jsou hojně P.T. českým obecenstvem 
kupovány. Pohlednice jsou velmi roztomilé, 
dle originálů předních akademických malí-
řů, např. Frolky – svérázné motivy Slovácka 
a  jiných a  koupí jich přispívá se bez zvlášt-
ních obětí pronásledovanému českému škol-
ství dolnorakouskému. 

Vyhláška, že počty obecní za rok 
1912 jsou vyloženy
Dle § 72. zákona daného dne 16. dubna 1864 
prohlašuji, že jsem dnes dal veřejně vylo-
žiti počty týkající se příjmů a  vydání obce, 
ústavů obecních a  všeob. nemocnice za  rok 
1912 v  úřadovně měst. důchodu, aby každý 
občan v následujících 14ti dnech v hodinách 
úřadování mohl v ně nahlédnouti. Případné 
námitky budou při zkoušení jich v  uvážení 
vzaty. V Jindř. Hradci, dne 20. března 1913. 
Starosta Mert.  

28. března 1913

Do městského musea 
daroval P.T.: starosta K. Mert od  p.  J. Proko-
pa, majitele hotelu na  Špičáku, jemu věnova-
né předměty ze Sudanu - pohlavárův štít z ků-
že hroší, nádobku z lýka upletenou a opatřenou 
koženým víkem s ozdobou vrytou a podstave-
ček pod účes spící černošky. 

Velikonoční svátky
Návštěva kostelů v sv. témdni byla jako obyčej-
ně přehojná, bohoslužby, při nichž ochotné síly 
na  kůru spoluúčinkovaly, byly navštíveny pře-
četně a obětavým solistům vysloven dík a plné 
uznání. 

Ohlasy od  Nežárky a  další regionální titu-
ly můžete studovat v  knihovně jindřichohra-
deckého muzea, která je otevřena celoročně. 
Badatelna je umístěna v  budově minoritské-
ho kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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minantou. Pamětní desku si 
připomínáme symbolicky 
právě v  březnu, protože 6. 
března 1769 se narodil Jo-
sef Jan Landfras, první jin-
dřichohradecký knihtiskař. 
Původně působil jako kni-
hař u  jindřichohradecké-
ho tiskaře Vojtěcha Ignáce 
Hilgartnera a  po  jeho smr-
ti koupil v březnu 1797 vy-
bavení tiskárny a  přenesl je 
do  domu na  Balbínově ná-
městí, kde tiskárna sídli-
la až do  znárodnění v  po-
lovině 20. století. Zpočátku 
se soustředil na  dokončení 
zakázek svého předchůdce. 
První knihou vydanou Lan-
dfrasovým vlastním nákla-
dem byl Zlatý poloviční ne-
beklíč. Náboženská literatura se pak stala spolu s další lidovou zábavnou 
literaturou hlavním zdrojem příjmů tiskárny a nakladatelství. Velké potíže 
čekaly tiskárnu hned v roce 1801, kdy podlehla velkému požáru. Díky hou-
ževnatosti Josefa Jana Landfrase se podařilo na podzim téhož roku podnik 
znovu zprovoznit a později dovést k značnému rozmachu. V první polo-
vině 19. století za působení jeho syna Aloise Josefa se tiskárna stala jed-
ním z největších mimopražských podniků a významným činitelem v pro-
cesu národního obrození. Zámožná měšťanská rodina Landfrasů se navíc 
pevně zakotvila v  Jindři-
chově Hradci, rekonstru-
ovala budovu tiskárny, vy-
stavěla si reprezentativní 
letní sídlo a nákladnou ro-
dinnou hrobku na hřbitově 
u Nejsv. Trojice a význam-
ně se podílela na veřejném 
a  společenském životě města. Neobyčejné zážitky a  zábavu poskytovala 
hostům i domácím pánům unikátní měšťanská zahrada u nové vily vybu-
dovaná ve 30. letech 19. století.  Alois Josef Landfras byl v letech 1850-1861 
starostou města, na vedení města se podílel již jeho otec a později i  jeho 
syn a vnuk. 

Štěpánka Běhalová

„V  tomto domě by-
la od  roku 1797 LAN-
DFRASOVA TISKÁR-
NA, jedna z  největších 
tiskáren v  19. století 
v Čechách“, stojí na pa-
mětní desce instalované 
na čp. 15/I na Balbíno-
vě náměstí v Jindřicho-
vě Hradci. Pamětní 
deska byla na  tehdej-
ší budově Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 

slavnostně odhalena 3. září 1997 při příležitosti 200. výročí založení této 
tiskárny v Jindřichově Hradci. Iniciátory jejího odhalení desky bylo spo-
lu s muzeem také Město Jindřichův Hradec a spolek Přátelé starého Jin-
dřichova Hradce. V roce 1997 proběhly velkolepé oslavy zmíněného vý-
ročí. Jindřichohradecké muzeum připravilo výstavu 200 let Landfrasovy 
tiskárny, která probíhala od 14. června do 30. září 1997. Počátkem září 
roku 1997 muzeum uspořádalo při příležitosti výročí celostátní konferen-
ci Tiskárny a tisky 19. století, které se zúčastnili přední čeští a slovenští 
odborníci a vědci a jejich příspěvky byly publikovány ve stejnojmenném 

sborníku. Stěžejním ex-
ponátem tehdejší vý-
stavy se stal nově re-
staurovaný rychlolis 
z Landfrasovy tiskárny, 
který je zároveň nejstar-
ším dochovaným rych-
lolisem na  území Čes-
ké republiky a  jedním 
z  nejstarších rychloli-
sů dochovaných v  Ev-
ropě. V  loňském roce 
otevřelo Muzeum Jind-
řichohradecka v  příze-
mí hlavní budovy Mu-
zea Jindřichohradecka 
na  Balbínově náměs-
tí novou stálou expozi-
ci s názvem Landfraso-
va tiskárna a  zmíněný 
rychlolis se stal její do-

…abychom nezapomněli       Pamětní deska na Landfrasově tiskárně

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Rozhýbejte své tělo při letošním Žabím běhu!

Občanské sdružení Hamerský potok 
a Sdružení orientačních sportů Jin-
dřichův Hradec si vás dovolují po-
zvat na  4. ročník jarního „Žabího 
běhu“ na odhadnutý čas – tentokrá-
te také s  prvky orientačního běhu. 
V  rámci již tradičního jarního roz-
hýbání těla na  svatého Řehoře, kdy 
čáp letí přes moře a žába hubu ote-
vře, chceme nejenom děti seznámit 

s  problematikou migrování žab a  jiných obojživelníků ze zimo-
višť k vodě. Povídání a žabí hry připraví lektorky programů envi-
ronmentální výchovy. Přijďte v sobotu 23. března 2013 mezi 10.00 

a 10.45 do restaurace „PILOT CLUB“ na jindřichohradecké letiště 
a můžete si vybrat 2 km či 7 km dlouhou trať. Nevyhrává ten nej-
rychlejší, ale ten, kdo dokáže správně načasovat přesun během, 
chůzí či skoky a překoná všechny nástrahy stejně jako žáby. Účast 
v maskách žab vítána. Na  trati není dovoleno mít hodinky nebo 
jiné zařízení měřící čas. START závodu je v 11 hodin. Startovné 
je 30 Kč. Časový limit pro zdolání tratě je 60 minut. Po  doběhu 
do  cíle čeká všechny účastníky běhu v  restauraci čaj a  sušenka, 
kdo bude mít velký hlad, může si zakoupit též polévku. Tři nejlep-
ší závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobné věcné ceny. 
Účast v maskách a oblecích s žabí tématikou vítána.

Kateřina Pobudová
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Deset let - stovky krásně prožitých chvil
O programu Pět P bylo již v místním tisku na-
psáno mnoho. Pro jistotu malé opakování: Pět 
P znamená Přátelství Prevenci Podporu Péči 
a Pomoc. Za těmito slovy se skrývá přátelský 
vztah dospělého dobrovolníka s dítětem, kte-
ré to má z různých důvodů v životě složitější, 
než jeho kamarádi. Osud mu do vínku nadě-
lil nemoc, postižení, složitou rodinnou situa-
ci či jiný svízel. Běžné dětské zábavy jsou pro 
něj těžko dostupné. Právě těmto dětem vy-
chází vstříc preventivní program Pět P - jedna 
z prvních aktivit Občanského sdružení Okna. 
Ta spolu s celým sdružením  slaví v letošním 
roce deset let a chce tato plodná léta připome-
nout zajímavou výstavou v knihovně Fakulty 
managementu VŠE. Výstava bude slavnostně 

zahájena dne 4. března 2013 v 16.00 hodin. Co 
vás na výstavě čeká? Spousta fotogra4í z akti-
vit Pět P, vyprávění dobrovolníků i dětí o spo-
lečných zážitcích, zajímavá publikace s názvem 
Deset let - deset osudů, která zachycuje deset 
osudů dětí, dobrovolníků i  zakladatelů pro-
gramu v  Jindřichově Hradci. Ve  skutečnos-
ti během oněch deseti let prošlo programem 
40 dětí a 70 dobrovolníků, ročně se schází cca 
12 dvojic, tábory absolvovalo celkem 162 dob-
rovolníků (ročně průměrně 16  dobrovolníků 
a 25 klientů). Kdo chce potěšit své srdce zajíma-
vou a  zcela nekomerční aktivitou, zaměřenou 
na pozitivní budování vztahů, je srdečně zván.

Drahomíra Blažková

Přivítejte jaro s velikonočně nastrojeným PROUTKEM 
Čtvrtý ročník velikonočního „Otevřeného dvora“ připravilo občanské sdru-
žení Proutek na sobotu 23. března 2013 od 10.00 do 16.00 hodin opět v duchu 

lidových tradic a řemesel. Srdečně jsou zváni všichni, kdo se těší na přicháze-
jící jarní dny a chtějí do nich vstoupit se sváteční náladou. V „Otevřeném dvo-
ře“ na statku v Plasné u Kardašovy Řečice je přivítají prodejci výrobků vytvo-
řených v chráněných, sociálně terapeutických a řemeslných dílnách. Výrobků, 

z nichž každý je originál s duší svých tvůrců. Na stáncích se objeví keramika, 
velikonoční perníčky, malovaná vajíčka, šperky z přírodních materiálů, origi-
nální módní a bytové doplňky, dřevěné hračky a mnoho dalších. S připomín-
kou starých řemesel přijedou řezbáři, přadlena, dráteník, kovář, hrnčíř a ko-
šíkář. Během dne bude probíhat již tradičně doprovodný program, ve kterém 
mimo jiných vystoupí o.s. Falker s letovými ukázkami cvičených dravců - so-
kolů, orlů a soviček. Přijede pouliční Téměř divadelní společnost s dřevěnými 
herci a představí pohádku „Jak Václav princeznu vyléčil“. Nenechte si ujít je-
dinečné vystoupení na chůdách, které nám představí soubor Chůdadlo s Vít-
kem Procházkou. A tradičně zabubnuje dětský rytmický orchestr HAKUNA 
MATATA. Na šikovné ruce nejmenších návštěvníků bude čekat „Tvořeníčko“ 
a na chutě všech návštěvníků pak dobré občerstvení. Příspěvek do sbírkové 
kasičky je dobrovolný, každý obdrží poděkování ve formě malého dárku. Vý-
těžek využije občanské sdružení PROUTEK pro lidi s mentálním postižením, 
a to na provoz chráněných bydlení v Plasné, v Kardašově Řečici, v Jindřichově 
Hradci a také chráněné dílny v Plasné. Všichni účastníci „Otevřeného dvora“ 
a pořadatelé z Proutku se těší na davy návštěvníků.

Helena Krahulíková

Na válečné hrůzy se nezapomíná Karneval pro seniory 

19. února 2013 uspořádala MESADA, občanské sdru-
žení, karneval pro seniory z  Domu s  pečovatelskou 
službou v Růžové ulici. Na snímku jsou se seniory pra-
covnice sdružení Mgr.  Jana Jannová a Bc. Lenka Rad-
kovičová.

YMCA - Jindřichův Hradec vás srdečně zve k účasti na vzpomínkové akci PAMATUJ! na nej-
větší masovou vraždu v dějinách naší země. Akce bude probíhat 7. března 2013 od 16.00 hodin 
na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. 8. března 1944 bylo v plynových komorách koncent-
račního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci 3792 nevinných mužů, žen 
a dětí, následně 10. – 12. července téhož roku jich bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem 
zavražděno dalších 6500. Pěvecké sbory společně zazpívají tři z písní, které měly na rtech oběti 
této tragické události, když šly na smrt – písně plné naděje a touhy po životě. 

Hatikva (Naděje) … tehdy lidová píseň, dnes státní hymna Izraele 
Shema Jisrael ... vyznání víry 
Kde domov můj ... česká státní hymna 
Nechme zaznít jejich poselství a vyjádřit tak naši úctu k životům nevinných zemřelých 
a také důvěru, že úcta k životu v naší zemi překoná jakékoli projevy nenávisti, xenofobie 
a rasismu. K celorepublikové výzvě se v našem městě připojí pěvecké sbory: 
YMCA – Jakoubek 
Smetana 
Chrámový sbor Adama Michny 
Zanoty 

Program bude dále pokračovat přednáškou Mgr. Blanky Rozkošné ze společnosti MATANA, 
na téma „Židé a židovské památky na Jindřichohradecku“ od 16.30 hodin v kostele Církve 
československé husitské (bývalá židovská synagoga, Kostelní 188/I, Jindřichův Hradec).

Hana Krejčová

str. 12 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



CHCETE NÁS?
Low, pes, kříženec jezevčíka, cca 3 roky, kastrovaný
Low je moc hodný mladý pes. Veli-
kostně je jako klasický dlouhosrstý 
jezevčík. Je čistotný, mazlivý, klidný. 
S ostatními pejsky vychází skvěle.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec) 

Dášenka, fena, kříženka, cca 10-12 let 
Dáša je hodná, milá, klidná, nic ne-
ničí, většinu dne odpočívá. Chození 
na vodítku zvládá krásně. Bohužel už 
je hluchá, na písknutí nebo hlasité za-
tleskání, nebo jiný hlasitý zvuk se roz-
hlédne, a pokud na ni máváme, hned 
se zvedne a přijde. Váha je kolem 8 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 878 719 
(České Budějovice) 

Dorka, kříženka NO, fena, 8,5 roku, kastrovaná
Fenka střední velkosti, váží 23 kg. 
Povahou je naprosto úžasná fena, 
milá, vděčná, opravdová parťač-
ka pro život. Na vodítku i na volno 
chodí pěkně, na přivolání přijde. Je 
čistotná - zvyklá žít vevnitř i venku. 
Je očkovaná, čipovaná a odčervená, 
zdravotně zcela v pořádku.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec) 

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný
Roby je již starší pejsek, ale na svůj 
věk je velice vitální. S ostatními pej-
sky vychází dobře, víceméně si jich 
nevšímá. Zvyklý žít venku, je to vel-
ký pohodář a miluje společnost. Je 
kompletně očkovaný, čipovaný, od-
červený. Hledá domov, kde by mohl 
v klidu dožít a měli ho tam rádi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec) 

Tim, bígl, 8 let
Timíka současní majitelé z vážných 
rodinných důvodů musejí dát pryč. 
Je to typický zástupce tohoto pleme-
ne. S fenkami vychází, s pejsky mívá 
občas problém. Je zvyklý žít venku.
Kontakt pro zájemce - 777 346 354 
(Kunžak) 

Zoe, kříženka rotvajlera a staforda, fenka, 4 měsíce
Pro Zoe hledají původní majitelé 
domov z důvodů silné alergie v ro-
dině. Je čistotná, zvyklá žít v bytě. Je 
hodně živá. 
Kontakt pro zájemce - 720 308 737 
(České Budějovice) 

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

Klára Zdeňková

Třetí ročník soutěže 
jindřichohradecký Textík [nišuje 
15. leden představoval uzávěrku pro doručení všech příspěvků do  Textíku 
2013. Všichni lidé, kteří tento projekt organizují, s napětím očekávali, jak to 
letos dopadne: osloví vyhlášená témata malé i velké literáty a výtvarníky, přijde dostateč-
ně velký počet kvalitních soutěžních příspěvků? Bude z čeho vybírat? Nyní je tomu prá-
vě naopak. Soutěžící s napětím očekávají výsledky, a poroty se činí. Porotci literární části 
pečlivě pročítají všech 149 děl, která pro zajímavost obnáší celých 167 stránek textu. Po-
rotci výtvarné části Textíku to měli o něco jednodušší. Strávili spolu jedno mrazivé úno-
rové odpoledne, zavřeni v teple kreslírny hradeckého gymnázia, které jim poskytlo pro-
story, a vybírali ze 114 prací výtvarné části 40 nejzdařilejších. Tato vybraná čtyřicítka bude 
tvořit obrazovou část knihy, která vzejde z toho nejlepšího, co letošní již třetí ročník Tex-
tíku přinesl. Pro zúčastněné výtvarníky je to ovšem premiéra. Sluší se připomenout prá-
ci těch dvanácti obětavých lidí, kteří se na úkor svého volna uvolili převzít zodpovědnou 
a náročnou úlohu porotců. V porotě literární části zasedli: profesorka Jaroslava Gibalo-
vá – zástupkyně učitelského stavu, písničkář Petr Hromádka – zástupce Jindřichohradec-

kého literárního spolku, místostarosta 
Bohumil Komínek – zástupce Města 
Jindřichův Hradec, Zuzana Kořínko-
vá – zástupkyně nakladatelství Epi-
ka, jindřichohradečtí galeristé Sabina 
a  Jiří Langerovi a  Stanislava Zábrod-
ská – redaktorka literárního serveru 
Čítárny. Porotu výtvarné části tvoří 
pětice ve  složení: otec myšlenky ce-
lého Textíku – nakladatel Jan Me-
dek, ředitel městské knihovny Tomáš 
Dosbaba, malířka Alžběta Horynová, 
učitel kreslení a dějin umění místního 
gymnázia Pavel Vavřík a lodhéřovský 
fotograf Antonín Špát. 
Zdá se, že zejména rozšířením Textíku 
z literární i na výtvarnou část se k ra-
dosti organizátorů do soutěže zapojily 
již všechny jindřichohradecké základ-
ní školy. Podíl místních škol na  cel-
kovém počtu příspěvků literární části 
činí 40%. Zajímavé je srovnání letoš-
ního a  minulého ročníku, co se lite-
rární části a řeči čísel týče. Textík 2013 

inspiroval o 13% více autorů než loni. Poměr poezie/próza je velmi vyrovnaný: 47%/53%. 
Stejně jako minulý rok je nejobsazenější kategorie poezie od 15 let (51 děl) následovaná 
prózou do 14 let (48 děl). Příspěvky opět chodily z celé republiky, ze Slovenska i Německa. 
Autoři z našeho regionu tvoří 60% z celkového počtu účastníků literární části. Čtyřiatřicet 
došlých prací splňuje zadání další literární soutěže Jihočeská žabka, vyhlašované Jihočes-
kým klubem Obce spisovatelů. Tento klub převzal nad Textíkem záštitu a dle původního 
ujednání bylo zmíněných 34 autorských počinů do Jihočeské žabky přeposláno. Minulý 
rok to bylo 22 děl. Na desetinku stejný je letos i věkový průměr účastníků: necelých 25 let. 
Nejmladší účastnicí je sedmiletá holčička, nejstaršímu autorovi je plných 83 let. Nejvíce 
autorů je ve věku 14 let. Skoro na procento stejný je ve třetím ročníku i podíl žen: 73% 
oproti 72% v roce 2012. 
Výtvarná část Textíku je novinkou tohoto ročníku. Napoprvé je 114 došlých soutěžních pří-
spěvků nečekaným úspěchem. Průměrný věk účastníka výtvarné části je 11 let. Věkové roz-
pětí sahá od pěti do sedmdesáti let. Naprostou většinu tvoří práce zaslané z  jindřichohra-
deckých škol. Nejvíce a  to 58 ilustrací přišlo z místní Základní umělecké školy Vítězslava 
Nováka. Závěrečný literární večer, na kterém budou vyhlášeni vítězové a odměněni všichni, 
jejichž dílo se dostane do výsledného sborníku Textíku, se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 
2013 od 17 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci. Ještě před začátkem slav-
nostního večera a potom také o přestávce v průběhu vyhlášení si budou moci zájemci pro-
hlédnout všechny vybrané výtvarné práce na výstavě v prostorách kavárny FotoCafé, která 
je součástí Muzea fotogra4e a moderních obrazových médií. Muzeum i kaple spolu souse-
dí. Výstava v kavárně FotoCafé potrvá až do konce měsíce dubna. Literární ceny Textík 2013 
předá známá autorka knížek pro děti i dospělé paní Markéta Zinnerová. Ceny za výtvarnou 
část přijede předat její dcera akademická malířka Petra Jelenová, která má na svém kontě již 
řadu ilustrovaných knih. Večerem bude již tradičně provázet pan Jiří Langer. Hudební dopro-
vod zajistí Saxofonové kvarteto ZUŠ Jindřichův Hradec pod taktovkou pana učitele Stráníka.

Lenka Michalcová

u 

foto: Josef Böhm
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Jindřichohradecká knihovna chystá na měsíc čtenářů řadu akcí
I letos (1. 3. 2013 – 31. 3. 2013) se Městská knihovna Jindřichův Hradec připojuje ke IV. ročníku celorepublikové akce Březen - měsíc čtenářů, tentokrát 
s mottem „S námi jen all inclusive!“ Celý měsíc budou v knihovně probíhat přednášky, výstavy, autorská čtení. Vyhlášen bude i Čtenář roku (dětská odděle-
ní). Od 4. - 9. 3. v TÝDNU ČTENÍ vyhlásíme upomínkovou amnestii, kdy zapomnětliví čtenáři budou moci vrátit půjčené knihy bez nutnosti platit pokutu.

Přednášky: 

Ivana Barešová: JARNÍ PROBUZENÍ PRO VAŠI PLEŤ: proměny 
(5. 3. 2013 – 14.00 – 18.00 hod.)
Chcete si odpočinout od každodenních starostí a nechat se hýčkat? Pak 
se přijďte nalíčit a odborně poradit s profesionální konzultantkou společ-
nosti Mary Kay. Naučí Vás jak pečovat o pleť, aby bylo líčení krásné, při-
rozené a dlouho drželo. Nutná rezervace předem (Olga Šenoldová: ose-
noldova@knihjh.cz)

Jiří Koun: BIBLICKÉ DĚJINY IX.
(6. 3. 2013 – 17.00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Přednáška z cyklu „Biblické dějiny“ je určena všem, kteří mají rádi dějiny 
a zvláště ty, které jsou psány Biblí.

Mirek Vojáček: UNIVERZÁLNÍ ZÁKONY ANEB POCHOPTE, JAK 
SVĚT FUNGUJE
(7. 3. 2013 – 17.00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Svět se řídí neměnnými pravidly. Platí pro každého z nás, a když je nere-
spektujeme, ztěžujeme si život. Pokud je poznáme a stanou se přirozenou 
součástí našeho života, vše se nám ulehčí.

Věra Kučerová: PERU - NÁVRAT K MATCE
(8. 3. 2013 – 17.00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
„Cestovalo nás sedm žen. Společně jsme strávily jeden měsíc (listopad 
2012) v  Peru. Neměly jsme pevný plán, nechaly jsme se vést přítom-
ným okamžikem. Naše putování bylo výjimečné. Přineslo nám dary, 
o  kterých se nám nesnilo. Navštívily jsme energeticky velmi silná mís-
ta, meditovaly jsme tam a  prožívaly hluboký kontakt s  Matkou Zemí. 
Účastnily jsme se rituálů s místními léčiteli a  šamany. Bylo mnoho po-
selství - nejen pro nás. Chci se s  vámi o  ně podělit.“ - Věra Kučerová. 
Přijďte si poslechnout cestovatelské vyprávění s fotogra4ckou prezentací.

Libor Drahoňovský: UZBEKISTÁN - srdce Střední Asie
(12. 3. 2013 – 16.30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Městská knihovna zve na cestopisnou přednášku s audiovizuální projekci 
a uzbeckou hudbou.

Renata Siberová, duchovní škola LA-MYSTERA-KA: MEDITACE 
- cesta k  nalezení vnitřní harmonie a  komunikace s  vědomím těla 
a vlastní duší 
(13. 3. 2013 – 17.30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Obsah: Meditační techniky; Začlenění meditace do každodenního života; 
Čeho lze skrze meditaci dosáhnout; Komunikace s vědomím těla a buněč-

nou pamětí-sebeléčení; Jak být skrze meditativní stavy vědomě „přítom-
ným“; Nalezení vnitřního klidu a harmonie skrze meditaci 

Jiří Koun: KDE SE VZALY VELIKONOCE?
(19. 3. 2013 – 17.00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Když se řekne Velikonoce, většina lidí si vybaví barvená vajíčka. Zamys-
lí-li se, vzpomenou si ještě na spojitost s Ježíšem a jeho ukřižováním. Jaký 
je však původ Velikonoc? Jak je to s předvelikonočním půstem? A kde se 
vzala ona vajíčka, pomlázky či beránci? 

Jan Cempírek: ALJAŠKA - ZEMĚ ZLATÉ HOREČKY
(26. 3. 2013 – 17.00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Zlatá horečka na Klondiku byla podle mnohých posledním velkým dob-
rodružstvím lidstva. Jaké stopy zanechala na tváři Aljašky více než sto let 
po svém skončení? Proč je její legenda stále živá a jakou roli hraje zlato 
v životě dnešních obyvatel divoké Aljašky? O cestování, lidech a přírodě 
Aljašky hovoří Jan Cempírek. 

Vojtěch Trčka: STOPEM NA NORDKAPP
(28. 3. 2013 – 17.00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)
Zveme Vás na zajímavou cestopisnou prezentaci slavonického rodáka Vojtěcha 
Trčky o jeho dobrodružné cestě stopem na Nordkapp - nejsevernější bod Evropy. 

V úterý 5. 3. 2013 od 16.00 hod. zveme malé posluchače do dětského od-
dělení (centrální pracoviště) na další VEŘEJNÉ ČTENÍ PRO DĚTI.

Krátkodobé výstavy:

Stanislav Špoula: LIDÉ Z  KARPAT: Česká menšina v  rumunském 
Banátu
(únor 2013 – březen 2013, chodba I. patra MěK J. Hradec)
Černobílá dokumentární fotogra4e z „českého“ Banátu z let 1978 - 1981.

PREZENTACE ZAHRADNÍHO CENTRA
(březen 2013 – duben 2013, suterén MěK J. Hradec)
Prezentovat širokou škálu svých zahradnických služeb a sortimentu bude 
v knihovně Zahradní centrum Jindřichův Hradec. Na 8 nástěnkách nalez-
nete např. fotogra4e z různých akcí 4rmy (Výstavy bonsají a orchidejí, Dý-
ňové slavnosti, Podzimní čarování, Zahradnická pouť,...), snímky produk-
tů značky „Rosteto“, popis charitativních aktivit společnosti...

Simona Pavlišová

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči se ohlíželi za uplynulým rokem
Po roce se členové SDH Jindřichův Hradec sešli na výroční valné hromadě, aby se seznámili se zprá-
vami o činnosti sboru, výjezdové jednotky, stanovili úkoly a schválili rozpočet na další rok.

Hradec Bohumil Komínek a Pavel Vejvar omluvi-
li starostu města Stanislava Mrvku z důvodu ne-
moci. Velmi ocenili aktivní přístup sboru, který 
není pouhou zájmovou činností, ale také spor-
tovní aktivitou, mající celospolečenský význam – 
dokáže zachránit lidský život a pomoci ostatním 
v nejrozmanitějších situacích bez nároku na od-
měnu. Nově byl zvolen i výbor sboru. Novým po-
kladníkem se stal František Grill, který nahradí 
pokladníka Miroslava Kadeřábka, jenž na  svou 
žádost končí s činností pokladníka, a stal se tak 
jen členem výboru sboru. 
                                    Pokračování na další straně

Schůzi, která se uskutečnila v  polovině měsíce 
ledna v klubovně SDH Jindřichův Hradec, tradič-
ně zahájil starosta sboru Jaroslav Chalupský. Ten 
následně přivítal hosty, mezi kterými nechyběl 
okresní starosta SH ČMS Jindřichův Hradec Jo-
sef Mihal, místostarostové města Jindřichův Hra-
dec Bohumil Komínek a Pavel Vejvar, ředitel HZS 
JčK ÚO Jindřichův Hradec Jan Všetečka. Postup-
ně byli přítomní seznámeni s činností sboru a vý-
jezdové jednotky, s čerpáním rozpočtu 2012 a se 
stavem pokladny ke dni konání schůze. Dále byli 
seznámeni s návrhem úkolů a návrhem rozpoč-
tu na příští rok. Místostarostové města Jindřichův 
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Nově zvoleným členem výboru se stal i Vladi-
mír Pavlík ml., který též zastává hlavního stroj-
níka v  Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec. Dále zůstalo slože-
ní výboru stejné, a to: Starosta sboru – Jaroslav 
Chalupský, Velitel JSDH – Lubomír Beran, Jed-
natel sboru – Oldřich Pánek.
Do  revizní komise byli zvoleni: Předsedkyně 
– Kateřina Svobodová, Členové - Dušan Be-
ran a Eva Mikulcová. U příležitosti 140. výročí 
SDH Jindřichův Hradec bylo několika členům 
předáno ocenění za aktivní a dlouholetou prá-
ci ve sboru.

Oceněni byli:

Čestné uznání SDH
Lukáš Bušta, František Grill, Aleš Hazuka, Vla-

dimír Pavlík st., Kateřina Svobodová 

Čestné uznání OSH 
+ stužka čestného uznání OSH

 Jaroslav Neubauer, Vladimír Pavlík ml.

Čestné uznání KSH 
+ stužka čestného uznání KSH

Zdeněk Bušta, Václav Sedláček st., Josef Mihal 

Medaile za věrnost 10 let
Michal Kubeš, Jiří Škrabálek

Stužka za věrnost 20 let
Dušan Beran, Josef Lamač, Jaroslav Neubauer

Stužka za věrnost 30 let
Oldřich Pánek

Stužka za věrnost 40 let
Josef Pulkráb, Karel Oupor 

Medaile za Příkladnou práci
Dušan Beran 

Medaile za Zásluhy
Lubomír Beran 

Medaile za Mezinárodní spolupráci
Ladislav Šenkýř, Jaroslav Chalupský, Oldřich 

Pánek 

Medaile Sv. Floriána
Miroslav Kadeřábek 

 
Nakonec bylo přijato usnesení a  vedena disku-
se.  V  závěru schůze  se všichni členové i  hos-
té shodli na  jednom – hasiči dnes nezachraňují 
pouze lidské životy a  majetek při požárech. Ha-
sič se dnes rovná záchranář. Dnes proto zasahu-
jí i všude tam, kde je jejich zkušeností a znalos-
tí zapotřebí. Výjimkou tedy nejsou autonehody, 
výbuchy či sesuvy budov, hledání pohřešovaných 
osob, pomoc při záplavách či odklízení sněhu ze 
střech. Přítomní hosté proto hasičům vyjádřili 
jednoznačnou podporu, zejména pak těm, kteří 
v Jindřichově Hradci představují ojedinělou a po-
třebnou činnost. Nepochybně i pro včasný zásah 
dobrovolných hasičů je město Jindřichův Hradec 
svými občany vnímáno jako město, ve kterém se 
dobře žije.

Jaroslav Neubauer

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB 
PŘI DDM V J. HRADCI

ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2013:
Planety Merkur, Venuše, Mars, Uran a Neptun jsou nepozorovatelné. V první polovině noci ale 
ještě zůstává k pozorování Jupiter a také opět můžeme přivítat na obloze Saturn, který uvidíme 
kromě večera po většinu noci. Pozorování Měsíce je velice zajímavé, a to nejlépe ve fázi kolem 
první čtvrti. Měsíc je v tuto dobu Sluncem osvětlován z pravé strany, a proto povrchové, výško-
vě rozdílné útvary na jeho povrchu, vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz je tak prostorový a ve-
lice působivý. Měsíc projde 4. března poslední čtvrtí, 11. března novem, 19. března první čtvrtí 
a 27. března nastane úplněk.  Dne 6. března je Měsíc v přízemí (369 921 km), 19. března v odze-
mí (404 301 km) a 31. března opět v přízemí (367 476 km). I Slunce je zajímavé, za jasného poča-
sí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční 
skvrny. Obloha na přelomu zimy a jara je jako v každé jiné roční období velmi pěkná a nabízí 
k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti březnové oblohy roku 2013:
jarní rovnodennost 20. 3. v 12 hod. 01 min. SEČ - Slunce vstupuje do znamení Berana, což 
znamená začátek astronomického jara konjunkce Měsíce se Saturnem (Měsíc 3,8° jižně); 

Saturn v blízkosti Měsíce pozorovatelný 2. a 3. 3. po půlnoci konjunkce Měsíce s Jupiterem 
(Měsíc 2,3° jižně); Jupiter v blízkosti Měsíce pozorovatelný 17. a 18. 3. večer v souhvězdí 
Býka poblíž Aldebaranu a Plejád. Nedaleko se nachází asteroid Vesta a trpasličí planeta 

Ceres, které lze vyhledat dalekohledem

Návštěvní hodiny pro veřejnost v březnu 2013:
ODPOLEDNE - úterý: 14.00 - 16.00 hodin

  čtvrtek a pátek: 13.00 - 15.00  hodin 
VEČER -  úterý  a pátek: 20.00 – 22.00 hodin 

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
Vstupné: (není - li uvedeno jinak) dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

O velikonočních prázdninách pořádáme Jarní dny astronomie (28. a 29. března) 
odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin a večer od 19.00 do 23.00 hodin

Čtěte!!!        

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 ná-
hradní program nabízíme projekci Glmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.
Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný.
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tříden-
ním předstihem!!!

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

Jana Jirků

Zámecké prostory rozezní klasická hudba
Příznivci klasické hudby se mohou těšit na Jarní koncert Jindřichohradecké-
ho symfonického orchestru. Rytířským sálem se rozezní tóny nejen Dvořá-
kovy hudby v neděli 24. března v 19 hodin. Posluchači si vyslechnou Biblické 
písně a Českou suitu již zmiňovaného Antonína Dvořáka, ale také skladbu 
mladého současného skladatele Tomáše Krejči, to vše pod taktovkou Luká-
še Kovaříka. Dirigent Lukáš Kovařík již s JHSO spolupracoval, hradeckému 
publiku tedy není neznámý. Vystudoval Pražskou konzervatoř. Již v době 
studia dirigoval orchestr Šarbilach, později se stal sbormistrem Smíšeného 
pěveckého sboru Rosa a nyní je navíc šéfdirigentem Symfonického orchest-
ru ČVUT. Ve své kariéře spolupracoval také s významnými českými i za-
hraničními sólisty. Na Jarním koncertu JHSO představí i hudbu 21. stole-
tí. Skladba Deo Gratias, která zazní, pochází z tvůrčí dílny Tomáše Krejči. 
Ten nejdříve vystudoval Konzervatoř v  Pardu-

bicích v oboru housle. Následovala studia hudební teorie na AMU a sklad-
by na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze. Kromě 
mnoha hudebních počinů je též autorem multimúzického projektu v Lan-
škrouně s názvem Múzochvění, v němž jsou zastoupeny hudba, tanec, umění 
výtvarné, fotogra4cké, choreogra4cké, literární a dekorační. Ve skladbě To-
máše Krejči se představí zpěvačka Terezie Švarcová, která vystudovala zpěv 
na Pražské konzervatoři. V současné době hostuje v několika divadlech, např. 
ve Slezském divadle Opava. Koncertovala v mnoha zemích Evropy. Jako pěv-
kyně má široký záběr, věnuje se hudbě od období baroka až po současnost.

Pokračování na další straně
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Nyní studuje kompozici na HAMU a vyučuje na Mezinárodní konzerva-
toři v Praze. V díle Antonína Dvořáka najdeme takové skladby, jako jsou 
Stabat Mater, či Requiem, v nichž se odráží skladatelova víra. Bible po-
sloužila také jako námět pro Biblické písně, v nichž se jindřichohradecké-
mu publiku představí zpěvák Martin Vodrážka. Dvořák psal písně na čes-
ké texty z Davidovy Knihy žalmů z Kralické bible. Původně jsou psány 

pro sólový hlas s doprovodem klavíru, tak je 
také vydala Simrockova 4rma na začátku ro-
ku 1895, ale již brzy poté přepracoval sklada-
tel klavírní doprovod prvních pěti písní do or-
chestrální podoby. Jak prý řekl sám Dvořák, 
pěvci si v písních s orchestrem libují a je to pro 
ně něco nového. Zbylých pět písní instrumen-
toval pro orchestr Vilém Zemánek, který v le-
tech 1902 -1918 působil jako dirigent České 
4lharmonie. Nejdříve vystudoval Lékařskou 

fakultu v Praze, pak studoval ve Vídni dirigování a hudební vědu a poté 
se věnoval pouze hudbě. S Českou 4lharmonií pořádal pravidelné nedělní 
odpolední koncerty, uvedl i významné premiéry Novákových a Ostrčilo-
vých skladeb. Nakonec musel z 4lharmonie odejít, protože ho považova-
li za poněmčelého. Po úspěchu dvou Serenád Dvořák plánoval vytvoření 
další, ale tentokrát v ní chtěl použít české lidové tance. Na takové dílo se 
však nehodilo označení serenáda, a tak nakonec vznikla Suita, která při 
premiéře dostala podtitul Česká. Česká suita se skládá z pěti částí. První, 
označená jako Preludio (Pastorale), tvoří jakýsi lyrický úvod k následu-
jícím větám. Druhá věta poeticky stylizuje polku. Třetí větu inspirovala 
sousedská. Čtvrtá věta, označená jako Romanza, je nádherným lyrickým 
nokturnem. Závěrečný furiant suitu efektně zakončuje svým živým výra-
zem. Srdečně zveme všechny hudbymilovné posluchače, aby se přišli po-
těšit na koncert JHSO a jeho pěveckých sólistů.  

Ludmila Plachá

KULTURNÍ SERVIS

Dokumentární [lm 
přibližuje osudy obyvatel 
bývalé osady Nové Mlýny

Moravské pašije v podání Teátru Víti Marčíka
Tato nová inscenace je připravena pro předvelikonoční – postní dobu. Stále méně lidí ví, proč se 
Velikonoce slaví a slovo „pašije“ začíná být velmi cizí. Tradice pašijí se vytrácí, anebo zůstává jen 
v kostelech (jsou čtené nebo zpívané na květnou neděli a Velký pátek). Přitom pašije – příběh 
o utrpení a smrti Ježíše Krista – mají velkou a bohatou historii. V každé obci se před Velikono-
ci pašije hrály, zpívaly, ztvárňovaly. V historii nacházíme krásná hudební díla a divadelní před-
stavení, jež se věnují tomuto tématu (J. S. Bach, B. Martinů…). „Moravské pašije“ chtějí přispět 
k obnovení těchto tradic. Víťa Marčík přichází s pa-
šijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – li-
dovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma 
hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky 
jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příbě-
hu. Scénu tvoří stará rozbitá Boží muka.

„Když mi bylo dvanáct, viděl jsem, jak křižují Ježíše.
Říkal jsem to všem, ale nikdo mi nevěřil. 
Pan farář mě vyslechl, pohladil mě po hlavě a řekl mi,
abych to už nikomu neříkal, nebo mě budou mít 
za blázna…“ (ze scénáře)

Nechme se tedy „vtáhnout“ do tohoto příběhu v ne-
děli 10. března od 15.00 hodin v kostele sv. Kateřiny 
v Jindřichově Hradci, který se nachází naproti České 
spořitelně na konci Klášterské ulice. Vstupné je dob-
rovolné. Na tuto hru vás srdečně zve Spolek Hippo-
lyt, o. s. rodin.

Anna Heřmánková

Jindřichohradecká kulturní společnost o.s. 
ve spolupráci s TV MY natočila hodinový do-
kument o  osudech pěti lidí, kteří prožili dět-
ství v později zlikvidované osadě Nové Mlýny, 
dnes nazývané Nový Vojířov na Novobystřicku. 
Až do začátku druhé světové války žily v tomto 
kraji celé generace německy mluvících starou-
sedlíků vedle české menšiny v sousedské shodě 
a přirozené spolupráci. Předválečným, ale i po-
válečným vývojem politické situace v pohrani-
čí byly tyto, tehdy malé děti – české i německé 
– nuceny se svými rodiči odejít ze svých domo-
vů. Jejich další osudy byly dramatické – váleč-
ná zajetí, divoký odsun, odloučení. Po dlouhých 
letech po  pádu železné opony se opět setkaly 
na  místech, kde si spolu hrály. V  jejich vzpo-
mínkách se mísí nostalgie s lítostí a hořkost se 
smířením. 
Film vznikl za  4nanční podpory EU z  Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj a DVD v čes-
ké i německé verzi je možné zakoupit v  Infor-
mačním centru v Jindřichově Hradci a v galerii 
Inspirace na náměstí Míru.    

Sabina Langerová

Sezónu na jindřichohradeckém zámku zahájí 
„Splašená vejce“

Letošními Velikonocemi zahájí Státní hrad 
a  zámek v  Jindřichově Hradci návštěvnickou 
sezonu. A  jak se stalo na zámku velikonočním 
zvykem, již poosmé bude na  prohlídkové tra-
se zámku k  vidění více než čtyři stovky vajec 
v  netradiční instalaci nazývané „Splašená vej-
ce“. Pštrosí, husí, kachní, slepičí i křepelčí vej-
ce ve  zlaté, černé, modré a  červené barvě bu-
dou viset z lustru, sypat se po nábytku, kutálet 
po stolech a kobercích i na jiných neobvyklých 
místech zdobit zámecké interiéry. 

Václav Bis
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Březnové koncerty v kapli sv. Maří Magdaleny 
Koncert Komorního sboru školy Charterhouse pořádá KD Střel-
nice dne 22. 3. 2013 od 19.00 hodin ve spolupráci s agenturami Pra-
gue Concert Company Co. a Music & Travel Tour Consultants Ltd. 
Na koncertě zazní v podání sboru skladby Williama Byrda, Henry 
Purcella, W.A. Mozarta a Antona Brucknera za doprovodu varhan 
a  malého smyčcového ansámblu. Charterhouse je škola se 400-le-
tou tradicí, založena byla v roce 1611. V současnosti ji navštěvuje 
přes 700 dětí od 13 do 18 let. Již po mnoho let hraje hudba v životě 
školy zásadní roli. Jako dítě ji navštěvoval například známý sklada-
tel Ralph Vaughan Williams. Mnoho studentů této školy se později 
prosadilo jako profesionální hudebníci. Škola má 6 stálých a 25 hos-
tujících učitelů hudby. Na škole je mnoho ansámblů, včetně smyč-
cového kvarteta, jazz bandu a symfonického orchestru. Každoročně 

se alespoň jeden ze souborů umístí na  celostátní soutěži školních 
komorních souborů. Na své zpěváky je škola také velice pyšná. Jsou 
zde čtyři sbory, od  100-členného koncertního sboru po  6-členný 
ansámbl, který vedou sami studenti. Na koncertě v kapli sv. M. Ma-
gdaleny uslyšíte komorní sbor, který se skládá ze členů koncertního 
sboru a  mimo jiné zpívá každou neděli ve  školní kapli. Repertoár 
koncertního turné obsahuje anglickou a evropskou hudbu 15. stole-
tí. Několik bývalých členů pokračuje ve sborovém zpěvu na nejvyšší 
úrovni na univerzitách v Oxfordu a Cambridgi. Těšit se můžete ta-
ké na Velikonoční koncert YMCA – PS Jakoubek a hosté. Pořádá 
jej KD Střelnice dne 31. 3. 2013 od 17.00 hodin. Jste srdečně zváni.

Ivana Bačáková

Expediční kamera letos poprvé i v Jindřichově Hradci

Největší cestovatelská a outdoorová akce u nás; filmový festival Expediční kamera probíhá v únoru a březnu (6. 2. – 31. 3. 2013) ve více než 
150 městech České republiky. Tento unikátní projekt Vám přinese sedm nejlepších filmů sezóny z celého světa. Čeká vás nabitý večer plný 
dobrodružství, napětí, úžasných záběrů i výkonů. Letos poprvé máte možnost navštívit festival také v Jindřichově Hradci, a to 5. března 2013 
od 18.00 do 22.00 hodin v kině Střelnice. Předprodej vstupenek probíhá ve vinotéce Dionýsův nektar v Kláštěrské ulici 142/II (vedle KB). 
Vstupné je 95 Kč.

Program:

Zabijácká krása
Dva špičkoví paraglidisté, Juraj Kleja a Dalibor Carbol, se pokouší o něco, 
co ještě nikdo nedokázal: doletět do základního tábora druhé nejvyšší hory 
světa, K2. Cestou musí překonat přes 5000 metrů vysoké hřebeny, zvládat 
nečekané vzdušné podmínky v úzkých údolích pákistánského Karákoramu 
a uletět více než 200 kilometrů.
Režie: Rasťo Hatiar, produkce: Ceper Film, s.r.o., 18 minut

V kůži vlka po stopách Džingischána (2)
Jeden z divácky nejúspěšnějších 4lmů minulých ročníků Expediční kamery 
má své pokračování.
Australský dobrodruh Tim Cope putuje sám na koňském hřbetu mnoho 
měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy. Překonává stepi, pouš-
tě i hory a jde stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího 
dobyvatele všech dob, Džingischána. Dodnes je to nádherná krajina, kterou 
obývají drsní, ale často také velmi pohostinní lidé. Mnozí z nich žijí stále 
kočovným způsobem života, kdy jsou jim koně a velbloudi nezbytným po-
mocníkem pro přežití.
Austrálie, režie: Tim Cope, Produkce: Richard Dennison, Tim Cope, dél-
ka: 44 minut.
Ocenění: MHFF - Nejlepší cestopisný 8lm

Siberut
Dobrodružný cestopis z výpravy tří cestovatelů na ostrov mentawajských 
kouzelníků ležící v daleké Indonésii nedaleko Sumatry. Rovníková mo-
čálová džungle, magické rituály, obětování zvířat, pijavice, malárie… to 
je svět, který existuje i v naší uspěchané době a kde lze zažít ještě špetku 
opravdového dobrodružství tak, jak ho známe ze starých knížek. Nahléd-
něte pod roušku tajemna do země, kde na vás pestrost a zajímavosti číhají 
na každém kroku…
Režie a produkce: Miroslav Haluza, ČR; délka: 24 minut
Ocenění: MFOF 2012 - Nejlepší cestopisný 8lm

Sandstone (Pískaři)
Dokumentární 4lm SANDSTONE představuje unikátní lezeckou oblast 
na severovýchodu Čech, která si i přes nové trendy v lezení zachovává své 
tradiční hodnoty. Autoři 4lmu vybrali zásadní cesty jednotlivých dekád, 
které představí současní lezci Jitka a Luboš Mázlovi, Dušan Stoupa Janák 
a bratři Stráníkovi. Filmem provází legendy místních skal, Bohumil Sý-
kora a Tomáš Čada. Oba se nesmazatelně zapsali do historie pískovcové-
ho lezení.
Česká republika, režie: Petr Kašpar, produkce: Twin Star Film, 40 minut
Ocenění: MHFF 2012 - Nejlepší dokumentární 4lm a Cena diváka

Halo Ewect
Haló efekt (Halo E�ect) je nový dobrodružný kajakářský 4lm bratrů Fis-
herových. Nejlepší kajakáři světa, včetně našeho Jakuba „Kajmana“ Šedi-
vého, podnikají dvouměsíční cestu do skandinávských kajakářských mekk 
v Norsku a na Islandu.
Island, Norsko, produkce: Red Bull Media House a Fish Munga, 47 minut
Ocenění: Vítěz ‚Best Adventure Film‘ na X-Dance 2012 festivalu a ‚Best in 
show na 2011 Paddling Film Festival

Foli (rytmus)
Západní Afrika  je kolébkou mnoha hudebních stylů a  tamní hudebníci 
jsou proslulí na celém světě. Pro kmen Malinke to platí obzvlášť. Vychut-
nejte si neobyčejné propojení obrazu a  zvuku, které nasytí vaše smysly. 
Zaposlouchejte se do rytmu, v místním jazyce: foli.
Režie a produkce: Mr. �omas Roebers & Mr. Floris  Leeuwenberg, Ho-
landsko, 11 minut

Cesta domů
Skot Danny MacAskill (zvaný taky Danny MegaSkill) je jeden z nejlepších 
freestyle trialistů světa. Film Cesta domů je o krásách a bikových terénech 
jeho domovského ostrova Skye a městečka Dunvegan, kam se po mno-
ha letech vrací se svým kolem, ale také celého Skotska. Film se natáčel 
na hradě v Edinburghu, u válečných bunkrů na ostrově Inchgarvie nebo 
u vodní elektrárny ve Skotské vysočině.
Velká Británie, režie: Dave Sowerby, produkce: Red Bull ČR, Milan For-
mánek, 8 minut
Ocenění: MHFF 2012 - Zvláštní cena za  neuvěřitelné artistické výkony 
na kole a výborný humor na cestě domů.

Kontakt na pořadatele: 
pavel.pfauser@seznam.cz, tel.: 608215767, www.expedicnikamera.cz

Pavel Pfauser
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I letos běží v Muzeu fotogra[e a MOM fotogra[cké kurzy pro školy 
„Základy fotogra4e“, „Fotogra4cký portrét“, 
„Hra se světlem“ či „Fotografování architektu-
ry a krajiny“, to jsou názvy fotogra4ckých kur-
zů pro děti a mládež, které jim v letošním roce 
nabízí Muzeum fotogra4e a moderních obrazo-
vých médií, o. p. s., v Jindřichově Hradci. Kurzy 
probíhají vždy v  jednom dni a  trvají 3,5 hodi-
ny, včetně přestávek. Jsou vhodné pro žáky dru-
hého stupně základních škol a  žáky středních 
škol, pro začátečníky i pokročilé. Přizpůsobit je 
lze také dětem a mládeži s handicapem. Konají 

se v pořádajícím muzeu, v historické části Jin-
dřichova Hradce či blízkém okolí. Pro zájemce 
z jihočeského regionu, kteří mají těžkosti s do-
pravou na místo výuky, třeba školy s větší do-
jezdovou vzdáleností, je nově k dispozici dojí-
žďka lektora za  kurzisty. K  přednostem kurzů 
patří vedle posledně jmenované možnosti jejich 
celoroční nabídka, zajištění fotoaparátů a  fo-
togra4cké techniky pro výuku, zkušení lektoři 
a přiměřená cena. Přihlášení na kurzy je mož-
né telefonicky (tel. 384 362 459, 384 361 832) či 

přímo v kanceláři muzea od 8 do 16.30 hodin. 
Krom uvedené nabídky vzdělávání, doplně-
né workshopy pro dospělé, letos se zaměře-
ním na fotogra4i aktu, portrétu a architektury, 
připravilo muzeum na  rok 2013 pro veřejnost 
i rozsáhlý výstavní a kulturní program. Výstav-
ní sezónu zahájí 20. dubna 2013 vernisáží dvou 
výstav – „Osobnost a fotogra4cké dílo Alexan-
dra Paula“ a „Mistři černobílé fotogra4e / akt“. 
Na přípravě obou nyní pracuje.

Eva Florová

Naše básnířka triumfovala
Absolutní vítězkou české části XII. ročníku Pol-
ské mezinárodní literární soutěže se stala Jitka 
Hadačová z  Jindřichova Hradce, která obsadila 
první dvě místa, třetí byla Renata Pancner z Fort 
Wayne v USA. Cenu města Strumieně vybojova-
la Radka Devátá z Chřibské a Cenu města Pet-
řvaldu Marka Hojdarová z Dačic. V polské čás-
ti soutěže zvítězila Jolanta Przystał z  Pszczyny, 
druhá byla Regina Sobik z  Jankowic a  třetí Jan 
Chmiel ze Skoczowa. Cenu města Strumieně ob-
držela Teresa Grzybek z Pruchny a Cenu města 
Petřvaldu Bernardeta Krawiec z Osvětimi. Čest-
ná uznání obdrželi z našeho kraje Vladimíra An-
toňů z Dříteně a Petr Šulista ze Strakonic. Jitka 
Hadačová se narodila v Třebíči, žije v Jindřichově 
Hradci, kde pracuje jako porodní asistentka. Bás-
ně píše od šestnácti let. V Alise vydala loni sbírku 
básní „Krůčky ke štěstí“ a představila se v alma-
naších Milostná a erotická poezie, Současná po-
ezie 2010, Stoupající hvězdy 2011, Smyslná čes-
ká poezie, Současná poezie 2012 a Čeští básníci. 
Za svou básnickou tvorbu obdržela třikrát Cenu 
Kantrix Kingové, jednou Cenu Benjamina Kinga 
a získala pět ocenění v zahraničních literárních 
soutěžích. Profesorku polštiny Jolantu Przystał 
představilo nakladatelství Alisa již dříve v něko-
lika publikacích, v jedné z nich jí věnovalo samo-
statnou část. Nová držitelka Ceny města Petřval-
du Radka Devátá patří mezi hvězdné kmenové 
autory nakladatelství Alisa. Po  studiu na  dvou 
vysokých školách a  praxi ve  Velké Británii ny-

ní působí v  Praze. Byla nejmladší autorkou, jíž 
v Alise vyšla sbírka básní, před dvěma lety ji pře-
konal Michal Vojkůvka z Neplachovic na Opav-
sku. Za  svou básnickou tvorbu obdržela Cenu 
Benjamina Kinga, dvakrát Cenu královny Alisy, 
třikrát Cenu Kantrix Kingové a získala pět oce-
nění v  zahraničních literárních soutěžích. Me-
zinárodní literární soutěž každoročně vyhlašuje 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ve  Strumie-

ni ve spolupráci s městskými úřady ve Strumie-
ni a v Petřvaldě, nakladatelstvím Alisa a rodinou 
básnířky Emilie Michalské. Pět nejvýše ohod-
nocených českých a  polských básní vydala Ali-
sa krátce po  soutěži v  almanachu „Čeští básní-
ci“. Almanach je k dispozici v jindřichohradecké 
knihovně, vítězné básně českých autorů přeložila 
do polštiny Janina Borowska z Orlové.

Vladimír Kostiha

KŘIŽOVATKY

Jitka Hadačová

Život jsou pouhé křižovatky
tři kroky vpřed a dva zase zpátky

a bludný kruh se vlní
dáš v sázku vše a sklízíš trní

Život je pouhý sebeklam
zůstal jsi tady zase sám

toulavé mraky letí oblohou
zpět vrátit se už nemohou

Život je zvětralý vinný sekt
co upíjel jsi nesčetněkrát
zůstane popel a pár vět

pár lží co znám už nazpaměť
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KD Střelnice zve do divadla

Hudebně zábavný pořad TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ, ve kterém se diváci 
budou moci znovu setkat s je-
dinečným a  nezaměnitelným 
humorem Zdeňka Izera, pořá-
dá Kulturní dům Střelnice dne 
12. 3. 2013 od 19.00 hodin. 
Jako vždy přijdou na řadu ob-
líbené parodie televizních po-
řadů, zábavných soutěží a imi-
tování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěvá-
ků a  zpěvaček, vystoupení je 
opět obohacené nejrůznější-
mi zábavnými kostýmy a pře-
vleky. Partnerkou Zdeňka Ize-
ra v tomto programu je skvělá 
zpěvačka Šárka Vaňková.

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru Terrence McNa-
lly „FRANKIE & JOHNNY“ v  rámci předplatného skupiny B dne 
21. 3. 2013 od 19.00 hodin.

Divadlo v  Rytířské Pra-
ha. V  režii Petra Krací-
ka hrají: Tereza Kostko-
vá a Aleš Háma
Krásný a uvěřitelný pří-
běh o tom, jakou dá prá-
ci vzájemné sbližová-
ní dvou obyčejných lidí, 
kterým už život přichys-
tal řadu těžkých život-
ních zkoušek. Kuchař 
Johnny pracuje po svém 

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

Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
15. - 16. 3. 2013 - Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Aktuální nabídky cestovních kanceláří, krajů, měst a regionů a také nabíd-
ky pro cykloturistiku. Příjemnou atmosféru veletrhu doprovázejí před-
nášky cestovatelů a doprovodný kulturní program.

CHEB
28. 2. - 12. 5. 2013 - Historie stavebnice Merkur
Chebské muzeum
Výstava ze sbírky Jiřího Mládka věnovaná fenoménu stavebnice MER-
KUR.

KUTNÁ HORA
20. 3. 2013 od 17.00 hodin - Rovnodennost v sedlecké katedrále 
Sedlecký klášter 
Společné pozorování ojedinělého dvakrát do roka opakujícího se putová-
ní paprsku zapadajícího slunce hlavní lodí katedrály spojené tentokrát se 
staroslovanskými a byzantskými zpěvy souboru Byzantion. 

LITOMYŠL
31. 3. 2013 - 1. 4. 2013, 10.00 – 16.00 hodin – Velikonoce v Zámeckém 
sklepení
Živá zvířátka, tradiční velikonoční pečivo, výstava skleněných kraslic, ple-
tení pomlázek s Lubošem Baarem. 

POLIČKA
23. 2. 2013 – 7. 4. 2013 – Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava s jarní tématikou zaměřená na lidovou stravu našich předků v ob-
dobí od Masopustu do Velikonoc. Dozvíte se např., proč bílá mouka, más-
lo, med, vejce, první zelené lístky i květy patří na velikonoční stůl. Uslyšíte 
o velikonočních zvycích, které slouží k zajištění dobré úrody. 

TELČ
23. 3. 2013 od 14.00 hodin  - Vítání svátků jara
Náměstí Zachariáše z Hradce
Vystoupení horáckých folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavoři-
čan.  Předvádění tradičních řemesel, pletení pomlázky, velikonoční dílny 
Domu dětí a mládeže.

TŘEBOŇ
9. 3. 2013 od 10.00 hodin - Třeboň poetická 
Divadlo J.K.Tyla
Přehlídka divadel a poezie.
Jihočeská postupová přehlídka divadla a uměleckého přednesu s postu-
pem na Wolkerův Prostějov.

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

Zuzana Bedrnová

návratu z vězení v malé restauraci 
v New Yorku, kde pracuje i pros-
tořeká číšnice Frankie. Nejsou už 
nijak mladí, ona má za sebou ně-
kolik zklamání, on rozpadlé man-
želství. Po sérii vtipných slovních 
přestřelek a klasických nedorozu-
mění svitne jakási naděje, že tihle 
dva mají ještě šanci...

Kulturní dům Střelnice uvádí nejúspěšnější divadelní českou one man 
show Roba Beckera „CAVEMAN“ dne 26. 3. 2013 od 19.00 hodin v rám-
ci předplatného skupiny A.
Produkční společnost POINT Praha. V režii Patrika Hartla hraje: Jan Ho-
lík / Jakub Slach

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou 
inteligentního humoru. Dlouho 
u nás nevídanou! Hra představuje 
humorné přemýšlení o  rozdílech 
mezi muži a  ženami a  o  tom, jak 
tyto rozdíly vyvolávají často ne-
dorozumění. 

Ivana Bačáková
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Clane. Tentokráte přijíždí do Moskvy, aby tady našel 
svého syna Jacka, který se mu poněkud odcizil. Johna 
ale čeká překvapení, zjistí, že i když jejich vztah otec 
- syn má k ideálu hodně daleko, jablko nepadlo da-
leko od stromu. Jack totiž v Moskvě působí jako taj-
ný agent, chránící informátora z vládních řad, Koma-
rovova. Otec a syn McClaneovi jsou nuceni překonat 
osobní neshody a nasadit vlastní krky, aby dostali Ko-
marovova do bezpečí a odvrátili hrozbu katastrofální-
ho zločinu v bezútěšném místě naší planety – v Čer-
nobylu…
Hrají:  Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, 
Mary Elizabeth Winstead, Yuliya Snigir a další
Režie:  John Moore
Hrajeme:  21. a 22. 3. 2013 od 17.30 a 20.00

MOCNÝ VLÁDCE OZ
Fantasy / USA/ Falcon / 3D
Když se Oscar Di-
ggs, druhořadý cir-
kusový kouzelník 
s  pochybnou mo-
rálkou, dostane 
z  prašného Kansasu 
do  životem pulsu-
jící Země Oz, myslí 
si, že vyhrál v  lote-
rii. Sláva a bohatství 
jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: �eodo-
ru, Evanoru a Glindu. Oscar se nechtěně zaplete 
do velikých problémů, kterým čelí země Oz a je-
jí obyvatelé, a musí se naučit odlišovat dobré lidi 
od zlých dřív, než bude příliš pozdě. Kouzelník 
postupně využívá své magické umění a vynaléza-
vost, aby se proměnil ve věhlasného a mocného 
čaroděje a především v lepšího člověka…
Hrají:  James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, 
Michelle Williams, Zach Bra�  a další
Režie:  Sam Raimi 
Hrajeme:  23. a 24. 3. 2013 pouze od 17.00

MARTIN A VENUŠE
Komedie / ČR / Bioscop / 2D
Martin buduje karié-
ru ve  4rmě vyvíjející 
hračky a  Vendula se 
stará o rodinu. Martin 
je většinu času v práci, 
snaží se zabezpečit ro-
dinu, na kterou mu nezbývá čas, naopak Vendula se 
stará o děti a chod domácnosti a nemá žádný prostor 
pro sebe. Každý dělá pro rodinu maximum, ale záro-
veň se cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou 
spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se posta-
rá o děti a domácnost během jednoho měsíce. Je pře-
svědčen, že to vlastně není vůbec těžké. Nastane ko-
lotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici 
Venduly a Martina pomyslně vrátí zase na začátek je-
jich vztahu. Znovu si začnou vážit jeden druhého 
a navzájem se respektovat.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Liška Boková, Lu-
bo Paulovič, Robert Nebřenský, Jakub Kohák, 
Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Jan Budař, 
Zuzana Stivínová, Nikol Moravcová a další
Režie:  Jiří Chlumský
Hrajeme: 21. - 24. 3. 2013 od 17.00 a 20.00

Zdroj: www.falcon.cz    www.bonton4lm.cz    
www.bioscop.cz  www.cinemart.cz  www.csfd.cz

LET
Drama / USA / Bonton4lm CZ / 2D
Kapitán Whip Whi-
taker je velezkuše-
ný pilot, kterému se-
beprudší turbulence 
ani nestojí za  zvýše-
ní hlasu či adrenali-
nu v  krvi. Když bě-
hem rutinního letu 
jím pilotované do-
pravní letadlo vlét-
ne do mohutné bou-
ře, chladnokrevně ho 
vyvede do  bezpečí, 
za což si vyslouží potlesk 96 cestujících a šesti čle-
nů posádky. Radost je předčasná, letadlu postup-
ně začnou vynechávat funkce, je čím dál neovla-
datelnější a  Whip se odhodlá k  šílenému činu 
– otočí ho vzhůru nohama, což ho má déle udržet 
ve vzduchu a mezitím se pokusí najít co nejvhod-
nější místo k přistání. Před rovným pásem louky 
ho znovu otočí a ve dvousetkilometrové rychlosti 
sedne na zem. Jako zázrakem přežije 96 lidí. Když 
se Whip posléze probudí v nemocnici, dozví se, 
že se stal národním hrdinou. Adorace ale trvá jen 
do chvíle, než padne klíčová otázka: Co dělal kapi-
tán před osudným letem? V tu chvíli pro něj začí-
ná nový boj. Boj, který nakonec bude těžší než ten, 
který svedl se živly a neovladatelným letadlem.
Hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly, John 
Goodman, Bruce Greenwooda další
Režie: Robert Zemeckis
Hrajeme:  2. a 3. 3. 2013 pouze od 20.00

30 MINUT PO PŮLNOCI
Thriller / USA / Bonton4lm CZ / 2D
Brzy nad ránem 2. 
května 2011 speciál-
ní jednotka americ-
ké armády dopadla 
a  zastřelila nejhle-
danějšího teroris-
tu světa, Usámu Bin 
Ládina. Desetiletý 
hon na démona za-
znamenala v  mis-
trovsky natočeném 
thrilleru oscarová 
režisérka Kathryn 
Bigelow. Její 4lm se stal nejlépe hodnoceným 
snímkem roku 2012 v  žebříčku prestižního 4l-
mového serveru Metacritic.com, posbíral pět 
oscarových nominací a čtyři nominace na Zla-
tý glóbus.
Hrají:  Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Ed-
gerton, Mark Strong, Jennifer Ehle a další
Režie:  Kathryn Bigelow
Hrajeme:  7. 3. 2013 od 17.00 a 20.00

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI 
Akční / USA / CinemArt / 2D
Bruce Willis se 
ve  skvělé formě vra-
cí se svou nejslavněj-
ší 4lmovou rolí - jako 
nezničitelný policej-
ní detektiv John Mc-

KINO
STŘELNICE

březen 2013 www.jh.cz

1. 3. 17.30, 20.00
KONEČNÁ
USA / akční / 2D

2. - 3. 3. 17.30
HLEDÁ SE NEMO 3D
Austrálie, USA / animovaný / 3D

2. - 3. 3. 20.00
LET
USA / drama/ 2D

7. 3. 17.00, 20.00
30 MINUT PO PŮLNOCI
USA / thriller / 2D

8. 3. 17.00, 20.00
TERAPIE LÁSKOU
USA / komedie / 2D

9. - 10. 3. 17.30, 20.00
JENÍČEK A MAŘENKA: 
LOVCI ČARODĚJNIC
USA / akční / 3D

14. - 17. 3. 17.30
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR / animovaný / 2D

14. - 15. 3. 20.00
NA ŠROT
USA / komedie / 2D

16. - 17. 3. 20.00
BABOVŘESKY
ČR / komedie / 2D

21. - 22. 3. 17.30, 20.00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA / akční / 2D

23. - 24. 3. 17.00
MOCNÝ VLÁDCE OZ
USA / fantasy / 3D

23. - 24. 3. 20.00
GAMBIT
USA / komedie /2D

27. 3. 19.00
RENOIR (ART)
Francie / drama / 2D

28. - 29. 3. 17.30, 20.00
MARTIN A VENUŠE
ČR / komedie / 2D

30. - 31. 3. 17.30
CROODSOVI
USA / animovaný / 3D

30. - 31. 3. 20.00
SPRING BREAKERS
USA / thriller / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
3. 3.  15.00
OMALOVÁNKY
ČR / pásmo pohádek / 2D

10. 3. 15.00
VZPOURA HRAČEK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

17. 3. 15.00
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE I
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

24. 3. 15.00
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE II
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

31. 3. 15.00
HÁDANKY ZA BONBON
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

Vybrané březnové premiéry v kině střelnice
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1. března, 17.00 hod.
OCHUTNÁVKA RAKOUSKÝCH VÍN
V ceně vstupného malé občerstvení
FotoCafé, Kostelní 20/I

5. března, 16.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Klub aktivního stáří zve na oslavu
KD Střelnice

5. března, 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival
Kino Střelnice

6. března, 18.00 hod.
TANEC V MEDITACI
Lenka Janderová
FotoCafé, Kostelní 20/I

6. -  7. března, 
ARCHEOLOGICKÁ PROSPEKCE 
A NEDESTRUKTINÍ ARCHEOLO-
GIE V JIHOČESKÉM KRAJI, KRAJI 
VYSOČINA, JIHOMORAVSKÉM 
KRAJI A V DOLNÍM RAKOUSKU
Vědecká konference
Muzeum Jindřichohradecka

7. března, 16.00 hod.
PAMATUJ! NA NEJVĚTŠÍ 
MASOVOU VRAŽDU 
V DĚJINÁCH NAŠÍ ZEMĚ
K celorepublikové výzvě se připojí 
pěvecké sbory: YMCA - Jakoubek, 
Smetana, Chrámový sbor Adama 
Michny, Zanoty
náměstí Míru

7. března, 16.30 hod.
ŽIDÉ A ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY 
NA JINDŘICHOHRADECKU
Přednáška Mgr. Blanky Rozkošné 
ze společnosti MATANA po progra-
mu PAMATUJ!
Kostel Církve československé hu-
sitské, Kostelní 188, J. Hradec

7. března, 17.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
OV KSČM zve na oslavu.
KD Střelnice

17. března, 16.00 hod.
KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Dětská revue v cyklu „Děti s rodiči 
do divadla“, KD Střelnice

19. března, 18.00 hodin  
IRISDIAGNOSTIKA 
Beseda s Janou Bělohlavovou
FotoCafé, Kostelní 20/I

21. března, 19.00 hod.
TERENCE MCNALLY 
„FRANKIE & JOHNNY“
Divadelní představení předplatné sk. B.
KD Střelnice

22. března, 19.00 hod.
KOMORNÍ SBOR ŠKOLY
CHARTERHOUSE
Koncert
Kaple sv. Maří Magdaleny

22. března, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Jen tak tak, Žalozpěv
Gymnázium V. Nováka 

23. března, 10.00 hod.
„VELIKONOČNÍ“ OTEVŘENÝ 
DVŮR V PLASNÉ
Plasná u Kardašovy Řečice

23. března, 10.00 hod.
ŽABÍ BĚH 2013
Tratě 2 km a 7 km.
Jindřichohradecké letiště

23.března,  16.00 hod.
JARNÍ KONCERT SOUBORU 
S/W/INGING SAXOPHONES
Základní umělecká škola V. Nováka 
Jindřichův Hradec 
sál Domu dětí a mládeže, Růžová 
ulice, Jindřichův Hradec

23. března, 18.00 hod.
VÁLKA V ZÁLIVU
Přednáška mjr. v. z. Ing. Karla Vacka 
První nasazení československé ar-
mády od II. světové války
Muzeum Jindřichohradecka

23. března, 20.00 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, KC Jitka

24. března, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší 
generaci, KD Střelnice

24. března, 19.00 hod.
KONCERT JINDŘICHOHRADECKÉ-
HO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Státní hrad a zámek

26. března, 19.00 hod.
ROB BECKER „CAVEMAN“
Divadelní představení předplatné sk. A.
KD Střelnice

30. března, 19.30 hod.
OLYMPIC - TURNÉ 50 LET
Koncert, KC Jitka

30. března
„SPLAŠENÁ VEJCE“
Velikonoční zahájení sezóny na Stát-
ním hradu a zámku výstavou.
Státní hrad a zámek

30. března
OTEVŘENÍ EXPOZIC 
V JEZUITSKÉM SEMINÁŘI
Zahájení sezóny
Muzeum Jindřichohradecka

31. března, 17.00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT 
YMCA - PS Jakoubek
Kaple sv. Maří Magdaleny

rok 2013
FOTOGRAFICKÉ KURZY PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ
Vhodné pro školy nebo jako volno-
časová aktivita. Rezervace termínů 
na tel. 384 361 832, 384 362 459
Muzeum fotograGe a MOM

Probíhající výstavy: 

STANISLAV ŠPOULA: LIDÉ 
Z KARPAT: ČESKÁ MENŠINA 
V RUMUNSKÉM BANÁTĚ 
Městská knihovna - Výstava potrvá 
do 30. 3. 2013

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

Kam za sportem?

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga starší dorostenci – Střed
kolo 34. Znojmo – JH pá 1. 3. 17:30
kolo 35. JH – V. Popovice ne 3. 3. 14:30
kolo 36. Tábor – JH pá 8. 3. 19:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, Eliod liga mladší doros-
tenci – Střed (o postup)
kolo 28.  JH – Třebíč ne 3. 3.
kolo 29. Liberec B – JH ne 10. 3.
kolo 30. JH – Žďár n. Sáz. čt 14. 3.

kolo 31. Kolín – JH ne 17. 3.
kolo 32. JH – Krkonoše ne 24. 3.

Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL – skupina A2
kolo 6. JH – Levice st 6. 3. 19:00
kolo 7. Opava – JH so 9. 3. 18:00
kolo 8. Svitavy – JH st 13. 3. 
kolo 9. JH – Chomutov so 16. 3. 18:00
kolo 10. USK Praha – JH st 20. 3. 18:00
kolo 11. JH – Ústí n. Labem so 23. 3. 18:00
kolo 13. Levice – JH so 30. 3. 18:00
kolo 14. JH – Opava st 3. 4. 19:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec B, II. liga – skupina B
kolo 21. Jičín – JH B so 2. 3.
kolo 22. Přelouč – JH B ne 3. 3. 10:00

Basketbal – BK Lions JH, liga junioři U19 – skupina A
kolo 21. JH – Žižkov so 9. 3.
kolo 22. JH – Litoměřice ne 10. 3.

Basketbal – BK Lions JH, liga kadeti U17 – skupina B
kolo 21. Kroměříž – JH so 2. 3.
kolo 22. Kyjov – JH ne 3. 3.

SPORT

7. března, 18.00 hod.
JEDEN VEČER BÁSNÍKEM
Literární večer věnovaný poezii
FotoCafé, Kostelní 20/I

10. března, 15.00 hod.
MORAVSKÉ PAŠIJE
Teátr Víti Marčíka
Klášterní kostel sv. Kateřiny 
J. Hradec

11. března, 19.00 hod.
BÁSNÍK BOLESLAV JABLONSKÝ
Přednáška Zdenky Maršíkové 
ke 200. výročí narození.
Muzeum Jindřichohradecka

12. března, 18.00 hod.
APLIKOVANÉ PSYCHOSOCIÁL-
NÍ VĚDY VE SPORTU
Přednáška PhDr. ThDr. Václava Mi-
táše, Ph.D.
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. března, 19.00 hod.
TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Zábavný pořad Zdeňka Izera
KD Střelnice

13. března, 17.30 hod.
ŠAMANISMUS
Beseda s Mgr. Martou Pejchalovou
FotoCafé, Kostelní 20/I

14. března, 17.00 hod.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
FENG-ŠUEJ
Beseda s Amélií Buřilovou
FotoCafé, Kostelní 20/I

16. března, 21.00 hod.
TOTÁLNÍ NASAZENÍ 
A ZAKÁZANÝ OVOCE
Koncert
KC Jitka

17. března,  09.30 hod.
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM 
- TOMÁŠ PFEIFFER
Přednáška
Gymnázium V. Nováka 
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Basketbal – BK Lions JH, liga žáci U15 – ~nále divize B
kolo 5. Poděbrady – JH so 9. 3.
kolo 6. JH – Opava so 23. 3.

Basketbal – BK Lions JH, extraliga U14, skupina B
kolo 7. SAM Brno – JH so 2. 3. 10:00
kolo 8. Kroměříž – JH ne 3. 3. 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži extraliga Ford Credit
kolo 19. KP Praha – JH so 9. 3. 17:00
kolo 21. JH – Kladno so 16. 3. 14:00
kolo 22. JH – Plzeň ne 17. 3. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, muži krajská liga
kolo 16. Falcon ČB – JH B so 2. 3. 14:30
kolo 17. JH B – Hospříz ne 10. 3. 14:00
kolo 18. Vikings ČB – JH B so 16. 3. 12:00
kolo 19. JH B – Orel ČB ne 24. 3. 14:00
kolo 20. Tábor – JH B so 6. 4. 10:30
kolo 21. JH B – Prachatice ne 14. 4. 14:00
kolo 22. Pedagog ČB – JH B so 20. 4. 13:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší dorost liga – Jihozápad
kolo 12. Prachatice – JH so 2. 3. 12:30
kolo 13. Třemošná – JH ne 10. 3. 13:00
kolo 14. Třemošná – JH ne 10. 3. 15:30
kolo 15. JH – Blatná ne 17. 3. 10:00
kolo 16. Blatná – JH ne 7. 4. 10:00
kolo 17. Litice – JH so 13. 4. 12:00
kolo 18. Litice – JH so 13. 4. 14:30
kolo 19. JH – Karlovy Vary so 27. 4. 12:00
kolo 20. JH – Karlovy Vary so 27. 4. 14:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci MČR – Jihozápad
kolo 12. JH – Suchdol ne 3. 3. 10:00

Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo 22. JH – Zlín so 2. 3. 18:00
kolo 23. Písek – JH so 9. 3. 15:00
kolo 24. JH – Veselí n. M. pá 15. 3. 18:00
kolo 25. Olomouc – JH so 30. 3. 17:30
kolo 26. Michalovce – JH so 6. 4. 18:00

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – Čechy
kolo 14. JH – Strakonice so 16. 3. 13:00
kolo 15. Loko ČB – JH ne 17. 3. 15:00
kolo 16. JH – Cheb ne 7. 4. 14:30
kolo 17. JH – Astra Praha so 13. 4. 15:00
kolo 19. Strakonice – JH so 27. 4. 12:30

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky I. liga – Morava
kolo 15. JH – H. Brod so 2. 3. 13:00
kolo 16. Bohunice – JH so 9. 3. 15:00
kolo 18. Velké Meziříčí – JH so 6. 4. 11:00
kolo 21. Poruba – JH ne 28. 4. 15:30

Florbal – FK Slovan Orego JH, ženy II. liga – divize Východ
kolo 19. JH – Jihlava B so 9. 3. 9:00
kolo 19. JH – H. Brod so 9. 3. 14:00

Florbal – FK Slovan JH B, muži – Jihočeská liga
kolo 16. JH B – Soběslav ne 3. 3. 8:00
kolo 16. JH B – SKP ČB ne 3. 3. 12:30

Florbal – FK Slovan JH, junioři III. liga – divize Východ
kolo 15. JH – Sezimovo Ústí ne 24. 2. 
kolo 15. JH – United ČBne  24. 2. 

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga mladší žáci
kolo 28. JHR – JH B ne 28. 4.
kolo 28. JH R– Tábor M ne 28. 4.
kolo 28. JH B – Dačice ne 28. 4.
kolo 28. JH R – Dačice ne 28. 4.
kolo 28. JH B – Tábor B ne 28. 4.
kolo 28. JH R – Tábor B ne 28. 4.
kolo 28. JH B – Tábor M ne 28. 4.
kolo 28. JH B – Tábor M ne 28. 4.
kolo 28. JH R – Dačice ne 28. 4.
kolo 28. JH B – Tábor B ne 28. 4.
kolo 28. JH R – Tábor M ne 28. 4.

Florbal – FK Slovan JH, elévové – Jihočeská liga
kolo 13. JH B – Štíři ČB ne 17. 3.
kolo 13. JH M – Kaplice ne 17. 3.
kolo 13. JH M – Štíři ČB ne 17. 3.
kolo 13. JH B – Kaplice ne 17. 3.
kolo 17. JH M – Tábor ne 21. 4.
kolo 17. JH B – Malonty ne 21. 4.
kolo 17. JH B – Tábor ne 21. 4.
kolo 17. JH M – Malonty ne 21. 4.

Kuželky – TJ Slovan JH, družstva divize Jih
kolo 20. JH – N. Bystřice B pá 1. 3. 17:30
kolo 21. JH – Třebíč B pá 8. 3. 17:30
kolo 22. Jihlava B – JH so 16. 3. 12:30
kolo 23. JH – Kamenice pá 22. 3. 17:30
kolo 24. Nové Město – JH so 6. 4. 11:00
kolo 25. JH – Dačice D pá 12. 4. 17:30
kolo 26. Start Jihlava – JH so 20. 4. 9:00

Kuželky – TJ Slovan JH B, okresní přebor družstev
kolo 16. Třeboň – JH B čt 7. 3. 18:00
kolo 17. JH B – N. Bystřice D čt 14. 3. 17:30
kolo 18. N. Včelnice B – JH B pá 29. 3. 18:00

Kopaná – FK JH 1910, muži krajský přebor – Chance
kolo 17. Osek – JH so 16. 3. 15:00
kolo 18. JH – Písek B ne 24. 3. 15:00
kolo 19. Hluboká – JH ne 31. 3. 15:00
kolo 20. JH – Rudolfov ne 7. 4. 16:30
kolo 21. Dačice – JH ne 14. 4. 15:00
kolo 22. JH – Sedlice ne 21. 4. 17:00
kolo 23. JH – Čkyně ne 28. 4. 17:00

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský přebor 
– IPB Invest
kolo 17. JH – Blatná so 16. 3. 10:00
kolo 18. Rudolfov – JH so 23. 3. 10:00
kolo 19. JH – Prachatice so 30. 3. 10:00
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 7. 4. 
kolo 21. JH – Strakonice so 13. 4. 10:00
kolo 22. Č. Krumlov – JH ne 21. 4.
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 27. 4. 10:00

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský přebor
kolo 17. JH – Blatná so 16. 3. 11:45
kolo 18. Rudolfov – JH so 23. 3. 10:00
kolo 19. JH – Prachatice so 30. 3. 11:45
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 7. 4. 
kolo 21. JH – Strakonice so 13. 4. 11:45
kolo 22. Č. Krumlov – JH ne 21. 4. 
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 27. 4. 11:45

Kopaná – FK JH 1910 B a SK Horní Žďár, okresní přebor
kolo 14. Stará Hlína – JH B so 23. 3. 15:00
kolo 14. Jarošov – H. Žďár so 23. 3. 15:00
kolo 15. JH B – Staňkov so 30. 3. 10:00
kolo 15. H. Žďár – Strmilov so 30. 3. 15:00
kolo 16. Studená – JH B ne7. 4. 
kolo 16. Břilice – H. Žďár ne 7. 4. 16:30
kolo 17. JH B – Suchdol B so 13. 4. 10:00
kolo 17. H. Žďár – S. Hlína so 13. 4. 16:30
kolo 18. Dešná – JH B so 20. 4. 15:00
kolo 18. Staňkov – H. Žďár ne 21. 4.
kolo 19. Stráž – JH B ne 28. 4. 16:00
kolo 17. H. Žďár – Studená so 27. 4. 17:00

Roman Pišný

VYBÍJENÁ
Triumf I. ZŠ v druhém ročníku školní ligy ve vybíjené 
Vybíjená je dětská míčová hra, při které se hráči sna-
ží zasáhnout ve vytyčeném prostoru soupeře míčem 
a vyřadit – vybít – jej tak ze hry. Takto jednoduše po-
pisují encyklopedie činnost, jež bývá často ve  ško-
lách provozována při vyučovacích hodinách tělocvi-
ku. Avšak najedná se již dávno pouze o zábavu, vždyť 
vybíjená se hraje po celém světě a stala se regulérním 
sportovním odvětvím, které je od roku 1996 zastře-
šeno mezinárodní federací IDBF se sídlem v americ-
kém Gulfortu.  Není divu, že zájem o oblíbený školní 
sport podchytilo Město Jindřichův Hradec a již dru-
hým rokem uspořádalo „Školní ligu ve vybíjené žáků 
4. a 5. tříd“. Dvoukolové soutěže se zúčastnila smíše-
ná družstva ze všech jindřichohradeckých Základních 
škol. Podvakrát byla městská sportovní hala zaplněna 
dětmi ze sedmi týmů, které se mezi sebou utkaly ka-
ždý s každým. Každé družstvo nastupovalo do turna-
jů v maximálním počtu hráčů 10 + 2 náhradníci, při-
čemž v každé sestavě musely být minimálně 4 dívky. 
Ze zápasů hraných na 2x7 minut nakonec vyšlo vítěz-
ně družstvo reprezentující I. ZŠ Štítného. To si trium-
fem vylepšilo loňskou druhou příčku. S obhájci z V. ZŠ 
Vajgar si jen prohodilo pořadí. O umístění na prvních 
třech pozicích muselo rozhodnout pomocné kritéri-
um, jímž byl celkový počet vybytých protihráčů. V tý-
mu vítězů hrál Tomáš Kotyza, jenž se stal nejlepším 
hráčem celé ligy. Cenu pro nejlepší hráčku obdržela 
Zuzana Ziková z VI. ZŠ Větrná.

Konečné pořadí

SPORT A SPOLEČNOST
Drobnou královnu na trůnu vystřídal obří král 
Anketa „Nejlepší sportovec Jindřichohradecka roku 
2012“ vyvrcholila slavnostním vyhlášením, které se 
uskutečnilo v nádherných prostorách Rytířského sá-
lu Státního hradu a zámku v J. Hradci. Ceremoniál se 
letos nesl ve lvím znamení, neboť hned ve dvou kate-
goriích nejvyšší ocenění brali zástupci basketbalového 
klubu BK Lions Jindřichův Hradec.
Dospělí - Primát v té nejvíce sledované kategorii dospě-
lých je nyní v držení dlouhána Jana Tomance, 205 cm 
vysokého a 108 kg vážícího pivotmana nováčka Matto-
ni NBL. Hráč, kterého fanoušci znají pod přezdívkou 

1. I. ZŠ Jindřichův Hradec, Štítného 121/I. 30/26

2. V. ZŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 692/III. 30/24

3. IV. ZŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 592/III. 30/21

4. II. ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160/II. 14

5. VI. ZŠ Jindřichův Hradec, Větrná 54/V. 12

6. III. ZŠ Jindřichův Hradec, Jarošovská 746/II. 10

7. MŠ, ZŠ a PrŠ Jindřichův Hradec, Jarošovská 50/II. 0

Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Šimon Kubíček 
(I. ZŠ), Dominik Gysel (II. ZŠ), Tadeáš Hájek (III. ZŠ), 
Jakub Šicner (IV. ZŠ), Jakub Jan Vítkovský (V. ZŠ), Pe-
tr Zelinka (VI. ZŠ), Marika Dunková (MŠ, ZŠ a PrŠ).

„Čenda“, je obrovskou oporou. Patří k vůbec nejlepším 
basketbalistům celé soutěže a táhne tým za postupem 
do předkola play-o�. Adept na titul MVP – hráče nej-
vyšší soutěže za sebou v konečném pořadí ankety ne-
chal čtyřnásobnou královnu okresního sportu Pavlu 
Schornou. Droboučká letní biatlonistka, běžkyně do vr-
chu, nečekaná loňská česká šampiónka v krosu, tento-
krát trůn přepustila ve prospěch obřího basketbalového 
Lva. Nejlepší pětice za rok 2012 byla obsazena pestře, 
jelikož třetí pozici bral triatlonista Martin Novák, jenž 
loni reprezentoval ČR na  akademickém mistrovství 
světa v Tchaj-wanu. Čtvrtý skončil třeboňský taekwon-
dista Juraj Hasík, ten v minulém roce sbíral cenné kovy 
na evropském šampionátu v Bulharsku. Pátá pozice by-
la přisouzena jindřichohradeckému ricochetistovi Janu 
Pulkrábovi, šestému muži loňského mistrovství světa, 
které se uskutečnilo v Praze na Palmovce.
Mládež - Sportovním nadějím v kategorii do 18 let 
vládl při vyhlašování boxer z Třeboně Petr Rozboud. 
Veliký talent českého rohování se už v  mladém vě-
ku prosadil k  titulu vicemistra ČR mezi dospělými. 
Na  trůnu se usadil plným právem. I  mezi mládeží 
bral úspěch BK Lions J. Hradec, jelikož druhé místo 
patří �eodoru Dlugošovi. Dorostenecký český re-
prezentant se ve stále probíhající sezóně dokonce do-
stal až na soupisku A-týmu v nejvyšší soutěži mužů! 
Třetí příčka byla přisouzena orientační běžkyni Janě 
Benešové, ta sice klesla z trůnu nejlepší sportovkyně 
za rok 2011, ale čtvrté a páté místo z loňského světo-
vého šampionátu v orientačním biatlonu v Estonsku ji 
udržely mezi okresní mládežnickou elitou.
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Kolektivy - V kategorii sportovních kolektivů asi ne-
mohla ani být jiná volba než BK Lions J. Hradec. Muži 
zažili snový rok, v němž vyhráli I. ligu, vítězně přešli 
přes baráž do Mattoni NBL a v ní si nevedou vůbec 
špatně. Atraktivní hrou jsou štikou soutěže, v domá-
cím prostředí naplňují ochozy městské sportovní haly, 
diváci jsou ze svých Lvů doslova u vytržení. Cenu pro 
nejlepší tým převzali generální manažer BK Lions Ra-
dek Novák a kapitán mužstva Jan Pavlík. „Náš klub za-
znamenal v anketě vynikající úspěch. Máme dvě nej-
vyšší ocenění a v mládeži druhé místo. Tento vzestup 
v pořadí je odrazem naší kvalitní práce v uplynulém 
roce. Za celý klub chceme tímto poděkovat za podpo-
ru,“ radostně sdělil sportovní ředitel basketbalových 
Lvů Ing. Radim Valcha. Hned za basketbalisty skon-
čily na druhé pozici interligové házenkářky TJ Háze-
ná J. Hradec, jimž v česko-slovenské lize vyšel výborně 
podzim sezóny 2012/2013. Ženy okres i město v nej-
vyšší soutěži dobře reprezentují, i když se klub potý-
ká se značnými 4nančními problémy. Šokem je třetí 
příčka boxerů z Třeboně, kteří postavili nově družstvo 
do druhé nejvyšší soutěže v ČR. Šli do ní jako jasný 
outsider, ale tuto roli vůbec nesplňují, naopak v  lize 
bojují o prvenství.
Cena sportovních fandů - Největší fanouškovskou 
obcí nejspíše disponuje prvoligové mužstvo hokejba-
listů SK Suchdol nad Lužnicí, které se v anketě čtenářů 
Jindřichohradeckého deníku stalo „Sportovní hvěz-
dou Jindřichohradecka“.

Výsledky ankety
Dospělí: 1. Jan Tomanec (BK Lions J. Hradec – basket-
bal), 2. Pavla Schorná (KB Staré Město pod Landštejnem 
– letní biatlon), 3. Martin Novák (TC Vajgar J. Hradec 
– triatlon), 4. Juraj Hasík (Won-Hyo Třeboň – taekwon-
do ITF), 5. Jan Pulkráb (RC Oliver J. Hradec – ricochet).
Mládež: 1. Petr Rozboud (SK Boxing Třeboň – box), 
2. �eodor Dlugoš (BK Lions J. Hradec – basketbal), 
3. Jana Benešová (SOS J. Hradec – orientační běh), 4. 
Marek Strnad (TJ Nová Včelnice – atletika), 5. Kateři-
na Malá (TJ Sokol Centropen Dačice – judo).

Kolektivy: 1. BK Lions Jindřichův Hradec – basketbal 
muži – Mattoni NBL, 2. TJ Házená Jindřichův Hradec 
– házená ženy – WHIL interliga, 3. SK Boxing Třeboň 
– box muži – I. liga Morava, 4. TJ Sokol Centropen 
Dačice – kuželky muži – I. liga, 5. KLH Vajgar Jindři-
chův Hradec – lední hokej muži – II. liga Střed.

POZVÁNKY

SPORTOVNÍ AEROBIK
Třetím „Jarním“ závodem dalšího ročníku „Ceny Měs-
ta Jindřichův Hradec“ bude pokračovat čtyřdílný seri-
ál, který pořádá AET Team Lena J. Hradec. V sobotu 9. 
března se ve 4tcentru Merkur na jindřichohradeckém 
sídlišti Vajgar bude konat soutěž v dětském a rekreač-
ním aerobiku, která je určena pro závodníky od 5 let až 
po dospělé. Klání je vypsáno pro pět kategorií, a sice I. 
– 5 až 7 let (startovné 60,- Kč), II. – 8 až 10 let (70,- Kč), 
III. – 11 až 13 let (80,- Kč), IV. – 14 až 17 let (90,- Kč), 
V. – 18 let a starší ZA (90,- Kč). Program začne cvi-
čením dvou nejmladších skupin v 9 hodin. Ukončení 
soutěže s vyhlášením výsledků je naplánováno přibliž-
ně na 12:30 hodin. Vstupné 25,- Kč. Další informace 
podá členka vedení klubu Lenka Průchová (lprucho-
va@centrum.cz, 777 950 925).

NOHEJBAL 
Maximálně 12 dvojic zařadí pořadatelé do  jubilejní-
ho 10. ročníku „Suchdolského poháru 2013“, který se 
uskuteční v sobotu 16. března od 8:30 hodin. Konat se 
bude v tělocvičně Základní školy v Suchdolu nad Luž-
nicí, přičemž přihlášky přijímá do čtvrtka 14. března 
Luboš Dvořák (dvorak.lub@centrum.cz, 607 590 746). 
Hrát se bude dle pravidel ČNS na dva dopady. Občer-
stvení je zajištěno v místě, pro nejúspěšnější dua jsou 
připravena hodnotná ocenění. Startovné za dvojici je 
250,- Kč.

SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Střelnice Fedrpuš u J. Hradce se v sobotu 30. března 

stane dějištěm již 14. ročníku „Pomlázkového střílení – 
O řečického kapra“ ve střelbě na trap a loveckém kole. 
Závod je tradičně vyhlášen i jako okresní přebor jed-
notlivců. Střílet se bude na 2x20 terčů na lovecké kolo 
a na 2x25 terčů v trapu, přičemž disciplíny jsou hod-
noceny samostatně. Soutěž bude zahájena v 8:30 hodin 
prezentací, první závodníci nastoupí na střelecký stav 
v 9:15 hodin.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Pod dohledem jindřichohradeckého hlavního rozhod-
čího republikových závodů Mgr. Pavla Kúna se v měst-
ské sportovní hale v J. Hradci uskuteční již 8. ročník 
soutěžní přehlídky pódiových skladeb, kterou pořádá 
AET Aerobik Team Lena J. Hradec. V sobotu 30. břez-
na začne soutěž prezentace účastníků v 8:45 hod., sa-
motná maximálně 210 vteřin dlouhá závodní vystou-
pení budou zahájena v 10:30 hodin. Diváci se mohou 
těšit na cvičení závodnic rekreačního aerobiku, taneč-
ních klubů, amatérských souborů, Mateřských a  Zá-
kladních škol, uměleckých a  školních kroužků a od-
dílů. V jednotlivých vypsaných kategoriích, kterých je 
deset, budou startovat soutěžící od věku 5 let až po do-
spělé. Vstupné: 25,- Kč. Více informací podá Lenka 
Průchová (lpruchova@centrum.cz, 777 950 925).

Roman Pišný

UPOZORNĚNÍ!

Dovolujeme si upozornit čtenáře na uzavření 
plaveckého bazénu v úterý 5. 3. 2013 od 8.00 
do 13.00 hodin z důvodu konání Okresní pla-
vecké olympiády (základní a  střední školy), 
kterou pořádají Služby města Jindřichův Hra-
dec s.r.o. – Plavecká škola. Děkujeme za po-
chopení.

Ivana Stephan

1. ročník memoriálu Jana Marka

O víkendu 30. až 31. března 2013 se na Zimním stadionu v Jindřichově Hradci uskuteční 1. ročník 
hokejového turnaje memoriálu Jana Marka, a to za účasti 5 mužstev (4 česká a 1 zahraniční Regens-
burg). Bližší informace budou v dohledné době zveřejněny na internetových stránkách města Jind-
řichův Hradec www.jh.cz.

Karolína Průšová
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POZVÁNKY NA DUBEN

Městské akce: Ostatní akce:
3. 4.
 „TLUSTÝ PRASE“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINY A
6. 4.  
OSLAVY 100. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA PELTÁNA
7. 4.
„VODNICKÁ POHÁDKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
7. 4. 
STABAT MATER - KONCERT 
11. 4. 
„FILUMENA MARTURANO“ – DIVADELNÍ PŘEDPLAT-
NÉ SKUPINY A
21. 4.  
SENIOR KLUB
30 .4. 
ČARODĚJNICE – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

1. 4. 
VELIKONOČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
4. 4. 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - TEXTÍK
5. 4. 
VYPSANÁ FIXA + WOHNOUT -  KONCERT  
6. 4. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY JIHOČESKÁ KRAJINA
LIBUŠE PILAŘOVÁ – KVERKOVÁ
11. 4. 
JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ - KONCERT
13. 4. 
HARLEJ – KONCERT
16. 4. 
ROUTE 66 – CESTOPISNÝ POŘAD
18. 4. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY NA SKLONKU MONARCHIE
19. 4. 
4-TET - KONCERT
25. 4. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY LETEM HRAČKÁŘSKÝM SVĚTEM
26. 4.
JARNÍ KONCERT KOMORNÍHO SOUBORU JHSO
26. 4. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
26. 4. 
TLUSTÁ BERTA + RYBIČKY 48 - KONCERT

Foto: Archiv města Jindřichův HradecPohled z Černé věže


