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Jindřichohradecký pedál 
odstartuje novou turistickou 
sezónu v Jindřichově Hradci
Jindřichohradečáci o svou oblíbenou cyklistickou vy-

jížďku nepřijdou ani v  letošním roce. Akce s názvem 

Přes kopec na  Hradec aneb Jindřichohradecký pedál 

oficiálně otevře novou turistickou sezónu ve městě nad 

Vajgarem. Společné šlápnutí do pedálu je tentokrát na-

plánováno na sobotu 18. května, přičemž start i cíl bude 

pro účastníky akce totožný: Letiště Jindřichův Hradec.  

Pro vyznavače cykloturistiky jsou připraveny tři různě 

dlouhé a náročné trasy. Nejkratší z nich je kromě cyklis-

tů určena i pěším turistům a měří zhruba 10,5 km. Vede 

z jindřichohradeckého letiště směrem k rybníku Polív-

ka, dále přes Jakub do místních částí Buk, Matná, Děbo-

lín a zpět na letiště.

Úvodní kilometry trasy č. 2 kopírují nejkratší tra-

su až do místní části Buk, dále pak trasa vede směrem 

na Hatín, pokračuje na Jemčinu, na hráz rybníka Hol-

ná a dále na Ratiboř, Matnou zpátky k letišti. Její délka 

je cca 29 km. A stejný úvod jako předchozí dvě trasy má 

i třetí, nejnáročnější trať měřící cca 52 km. Je naplánová-

na opět z jindřichohradeckého letiště přes Buk, Jemči-

nu, Novosedly nad Nežárkou, Klec, směrem na Cikar, 

k hrázi rybníku Holná a dále do obcí Ratiboř a Matná 

do cílové stanice na letiště v Jindřichově Hradci. 

Doporučení pořadatele: vlastní mapa (nejlépe Jihočes-

ké cyklotrasy III.) výhodou.

V cílové stanici čeká na pěší účastníky i cyklisty boha-

tý doprovodný program. Chybět nebudou soutěže pro 

děti, ukázka první pomoci, ukázka PČR, Aktivu BESIP 

(dětské dopravní hřiště, otočný trenažér nárazu, auto-

mobilový a  motocyklový trenažér), stánek Jindřicho-

hradeckých místních drah nebo malování křídami. Při-

praveno je rovněž drobné občerstvení. Moderátorem 

celé akce bude DJ Michal Arnošt.

Zhruba kolem 16.30 hodin dojde ke slosování účastnic-

kých diplomů o hodnotné ceny, tou hlavní bude i ten-

tokrát jízdní kolo. 

Akci Přes kopec na  Hradec aneb Jindřichohradecký 

pedál pořádá město Jindřichův Hradec ve  spolupráci 

s  Cykloteamem Jindřichův Hradec, Jihočeským akti-

vem BESIP, Dopravním inspektorátem Policie ČR, Jed-

notkou sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův 

Hradec, Oblastním spolkem Českého červeného kří-

že a za mediální podpory Hitrádia Faktor, Týdeníku 

Jindřichohradecka, Regionálního týdeníku 5+2 dny 

Jindřichohradecko a Jindřichohradecké televize. Na do-

provodném programu se dále podílejí Jindřichohradec-

ké místní dráhy a.s. a Česká pojišťovna a.s.. Této spolu-

práce si organizátoři akce velmi váží a tímto všem děkují. 

Poděkování náleží i sponzorům, kteří tuto jarní vyjížďku 

podpořili věcnými odměnami do soutěží pro děti.

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál

Kdy: sobota 18. května 2013

Zahájení a výdej účastnických diplomů:  

11.00 hod. – trasa č. 3

13.30 hod. – trasy č. 1, 2

Start a cíl: Letiště Jindřichův Hradec

Všichni jste srdečně zváni.

Marcela Kozlová

NOC KOSTELŮ V JINDŘICHOVĚ 
HRADCI JIŽ POČTVRTÉ

Pro návštěvníky je připravena prohlídka 
čtyř kostelů i bohatý kulturní program.

Více na straně 13

KVĚTNOVÉ DIVADELNÍ KOMEDIE 

Kulturní dům Střelnice uvádí představení 
v rámci předplatného A i B, ale i mimo něj.

Více na straně 16  

HOUSLISTA VÁCLAV HUDEČEK 
POTĚŠÍ JINDŘICHOHRADECKÉ 
PUBLIKUM

Známého virtuosa doprovodí na klavír Petr 
Adamec. Koncert se koná v rámci abonent-
ních koncertů Kruhu přátel hudby.

Více na straně 16
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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 červen

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 fotografie a moderních 

obrazových médií

Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec

 Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení

Jindřichův Hradec

Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 384 359 111

SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-

ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 

Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 

v dalším vydání JH Zpravodaje. 

Správná odpověď z minulého čísla: dvůr za budovou České spořitelny (pohled od ulice Nádražní 

směrem k ulici Kmentova)

Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Lenka 

Supeková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,

rok se nám přehoupnul do svého krásnějšího období a já 
bych vás rád pozval na některé akce, které nás v měsí-
ci květnu čekají. Za zmínku určitě stojí dva státní svát-
ky, které připadají na středy, tudíž si užijeme příjemné 
volno. Na druhý státní svátek 8. května, jímž je Den ví-
tězství, pořádá město jako každoročně s dalšími organi-
zace pietní akt k 68. výročí od ukončení druhé světové 
války. 7. května se uskuteční lampiónový průvod měs-
tem s ohňostrojem, 10. května přijedou do našeho měs-
ta opět farmáři se svými výrobky a cyklističtí nadšenci si 
mohou projet okolí Jindřichova Hradce na kole v sobotu 
18. května, kdy oddělení cestovního ruchu pořádá oblí-
benou cyklo akci Jindřichohradecký pedál.
V  květnu budou dokončeny a  také zahájeny některé 
investiční akce, které přispějí k dalšímu rozkvětu měs-
ta. Do 15. května bude upravován dvůr v Muzeu Jind-
řichohradecka a  do  16. května bude probíhat rekon-
strukce vodovodu a kanalizace Dobrovského.

Vážení spoluobčané, chtěl bych 
vám popřát krásný májo-

vý měsíc a  zároveň vás ješ-
tě jednou pozvat na  oslavy 
Dne vítězství, jejichž program 

je součástí vydání tohoto čísla 
zpravodaje.

Stanislav Mrvka
starosta města

Starosta přivítal zástupce  

národního hokejového týmu
Slavnostní přijetí zástupců českého reprezentač-

ního hokejového týmu a následná autogramiáda 

hokejistů se uskutečnila v úterý 2. dubna odpole-

dne. Starosta města Stanislav Mrvka slavnostně 

přijal hokejisty Jiřího Novotného, Zdeňka Kutlá-

ka a Milana Gulaše společně s generálním mana-

žerem Slavomírem Lenerem a asistentem trenéra 

Janem Procházkou, kteří vedli 3. a 4. dubna 2013 

národní mužstvo v  Jindřichově Hradci v  rámci 

Euro Hockey Challenge. Slavnostní akt se usku-

tečnil v refektáři Muzea fotografie a moderních 

obrazových médií, kde poté následovala třičtvr-

těhodinová autogramiáda.

Zimní stadion nese jméno 

po Janu Markovi, u vstupu  

je připevněna pamětní deska
Jindřichohradecký zimní stadion byl 3. dubna 

přejmenován na Zimní stadion Jana Marka. Při 

slavnostním ceremoniálu starosta města Stani-

slav Mrvka společně s paní Lucií Markovou od-

halili pamětní desku, která je nyní připevněna 

u vstupu do zimního stadionu. Památku rodáka 

z Jindřichova Hradce, odchovance místního ho-

kejového klubu a mistra světa z roku 2010, který 

tragicky zahynul při letecké katastrofě týmu rus-

ké KHL u Jaroslavle v září 2011, přišly uctít tisíce 

lidí. Lucie Marková s malým Honzíkem na závěr 

ceremoniálu v dresu s číslem 15 vhodila čestnou 

buly. Zápas, který byl pro Jiřího Novotného 100. 

v pořadí v českém reprezentačním dresu, skončil 

vítězně pro český národní tým 4:3.

Politici navštívili Hradec
V  pondělí 8. dubna naše město navštívily dvě 

významné osobnosti. V dopoledních hodinách 

v  rámci svého poslaneckého dne poslankyně 

Vlasta Bohdalová navštívila Praktickou školu 

v Jarošovské ulici a poté si prohlédla jindřicho-

hradeckou městskou knihovnu. V  pravé pole-

dne se uskutečnilo v  Hotelu Concertino Zlatá 

husa setkání členů hospodářské komory s mi-

nistrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou, 

jehož program dále pokračoval besedou se stu-

denty VŠE a prohlídkou místních podniků.

Vzpomínka na Františka Peltána
Odhalením pamětní desky, povýšením do  hod-

nosti kapitána, rekonstrukcí pražské přestřelky 

a výstavou o jeho životě a boji, tak v sobotu Hra-

dečáci zavzpomínali na radiotelegrafistu Františka 

Peltána. V sobotu 6. dubna se krátce před desátou 

hodinou v  ulici 9. května před rodným domem 

četaře Františka Peltána shromáždily davy lidí, 

aby uctily památku ke stému výročí narození to-

hoto významného účastníka československého 

protinacistického odboje a  radiotelegrafisty od-

bojové skupiny „Tří králů“. Slavnost zahájil svým 

úvodním slovem Karel Ludvík, předseda jindři-

chohradecké Československé obce legionářské, 

poté starosta města Stanislav Mrvka společně 

s náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Jaromí-

rem Slívou odhalili novou pamětní desku, která 

je připevněná přímo na rodném domě Františka 

Peltána. Za hudebního doprovodu Ústřední hud-

by Armády České republiky významní hosté po-

ložili pod pamětní desku věnce. Po skončení sa-

motného pietního aktu byl četař František Peltán 

jmenován náměstkem ministra obrany Michae-

lem Hrbatou do hodnosti kapitána in memoriam 

s platností od 1. dubna 2013. V Husových sadech 

se uskutečnila komentovaná rekonstrukce praž-

ské přestřelky Františka Peltána a Rudolfa Mare-

še s úředníky gestapa z roku 1942 a vzpomínko-

vý den ukončila vernisáž výstavy o životě a boji 

Františka Peltána. Akci pořádalo město Jindři-

chův Hradec ve spolupráci s Československou ob-

cí legionářskou – Jednotou bratra Stanislava Be-

rana, Klubem historie letectví Jindřichův Hradec, 

Muzeem Jindřichohradecka, 44. lehkým motori-

zovaným praporem Jindřichův Hradec, Armádou 

České republiky a  Společností Václava Morávka 

v Kolíně.

Město bylo oceněno v soutěži 

Presta jižní Čechy
Město Jindřichův Hradec získalo dvě ocenění 

v soutěži Presta jižní Čechy 2010 – 2012 za stav-

bu Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií. 

Ve středu 10. dubna se v českobudějovickém hotelu 

Clarion uskutečnilo vyhlašování výsledků stavařské 

soutěže Presta jižní Čechy 2010 - 2012. Město Jin-

dřichův Hradec získalo cenu hejtmana Jihočeské-

ho kraje Jiřího Zimoly INSPIRA za stavbu Národní 

muzeum fotografie a dílna tapisérií za využití po-

tenciálu kulturního dědictví a jeho uchování zdaři-

lou rekonstrukcí třech historicky cenných objektů 

a dále za vhodně zvolenou formu využití těchto ob-

jektů a jejich navrácení do života a dále město zís-

kalo čestné uznání Presta – prestižní stavba jižních 

Čech 2010 – 2012 taktéž za přihlášenou stavbu Ná-

rodní muzeum fotografie a dílna tapisérií. Oceně-

ní z rukou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimo-

ly převzali místostarosta města Bohumil Komínek 

společně s vedoucím odboru rozvoje Vladimírem 

Kramperou. Soutěžní přehlídku jihočeských sta-

vebních realizací dokončených v letech 2010 -2012 

vyhlašuje Český svaz stavebních inženýrů společ-

ně s  Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikate-

lů ve stavebnictví ČR a Jihočeským krajem pod zá-

štitou hejtmana Jihočeského kraje.

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Jindřichohradecká veřejnost se může připojit ke Dni zdraví
Město Jindřichův Hradec zve širokou veřejnost na Den zdraví a poskyto-

vatelů sociálních služeb, který se bude konat v Kulturním domě Střelnice 

v Jindřichově Hradci dne 4. 6. 2013 od 10.00 hodin do 15.30 hodin.

Sociální služby se dotýkají životů každého z nás. Pomáhají lidem žít běž-

ný život, zachovávat co nejvyšší kvalitu a důstojnost jejich života. Široké 

veřejnosti budou představeny jednotlivé sociální služby, které mohou vy-

užívat v našem regionu.  

Zároveň bude pro návštěvníky připraven ve spolupráci se Střední zdra-

votnickou školou v Jindřichově Hradci a Českým červeným křížem v Jin-

dřichově Hradci i program z oblasti zdraví. Veřejnost bude mít možnost 

například vyzkoušet si, jak poskytnout první pomoc, na místě si nechat 

změřit krevní tlak či využít odborného poradenství z  různých oblastí 

zdraví člověka.

Zdeňka Šindelářová

„Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

MĚSTSKÁ POLICIE
Výpis z událostí
2. 4. 2013 v  16.20 hodin, na  základě oznámení 

vyjeli strážníci na parkoviště u Alberta, kde mě-

la být zaparkována Felicie, jejíž posádku tvoři-

li příslušníci jedné velmi rozšířené národnostní 

menšiny a dvě ženy z posádky měly v Albertu na-

kupovat „za pět prstů“.  Strážníci parkoviště vel-

mi důkladně prověřili, ale zmíněné vozidlo již 

zde nebylo. Při prohlídce okolních parkovišť jej 

strážníci našli na parkovišti u plaveckého bazénu 

i s posádkou, kterou požádali o vyčkání do pří-

jezdu hlídky Policie ČR, která provedla kontro-

lu vozidla, a odcizené věci byly na světě. Jednalo 

se převážně o zboží z oblasti kosmetiky. Straky se 

ke krádeži přiznaly a další je již v  řízení Policie 

ČR. Další výjezd hlídky téhož dne v 17.10 hodin 

směřoval tentokrát do nákupního střediska Jed-

noty na Masarykově náměstí, kde 20letý pacha-

tel odcizil dvě čokolády za  celkem 74,-Kč a  své 

jednání obhajoval tím, že chtěl udělat radost své-

mu potomkovi. Proč mu ale jednu čokoládku ješ-

tě před záchytem napůl snědl, to už strážníkům 

neřekl. Nicméně díky své kriminální minulosti 

i krádež dvou čokolád byla trestným činem, který 

dále zpracovává Policie ČR.

3. 4. 2013 V poslední době se množí otravné a ob-

čany obtěžující ataky zaměstnanců různých firem, 

nabízejících rozličné služby jako například přestu-

py k jiným zdravotním pojišťovnám apod. Jako nej-

vhodnější místo pro tyto účely všem slouží Panská 

ulice, která je nejfrekventovanější a  také nejužší, 

takže chudák občan nemá kam uhnout a je lapen 

a obtěžován. Proto se strážníci na takovéto jedná-

ní zaměřili, využili i kamerový systém a během ně-

kolika dní zjistili několik takovýchto „obtěžovatelů“. 

Poučili je, že svým jednáním nejen otravují obča-

ny, ale porušují i tzv. Tržní řád, čímž se dopouštějí 

přestupku. No, a protože všichni přestupci svorně 

blokové řízení odmítli, strážníci věc písemně zpra-

covali a předali k vyřízení právnímu oddělení MěÚ 

J. Hradec.

3. 4. 2013 ve 20.55 hodin bylo na linku 156 ozná-

meno, že na parkovišti u Alberta se projíždí Volvo, 

jehož osádka včetně řidiče je zřejmě notně „pod pa-

rou“. Strážníci počkali nedaleko od výjezdu z par-

koviště a pokusili se vozidlo zastavit. To však řidič 

Volva neměl v  úmyslu, strážníka se pokusil objet 

a hnal se Jáchymovou ulicí směrem k centru. Stráž-

níci naskočili do vozidla, a když přijeli na kruhový 

objezd u Kauflandu, viděli, jak řidič za budovou ba-

ru Gladiator strhl Volvo doleva, přelétl obrubník 

a přistál v keři na pařezu. Další již řešila přivolaná 

hlídka Policie ČR.

8. 4. 2013 nepříjemný zážitek měly prodavačky 

z Marcosportu na Masarykově náměstí, poté, co 

prodejnu navštívila 36letá žena, která si zde vybra-

la jednu botu a celkem logicky požadovala i dru-

hou do páru. Poté, co jedna z prodavaček odešla 

botku hledat do  skladu, žena usedla na  taburet, 

z  tašky vyndala svačinu a v klidu pojedla. Mezi-

tím jí prodavačka sdělila, že požadovanou veli-

kost nenalezla. Žena se zdvihla a  prošla obcho-

dem a vstoupila do zkušební kabinky, kde se bez 

skrupulí vymočila na zem. Uklidit kabinku odmí-

Cesta ke snižování nákladů na likvidaci odpadů
Sběrný dvůr komunálních odpadů, který mají ob-

čané města Jindřichův Hradec a místních částí 

v rámci ročního poplatku 500 Kč k dispozici, má 

povolení na nakládání s 65 druhy odpadů a je též 

místem pro zpětný odběr elektrozařízení. Odpa-

dy zde sbírané jsou odděleně ukládány do nádob 

a kontejnerů, evidovány podle svých katalogových 

čísel, přednostně nabízeny k dalšímu využití a v pří-

padě, že se odběratel nenajde, jsou ukládány na 

skládku. Každý odpad má tedy i svoji cenu za ulo-

žení na skládku. I přes problémy ve výrobě v ČR se 

daří předat materiály jako sklo, papír, plasty, poly-

styren, dřevo, textil a podobně odběratelům. Peníze 

takto získané slouží k částečnému pokrytí nákladů 

na likvidaci směsného komunálního odpadu. Měs-

to v současné době pracuje na projektu kompostár-

ny, kam bude směřován odpad trávy, rostlin, lupení, 

větví a tak dále. V případě, že občané netřídí a da-

jí odpad, který je možné odložit na sběrném dvoře 

nebo do separačních nádob ve městě, do popelnic 

a kontejnerů na směsný odpad, přejde tento odpad 

přes váhu skládky, je zaskládkován a oceněn jako 

směsný odpad. Cena směsného odpadu je vždy 

mnohem větší než za oddělené odpady ze sběrného 

dvora. Proto je nutné důsledné třídění dle systému 

zavedeného městem.

Z důvodu, že se v průběhu tohoto roku zprovoz-

ní kompostárna, přistoupilo město k  důslednější 

kontrole druhů odpadů ukládaných do popelnic 

a kontejnerů. Zjistí-li svozová firma, že je v nádo-

bách na směsný komunální odpad uložena tráva, 

lupení, rostliny, větve a dále těžké odpady jako např. 

stavební suť, kamení, zemina a kovy, nebudou tyto 

nádoby obslouženy. Tento odpad tedy odevzdávejte 

na sběrném dvoře a při větších množstvích za úpla-

tu na skládce.

Děkujeme Vám za aktivní přístup v oblasti naklá-

dání s odpady.

František Bulíček
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POLICIE ČR

tla a  nehodlala ani čekat na  přivolané strážníky. 

Při útěku z provozovny se ji jedna z prodavaček 

pokusila zadržet a odnesl to detekční rám, který 

žena vyvrátila. Po té prodavačkou smýkla na zem 

a ta si při pádu poranila spodní ret. Agresívní zá-

kaznice odmítla strážníkům prokázat totožnost, 

začala jim nadávat, vyhrožovat a vůbec odmíta-

la jakoukoliv spolupráci, proto dostala „klepeta“ 

a z místa si jí již odvezla hlídka Policie ČR.

12. 4. 2013 v podvečerních hodinách navštívil su-

permarket Albert páreček strak (19 a 22 let). Mladík 

s dívkou se prošli mezi regály a u pokladny na ně 

upozornil detekční rám. V  kanceláři ostrahy oba 

zpoza kalhot vyndali čokolády za celkem 800,- Kč. 

Mladík bude řešen ve správním řízení, kam stráž-

níci zároveň dávali i návrh na uložení sankce „zá-

kaz pobytu“, neboť tento přestupek nebyl na území 

našeho města zdaleka jeho první a  dívku vyřešili 

strážníci na místě v blokovém řízení.

Rudolf Gabriel

Zebra se za Tebe nerozhlédne!
Policisté na jihu Čech připomněli ve dnech 2. - 5. dubna 2013 chod-

cům, jak správně přecházet vozovku. Na  Jindřichohradecku se poli-

cisté cíleně zaměřili na přechody pro chodce. V rámci celorepubliko-

vé dopravní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zvýší dohled nejen 

nad dětmi, které přes frekventované komunikace přichází do škol, ale 

i nad všemi dospělými. Cílem akce je připomenout chodcům, ale i ři-

dičům pravidla bezpečnosti silničního provozu v této oblasti. Na vy-

braných školách pak policisté se žáky na toto téma pobesedují. Ved-

le bezpečnosti na přechodech se zaměří i na problematiku jízdy na 

kolech. S dětmi dopravní policisté prověří jejich znalost dopravních 

značek, řešení dopravních situací a znalost základních pravidel silnič-

ního provozu. 

 Na Jindřichohradecku  proběhla akce 4. dubna 2013 od 07.00 do 08.00 

hodin na křižovatce U Trojice. Preventivní akce se zúčastnili dopravní po-

licisté z Jindřichova Hradce společně s vedoucím DI npor. Bc. Karlem Ko-

tilem a tiskovou mluvčí por. Hanou Millerovou.   

 

Již desátým rokem pokračuje Policie České republiky ve  spoluprá-

ci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR v celorepubliko-

vé preventivní akci „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Preventivní akce 

Zebra   je zaměřena na kontrolu dodržování pravidel pro přecházení 

pozemních komunikací, na odbourání mýtu o absolutní přednosti 

chodců na přechodech pro chodce. Slogan „Zebra se za  tebe neroz-

hlédne“ má připomenout, že vstupem na silnici bez rozhlédnutí člo-

věk riskuje vlastní život.

 

Příčinou mnoha tragických nehod je také nedostatečná viditelnost chod-

ců.  Viditelnost  lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z reflex-

ních materiálů, které odrážejí dopadající světlo až na vzdálenost 200 met-

rů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.

Děti jsou na silnicích ohroženy více, než jiní chodci. Jsou méně soustře-

děné a neumí ještě dobře odhadovat a předvídat. Jejich každodenní ces-

ta do školy bude bezpečnější díky světlému oblečení a reflexním prvkům 

na školní brašně a botách.

 

Tři rady pro zvýšení viditelnosti:

1. používejte reflexní a flourescenční materiály a kombinujte je, abyste byli 

dobře vidět za světla i za tmy

2. reflexní předměty umístěte nejlépe na konci  rukávů, blízko kolenům 

a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo)

3. dětem pořiďte  oblečení, školní brašny a doplňky  opatřené reflexní-

mi a flourescenčními bezpečnostními prvky

Prevence:
Podnikatelé pozor!
Vedoucí oddělení hospodářské kriminali-

ty, npor. Bc. Jiří Kadlec upozorňuje pod-

nikatele na nový druh páchání trestné čin-

nosti,  a to podvodu. Pachatel zatelefonuje 

do vytipované prodejny s  tím, že má zájem 

o nějaké konkrétní zboží, které by chtěl za-

koupit ve velkoobchodu a protože je fyzic-

ká osoba a nemá IČO, požádá prodejce v ob-

chodě, zda by mohl toto zboží objednat sám. 

Za tímto účelem předá prodejci kontakt na 

velkoobchod a bližší údaje o zboží. Dále po-

žádá, aby doručené zboží prodejně uhradili 

(řádově se jedná o několik desítek tisíc ko-

run) a on si následně toto zboží v prodejně 

převezme. K převzetí zboží však již nedojde 

a údajný zájemce o zboží je již nekontaktní. 

Zboží sice zůstává na prodejně, ale je výraz-

ně nižší hodnoty, než prodejce za něj zapla-

til. Prodejci tak vznikne škoda v  desítkách 

tisíc korun. 

Doporučení jindřichohradeckých krimi-

nalistů:  Buďte obezřetní a na žádné žádos-

ti výše uvedeného typu nepřistupujte. Pokud 

se přesto rozhodnete vyjít žádosti vstříc, tr-

vejte striktně na osobní účasti žadatele, aby 

si osobně převzal doručenou zásilku od dor-

učovatele a tuto i sám zaplatil!    

Opět motocykly a bezpečná jízda   

Jarní počasí nás překvapilo nebývale brzy a 

nedočkaví motocyklisté vyrazili ze svých ga-

ráží. Za uplynulý víkend jsme mohli na všech 

pozemních komunikacích potkávat stovky 

nadšenců jednostopých strojů. Jízda na ještě 

převážně chladné a především znečištěné vo-

zovce, je však velmi nebezpečná. Na mnoha 

místech je velké množství posypového mate-

riálu, který může z hladkého povrchu vytvořit 

kluziště. Zaschlá posypová sůl vytváří společ-

ně s popraskaným živičným povrchem doslo-

va led a při náklonu motocyklu se nedá již ni-

kterak zareagovat. Většinou následuje pád na 

tvrdý asfalt a zranění na sebe nenechá dlouho 

čekat. Při jízdě jednotlivých motocyklistů se 

může projevit i nezkušenost po dlouhé zimě, 

riskování a adrenalin.

 

Policisté doporučují po delší zimní přestáv-

ce zkontrolovat nejen technický stav moto-

cyklů, ale předvídat povrch našich cest. Také 

automobilisté si musí zvyknout na zvýše-

ný pohyb jednostopých vozidel. Vzájemná 

ohleduplnost je na místě, proto se navzájem 

respektujte a nevytvářejte svou jízdou ne-

bezpečné situace.

 

Hana Millerová
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Přivítali jsme nové občánky

V pátek 5. dubna se uskutečnilo v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií vítání občánků místostarostou Pavlem Vejvarem. Přivítány 

na svět byly tyto děti: 

Adamec Václav, Demal Jan, Hrubá Eliška, Chalupová Kristýna, Neuman Vítek, Novák Matěj, Soldánová Anežka, Simonová Saskie, Šteflová Anna a Mál-

ková Marcela.

Karolína Průšová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

     Datum   Datum

     narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 16. 3. 2013 do 10. 4. 2013 nás opustili:  

BEDNÁŘOVÁ, Nová Včelnice 5. 12. 1910 16. 3. 2013

Dagmar ČECHOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 9. 1942 13. 3. 2013

Emilie ZIMMELOVÁ, Číměř 11. 4. 1923 18. 3. 2013

Milada TOMŠOVÁ, Stráž nad Nežárkou 15. 10. 1921 19. 3. 2013

Karel BOČEK, Jindřichův Hradec 2. 9. 1929 24. 3. 2013

Karel MOLDASCHEL, Jindřichův Hradec 6. 2. 1943 24. 3. 2013

Štěpán PRAŽMA, Radouňka – Jindřichův Hradec 11. 8. 1913 25. 3. 2013

František KOLEČKO, Otín 21. 2. 1921 25. 3. 2013

Karel MICHAL, Jemčina 29. 11. 1928 26. 3. 2013

Zdenka NOVÁKOVÁ, Česká Olešná 9. 3. 1929 31. 3. 2013

Ladislav KADLEC, Jindřichův Hradec 3. 12. 1949 1. 4. 2013

Vladimíra PÁNKOVÁ, Číměř 9. 10. 1931 3. 4. 2013

Milan ADENSAM, Jindřichův Hradec 14. 6. 1953 4. 4. 2013

Leopold URBANIEC, Jindřichův Hradec 29. 7. 1931 5. 4. 2013

Věra MAXOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 10. 1931 10. 4. 2013

Milada ŠTEFLOVÁ, Radouňka – Jindřichův Hradec 2. 9. 1928 10. 4. 2013

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

 Hana Palusková

Oslavy Dne vítězství
Ve středu 8. května 2013 si připomeneme 68. výročí ukončení druhé 

světové války. Vzpomínkové akty budou zahájeny v 8.30 hodin polo-

žením kytic u pamětní desky v Panské ulici, dále u Památníku letců 

na  Nábřeží L. Stehny a  na  rodném domku Františka Peltána v  ulici 

9. května.  Hlavní pietní akt se uskuteční od 9.45 hodin u památníku 

prvního, druhého a třetího odboje v Jakubských sadech za zpěvu jin-

dřichohradeckého Pěveckého sboru Smetana a v 10.30 hodin u hrobu 

Rudoarmějců na  městském hřbitově.  Tyto pietní akty jsou výrazem 

vděčnosti a úcty všem, kdo sebe i nás bránili. Akci pořádá Město Jin-

dřichův Hradec ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem 

v Jindřichově Hradci, Klubem výsadkových veteránů při 44. lehkém 

motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci a Československou ob-

cí legionářskou - Jednotou bratra Stanislava Berana. Všichni jste sr-

dečně zváni.

Karolína Průšová
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POHLEDY DO HISTORIE
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Město nad Vajgarem je součástí projektu GO17
10. dubna se v rakouském Schremsu uskutečnilo společné setkání zástupců 

projektu GO17 za účelem podepsání listiny, tedy oficiální žádosti k pořádání 

zemské výstavy v roce 2017. Celý okres Gmünd se bude nezávisle na zemské 

výstavě v příštích letech marketingově prezentovat v jihočeském prostoru. 

Projekt je také postaven na vzájemné spolupráci v rámci turistické propagace 

obou regionů jak na české tak na rakouské straně. „Jsem velmi rád, že město 

Jindřichův Hradec je součástí projektu GO17 – Gmünd 2017. Je to vynikající 

způsob jak poukázat na spolupráci v regionech, posílit již získaná přátelství 

a partnerství na obou stranách hranice. Tato oblast nabízí mnoho krásného 

od památek přes nádhernou přírodu po milé lidi a zemská výstava nám dá-

vá možnost tyto krásy ukázat,“ dodal k akci starosta města Stanislav Mrvka.

Karolína Průšová

Květen roku 1913 probíhal v Jindřichově Hradci celkem poklidně. Nebýt sebevraždy jistého pana Treyba-

la z Prahy ve zdejším novoměstském sadu, vzrušovaly podle stránek Ohlasu místní obyvatele opravdu jen 

maličkosti. Celková společenská nálada směřovala spíše k pořádání dobročinných akcí, jako byl například 

Květinový den na obranu menšin. V roce 1913 byl pořádán poprvé po celých Čechách. V Jindřichově Hradci 

se vybralo celkem 577,31 K. Psala se doba označovaná „na sklonku monarchie“. Stejně jsme nazvali i výsta-

vu Muzea Jindřichohradecka, která je pro zájemce instalována v konferenčním sále minoritského kláštera ve Štítného ulici. Jedná se o první z celkově tří plánovaných 

výstav, které zachytí život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky. Výstava zachycující období let 1871-1914 potrvá až do konce letošního roku. 

2. května 1913

Oslavy prvního máje
Strana soc. demokratická pořádala včera schůzi 

v host. p. Bláhy; strana národně sociální oslaví prvý 

máj tuto neděli zábavou v Rudolfově.

Vykládání zboží před krámy
Poslední dobou opakovalo se častěji, že někteří páni 

obchodníci v místech nejfrekventovanějších vyklá-

dali zboží na ulici. Z té příčiny policie byla nucena 

opětně dotyčné pány znovu upozorniti na usnesení 

obec. zastupitelstva, dle kterého veškeré vykládání 

zboží na ulicích a náměstích je zakázáno. 

9. května 1913

Dešťoměrná a teploměrná zpráva 
za měsíc duben 1913
Letos duben měl povahu neobyčejnou. Od 1. do 5. 

bylo teplo denně až + 11,7 stupňů Celsia a  od  5. 

do 10. rtuť klesala až na +2,5 stupňů. Od 16. do 24. 

dubna byla pak teplota zase stoupající od  +2,3 

do  +9,7 a  od  25. stoupala den po  dni od  +13,7 

do +17. Nejchladnější den byl 13. dubna při -3,1. 

Ráno mrzlo 8x, nejvíce dne 12. dubna, kdy při -6,2 

stupních pomrzly květiny a květy některých ovoc-

ných stromů, tak že byla naděje na ovocnou úro-

du umenšena. Rozdíl mezi nejvyšší teplotou +23 

stupně a nejnižší -6,2 jest 29,2 stupně, což jest velmi 

značné rozpětí. Sněžilo jako loni v dubnu 4x, pršelo 

9x. Na začátku dubna přiletěli čápi na Traminár, ale 

před zimou zase zmizeli a vrátili se, když se vrátilo 

teplo. Také vlašťovky přiletěly kolem 20. dubna, ale 

jest jich nápadně málo. Sady v promenádě, u Jaku-

ba a v Rudolfově oděly se v krásnou smaragdovou 

zeleň, střemchy, třešně, trnky a jiné stromy krásně 

kvetou a hojné ptactvo v sadech přelíbezně šveho-

lí a hlaholí. 

Zaběhl se pes
Řezníku p. V. utekl v noci na včerejšek velký bernar-

dýnský pes a dosud se nevrátil. Stopa po něm vede 

do Buku, kde v okolí o 6 hodině ranní včera spat-

řen byl. 

Vyhláška
Vyzvání ku sbírání chroustů. Připomínám drži-

telům pozemku v  obci zdejší povinnost uloženou 

zákonem daným dne 30. dubna 1870 v  § 3, aby 

po celý čas, pokud trvá polet chroustů, se stromů 

a keřů je střásali a ničili. Těm, kteří nejsouce k to-

mu zákonem sami povinni, ani držitelem pozemku 

zjednáni, dobrovolně chrousty sbírají, dám za kaž-

dý litr chroustů, jenž bude v „Traminárském dvo-

ře“ v Jarošovské ulici každé středy a soboty odpůld-

ne od  5.  –  6. hodiny odveden, odměnu 2 haléřů. 

V J.  Hradci dne 7. května 1913. Starosta K. Mert

16. května 1913

Květinový den
Národním svátkem veškerému občanstvu staro-

slavného města našeho jistě bude den 18. květ-

na – den růží! Šťastného, loňského květinového 

dne pražského následovati budou letos všech-

na města v Království. Dnem tím má býti vzdán 

hold heslu: „Vše pro dítě“; a to nejen hold duševní, 

nýbrž i hmotný. … Kvůli tomu spojily se všechny 

národní spolky k účinné akci tím, že prodávati resp. 

nabízeti budou dne 18. května, neb v případě nepří-

znivého počasí dne 22. května šípkové růže, z jichž 

prodeje čistý výnos připadne obranným jednotám. 

V Jindř. Hradci akci tuto vedou odbory Nár. Jed. Po-

šum. pod protektorátem sl. městské rady. … Dej ka-

ždý dle své možnosti, bohatý – bohatě, chudý – chu-

dě a buďte ujištěni, že každým haléřem zapíšete se 

do srdcí oněch dětí.- Nebudiž nikoho, kdo by nebyl 

ozdoben – květem šípkovým!!!

30. května 1913

Elektrické světlo v probošt. kostele
Ve středu večer před Božím Tělem zazářil náš pro-

boštský chrám poprvé jasem elektrického světla. Již 

dávno bylo poukazováno na to, že skorem všechny 

bohoslužby v zimní době konají se po tmě a že by 

bylo záhodno zavésti do kostela osvětlení elektřinou. 

Přání tomu bylo vyhověno přičiněním vdp. Proboš-

ta Dr. Cáby, který s velkou obětavostí dal na svůj ná-

klad installaci poříditi a získal si velké zásluhy a za-

slouží si nelíčených díků. … Nyní jest na  širším 

obecenstvu, aby hojnými příspěvky a dary přispělo 

na další osvětlení chrámu, hlavně oltářů a na opatře-

ní nového gotického lustru do hlavní lodi. …

Z divadla
Dochází nás stesk, že v sále jest strašný nepořádek 

v sedadlech, tak že četní návštěvníci lístky v před-

prodeji koupivší svá čísla vůbec nenalézají. Z  jiné 

strany se poukazuje na to, že někteří pp. majitelé II. 

míst zaujímají místa prvá, čímž vznikají mrzutos-

ti. Náprava zde nutná.             (pokračování na str. 8)
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V Jindřichově Hradci prožil Bedřicha Smetana 

sice jen několik let, ale bylo to období pro jeho 

další život velmi důležité. 

Narodil se 2. března 1824 v rodině sládka v Li-

tomyšli, kde získal první hudební vzdělání. 

Do školy začal chodit v rodném městě, pokra-

čoval na hlavní škole v Jindřichově Hradci, kam 

se rodina přestěhovala v  létě roku 1831, když 

se zde otec stal nájemcem panského pivova-

ru. Nejprve chodil do druhého a třetího roční-

ku hlavní školy, která tehdy sousedila s bytem 

Smetanových v  areálu pivovaru, neboť se na-

cházela v objektu bývalého jezuitského seminá-

ře (dnešního muzea), od podzimu 1833 pak navštěvoval gymnázium, jež 

sídlilo v prvním patře budovy masných krámů. Absolvoval zde první roč-

ník a část ročníku druhého, který však již nedokončil. Není vyloučeno, že 

to bylo následkem úrazu hlavy, který jako desetiletý chlapec utrpěl a jenž 

se zřejmě stal příčinou jeho pozdější ztráty sluchu. V Jindřichově Hradci 

se dále vzdělával ve hře na klavír a hudební teorii u ředitele kúru Františka 

Ikavce, zpíval a hrál na housle na kúru a složil zde také svou první skladbu, 

kvapík D dur. Na jaře 1835 vypršela sládkovi Smetanovi nájemní smlouva 

a rodina opustila Jindřichův Hradec. Bedřich pak studoval na gymnáziích 

v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Praze a Plzni, od roku 1843 působil v Pra-

ze. Živil se jako soukromý učitel hudby, studoval kompozici u J. Proksche, 

od roku 1848 vyučoval ve vlastním hudebním ústavu a skládal orchestrál-

ní hudbu. V letech 1856-1861 působil ve Švédsku jako klavírní virtuos, di-

rigent a  pedagog, později v  Praze jako dirigent, skladatel, sbormistr, 

v  roce 1866 se stal kapelníkem Prozatímního divadla v Praze. Vynikl 

především jako oper-

ní skladatel (Branibo-

ři v  Čechách, Prodaná 

nevěsta, Dalibor, Libu-

še, Dvě vdovy, Hubič-

ka, Tajemství, Čertova 

stěna a  nedokončená 

Viola), ze symfonické 

tvorby je nejznámější cyklus sym-

fonických básní Má vlast, z komor-

ních skladeb pak smyčcový kvar-

tet Z mého života, z klavírní tvorby 

především polky a pochody, je au-

torem varhanní i chrámové hudby 

a  mnoha písní. Jeho rozsáhlé dílo 

ho řadí mezi nejvýznamnější české 

hudební skladatele. Vleklá choroba 

ho v  roce 1874 připravila o  sluch, 

od roku 1875 žil v Jabkenicích, zemřel 12. května 1884 v Praze. 

Smetanův pobyt v Jindřichově Hradci dodnes připomíná pamětní deska 

na  zdi bývalého panského pivovaru vedle budovy Muzea Jindřichohra-

decka v uličce vedoucí k zámku, která byla po Bedřichu Smetanovi v roce 

1887 pojmenována. Pamětní deska, kterou nechala zřídit manželka maji-

tele jindřichohradeckého panství hraběnka Josefina Černínová, byla zho-

tovena v dílně Jana Steffala. Instalována byla „beze vší okázalosti“ 25. čer-

vence 1893. „Litovati dlužno,“ napsal referent Ohlasu od Nežárky, „že den 

zasazení desky nijakým způsobem oslaven nebyl.“

Svědkem velkolepé oslavy se stal Jindřichův Hradec až v roce 1954. Bě-

hem dvoudenních slav-

ností se uskutečnila dvě 

představení Libuše na tře-

tím nádvoří zámku, vý-

stava v muzeu, přednáška 

a  koncert. Vyvrcholením 

oslav pak bylo odhalení 

památníku v  neděli 27. 

června 1954 přímo na-

proti vchodu do  pivova-

ru, kde po úpravě vzniklo 

tzv. Smetanovo zátiší. Pa-

mátník, který tvoří busta slavného skladatele od hořického sochaře J. Bíl-

ka na kamenném podstavci, je dnes umístěn v parčíku u jindřichohradec-

ké základní umělecké školy.

František Fürbach

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

…abychom nezapomněli               Pamětní deska Bedřicha Smetany

Sebevražda
Městská policie nalezla v neděli po půlnoci v před-

ní části novoměstského sadu mladého muže s pro-

střelenou lebkou mrtvého v kaluži krve. O pohnut-

kách k sebevraždě kolovalo ihned množství fám… 

Jisto jest, že 23 letý mladík ten stižen byl dlouho-

letým neduhem a  že z  té  příčiny se k  hroznému 

skutku také v městě našem odhodlal. Pan Treybal 

byl v Hradci již jedenkráte a líbilo se mu zde tak, že 

pronesl přání, že by v J. Hradci rád zemřel. V sebe-

vražedném úmyslu přijel nešťastník v neděli odpo-

ledne do J. Hradce, poobědval v jednom z prvních 

hotelů, najal si pokoj, kdež napsal dopisy svým ro-

dičům a známým, v nichž oznamuje, že déle živ být 

pro svou nemoc nemůže a že béře si dobrovolně ži-

vot. Večer, jak zjištěno, navštívil ještě divadlo, kdež 

pobyl do konce a po divadle as odebral se do sadů, 

kdež se později z revolveru zastřelil. 

Ohlasy od  Nežárky a  další regionální tituly může-

te studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 

která je otevřena celoročně. Badatelna je umístěna 

v budově minoritského kláštera vedle kostela sv. Jana 

Křtitele a je veřejnosti přístupna každé pondělí a stře-

du od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Student Bedřich Smetana

Zpráva z Ohlasu od Nežárky z dubna 1893 

„Smetanovo zátiší v J. Hradci“

Student Bedřich Smetana

Dětští čtenáři prožili Noc s Andersenem 
Noc s Andersenem, tedy nocování dětí v knihov-

ně spojené s hrami a čtením, proběhla 5. - 6. dub-

na v  Městské knihovně Jindřichův Hradec. Le-

tošního třináctého ročníku se zúčastnilo 15 dětí. 

Knihovnice z dětských oddělení centrálního pra-

coviště a pobočky spolu s dobrovolnicí, student-

kou knihovnické školy, dětem vyprávěly o spiso-

vateli Hansi Christianu Andersenovi, seznámily 

je s jeho tvorbou, pohádkami a poté pro ně při-

pravily speciální pátrací stezku. Děti se po sku-

pinkách vydávaly na pátrací stezku po knihov-

ně, kde na pěti stanovištích luštily pohádkové 

tajenky. Z „Pekla“ (kterým se dočasně stal sklad 

knihovny) si pak každá skupinka odnesla část 

závěrečné tajenky, aby pak dohromady všich-

ni zjistili místo uložení pokladu. Pokladem by-

lo plno čokoládových penízků a sladkostí, kte-

ré nejmladší prvňáček spravedlivě rozdělil. Děti 

se velmi těšily také na „historickou“ noční pro-

cházku městem, došly i přes nepřízeň počasí až 

na nádvoří zámku. O půlnoci nocležníci ulehli 

do spacáků a pohádková babička jim přečetla na 

dobrou noc pohádku pana Andersena. Ráno děti 

posnídaly buchty a třináctá „Noc s Andersenem" 

byla uzavřena. Tak zase za rok.

Tomáš Dosbaba
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CHCETE NÁS?
Katy, kříženka, fena, do 1 roka

Katy je odrostlé štěně, s ostat-

ními pejsky vychází skvěle, na 

vodítku chodí pěkně, je hodná, 

mazlivá.

Kontakt pro zájemce: 720 428 993 

(Jindřichův Hradec)

 

Betsy, kavkazský pastevecký pes, fena, cca 6 let

Betsy je fenka kazvkazského ov-

čáka, která byla přijata z velmi 

nevhodných podmínek. Je znač-

ně podvyživená. Vůči neznámým 

lidem se chová odtažitě, známé 

tváře bez problému vítá a je k 

nim vstřícná. Potřebuje vlídný přístup, aby zjistila, že se ne-

musí bát. Bude výborný hlídač. S ostatními pejsky vychá-

zí poměrně dobře, některé větší feny jí však vadí. Potřebuje 

zkušeného chovatele. Je perfektně ovladatelná, skvěle chodí 

na vodítku, umí i běhat vedle kola.

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. Pomalu, 

ale jistě nabírá kila, která mu chy-

běla. S pejsky, se kterými se zná, 

vychází skvěle, víceméně si jich 

nevšímá. Vhodný na ven, je to 

velký pohodář a miluje společnost. Je kompletně očkovaný. 

Hledá domov, kde by mohl v klidu dožít a měli ho tam rádi.

Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Sasanka, kočička, 1-2 roky, kastrovaná

Sasanka je mazlivá, pohodová, 

čistotná kočička.

Kontakt pro zájemce - 603 219 149 

(Jindřichův Hradec) 

Soptík, kocour, cca 3 rok, kastrovaný

Soptík je mazlivý mourovatý ko-

courek. Je zvyklý na kolektiv, 

klidnější povahy, je schopen žít v 

kolektivu i jako jednotlivec. Jeho 

majitelka se ho kvůli své rodinné 

situace vzdala a umístila k nám 

do péče. Nyní jsou mu cca 3 roky.

Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Upírek, kocourek, cca 7 měsíců, kastrovaný

Upírek není vyloženě mazel, ale 

taky už se chodí sám od sebe po-

mazlit. Je čistotný a rád je ve spo-

lečnosti ostatních kočiček.. 

Kontakt pro zájemce - 603 219 149 

(Jindřichův Hradec) 

Cibela o.s. - www.cibela.cz

Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www. psi-jh.estranky.cz

 

Klára Zdeňková

Jindřichohradeckou nemocnicí zní živá hudba
Zpívání v jindřichohradecké nemocnici má svo-

ji již několikaletou tradici. Těmi, kteří zpěvem 

obšťastňovali pacienty a klienty oddělení LDN, 

ONP a Sociální lůžka, dosud byli jak děti ma-

teřské školy, tak žáci základních škol a studenti 

Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci.

Od loňského roku se pravidelně jednou týdně 

schází klienti Oddělení sociálních lůžek ke spo-

lečnému zpívání s kytarou.

V letošním roce se Nemocnice Jindřichův Hra-

dec a.s. těší z ochoty dosavadních škol a nově i 

Základní umělecké školy a některých hudebních těles, přispět kromě zpěvu také živou hudbou. 

Část z nich už přislíbila pravidelnou hudební účast, s dalšími probíhá jednání včetně domluvy 

vhodných termínů.

Nemocnice Jindřichův Hradec tímto vychází vstříc nejen pacientům a klientům jejího zaříze-

ní, ale i jejich blízkým, aby se mohli na zmíněných odděleních společně setkat, potěšit a „léčit“ 

své nitro.

Vychází z osvědčeného přísloví „hudba léčí“ a poskytuje k tomu prostor i čas ve svém zdravot-

nickém zařízení.

Zveme tímto všechny blízké, aby využili návštěvy svých rodinných příslušníků, nebo kamarádů 

v nemocnici v časech koncertů. Termíny budou uváděny v kulturní rubrice města. 

Nejbližší z nich se uskuteční ve středu 15. 5. 2013 v 15.30 hodin v LDN, v 16.00 hodin v ONP 

a od 16.30 hodin na oddělení Sociálních lůžek. Hrát pro potěšení budou tentokrát žáci klavírní-

ho oddělení Základní umělecké školy Vítězslava Nováka.

Další koncert bude v režii studentů Střední zdravotnické školy, a to v úterý 18. 6. 2013 v dopo-

ledních hodinách.

Benjamin Kraus
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB 

PŘI DDM V J. HRADCI

ÚKAZY NA OBLOZE V KVĚTNU 2013:
Merkur a Venuše se objeví koncem měsíce večer nízko nad severozápadním obzorem, plane-
ty Mars a Uran zůstávají nepozorovatelné. Jupiter ještě najdeme, ale pouze na večerní obloze, 
Neptun se začne objevovat od konce měsíce opět ráno na jihovýchodním nebi. Pohledem na 
planetu Saturn se již můžeme kochat po celou noc. Pozorování Měsíce je velmi působivé, nej-
lépe kolem první čtvrti. Tehdy je Měsíc Sluncem osvětlován ze strany, a proto výškově rozdílné 
útvary na jeho povrchu vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz je tak prostorový a velice krásný. 
Měsíc projde 2. května poslední čtvrtí, 10. května novem (v Austrálii a Pacifiku bude pozorova-
telné prstencové zatmění Slunce, nikoli však u nás), 18. května první čtvrtí a 25. května nasta-
ne úplněk (+u nás nepozorovatelné polostínové zatmění Měsíce). I Slunce je zajímavé, za jas-
ného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější 
- sluneční skvrny. Jarní obloha, ostatně jako kdykoli jindy během roku, je velmi pěkná, nabízí 
k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti květnové oblohy roku 2013: 

5. května nastane maximum meteorického roje η-Akvarid (očekáváme až 60 meteorů/

hod) 13. května v 14.00 hodin je Měsíc v odzemí (405 851 km);  26. května ve 3.00 hodin 

je Měsíc v přízemí (358 369 km)  20. května ve 22.00 hodin 09 minut SEČ - Slunce vstupuje 

do znamení Blíženců;  25. května kolem 1.00 hodin - Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 

1,36° severně; večer nízko nad severozápadním obzorem od 20. 5. do začátku června po-

zorovatelná trojice planet v těsném uskupení – Merkur, Venuše a Jupiter)

27. května v 9.00 hodin - Merkur v konjunkci s Jupiterem (Merkur 2,36° severně; seskupe-

ní Merkuru, Venuše a Jupiteru večer nízko nad severozápadním obzorem)

28. května ve 20.00 hodin - Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 1,00° severně; sesku-

pení Merkuru, Venuše a Jupiteru večer nízko nad severozápadním obzorem)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2013:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý: 14.30 - 16.30 hodin, 

čtvrtek a pátek: 13.30 - 15.30 hodin, 
večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 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

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. 
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako 
náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním ko-
mentářem. Členové ČAS a zájmových kroužků DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice mají po předlo-
žení přísl. platného členského průkazu 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

Jindřichův Hradec se může pochlubit nejlepší čtenářkou v rámci Jihočeského kraje
Městská knihovna v Jindřichově Hradci se připojila k celorepublikové pro-

pagační akci „Čtenář roku“, kterou vyhlašuje a koordinuje Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků České republiky (SKIP) v rámci „Března - měsí-

ce čtenářů“. Základními kritérii byly tentokrát především věk do 15 let, čtenář 

s registrací v knihovně, pravidelné půjčování knih a účast na akcích knihov-

ny pro děti. Cílem této celostátní aktivity je posilovat společenský význam 

a prestiž četby a také ocenit nejvěrnější čtenáře. Tedy ty, kteří služby knihoven 

nejvíce využívají, protože bez věrných čtenářů knihovny dlouhodobě fungo-

vat nemohou. 

Za Městskou knihovnu Jindřichův Hradec byly do této soutěže nominovány 

2 věrné čtenářky, slečny Martina Zedníková a Denisa Janatová. A právě Mar-

tina Zedníková se stala zároveň i absolutní vítězkou za celý Jihočeský kraj.

Slavnostní odpoledne s vyhlášením a oceněním vítěze se uskutečnilo 

9. 4. 2013 v Městské knihovně Jindřichův Hradec za účasti obou nomi-

novaných čtenářek, jejich rodin a zástupců knihovny. Pozvání přijal také 

místostarosta Jindřichova Hradce Ing.  Bohumil Komínek, dále vedoucí 

odboru školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ PhDr. Jitka Čechová a ředi-

tel základní školy, kterou Martina navštěvuje, Mgr. Jaromír Sváček. Obě 

čtenářky obdržely zajímavé dárky, diplom a roční registraci v knihovně 

zdarma jako odměnu za jejich věrnost knihovně.

Martině Zedníkové a  také Denise Janatové ještě jednou blahopřejeme 

a přejeme, aby je čtení stále bavilo a přinášelo jim radost.

Tomáš Dosbaba

Jarní nahlédnutí do Okénka
Ani dlouhá a úmorná zima neudolala stálý pohyb v Občanském sdružení Okna. Začátkem roku jsme přivítali šest nových klientů v rozšířeném chráněném byd-

lení. Koncem února jsme ukončili doprovázení pana Romana Pišného.  Pana Romana jsme doprovázeli od roku 2010, realizovali jsme veřejnou sbírku na úhra-

du platů ošetřovatelek a obdrželi jsme dar od Občanského sdružení Petr ze Vsetína. Finanční prostředky sbírky i daru byly vyčerpány, ošetřovatelky ukončily svou 

práci, sbírka byla zkontrolována Krajským úřadem 

a ukončena. Dobrou zprávou zůstává, že dospěl syn 

pana Romana, prošel psychotesty a zodpovědnost 

za péči o otce převzal na svá bedra. Pan Roman by-

dlí i nadále se svou rodinou a má možnost vést ak-

tivní a smysluplný život. Pracovníci Oken touto ces-

tou děkují všem, kteří cestu pana Romana podpořili 

jakýmkoli příspěvkem do veřejné sbírky.

Březnový benefiční ples (již desátý) se krásně vyda-

řil.  Naše poděkování patří kapele Lucky z Jindřicho-

va Hradce, Městu Jindřichův Hradec, moderátorům 

Lence Havlové a  Lukáši Čeloudovi, tanečníkům 

Adamu Jůnovi a Haničce Knoflíčkové, Tanečnímu 

kroužku z Bobelovky a skupině břišních tanců. Ti 

všichni a mnozí další - hlavně dárci věcných darů 

do soutěžní hry úžasným způsobem napomohli vý-

borné atmosféře plesu. Čistý výtěžek ve výši 60 000,- 

Kč bude využit k úhradě provozu nových pracovišť 

Oken (v současné době mají Okna již 4 pracoviště 

na různých místech Jindřichova Hradce). 

A  protože úmorná zima už konečně polevu-

je a  nám všem se vlévá do  žil nová energie, jsou 

zde ještě pozvánky k přemýšlení i tvoření. Prodej-

ní galerie Okénko i pro letošní rok připravila tvůr-

čí dny - tentokrát jsou to vždy první úterky v měsí-

ci od 14.00 do 17.00. Zveme Vás tedy na první dva 

úterky - 7. 5. - DEKORACE DŘEVĚNÝCH MAG-

NETEK, 4. 6. - FILCOVÉ ZÁPICHY. S  sebou si 

vezměte hlavně dobrou náladu a chuť tvořit - ma-

teriál zakoupíte na místě, lektorování je v tyto dny 

zdarma. A nejnovější aktivita Oken - Centrum pro 

rodinu - pořádá rovněž v Galerii Okénko diskuzní 

večery pro veřejnost - 16. května od 18.00 - NAŠE 

DÍTĚ JE NEPOSEDA, 13. června - MANŽELSTVÍ 

A RODIČOVSTVÍ - DVA V JEDNOM. Vstupné 

na večery je 50 Kč, lektorky - PhDr. Jitka Balcarová 

a Mgr. Nikola Bílá. Těšíme se na všechny, které ba-

ví tvořit, přemýšlet, hovořit. A přejeme všem přáte-

lům a příznivcům Oken znovunabytí sil a nádherné 

prožívání jara!

Drahomíra Blažková
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Jindra šel na ryby
Chcete-li se svými dětmi na jaře vyrazit do přírody, vydejte se s občan-

ským sdružením Hamerský potok na Jindrovu naučnou stezku. Letošní 

akce žabáka Jindry se koná v sobotu 25. května a jmenuje se: „Jindra šel 

na ryby“. Děti předškolního i mladšího školního věku se tentokrát v rám-

ci vycházky dozví mnoho zajímavého ze života ryb. Sraz účastníků je na 

zastávce JHMD Jindřiš (u pískárny, nikoliv nad obcí Jindřiš!!!) po příjez-

du vlaku v 10.39 hodin. Vlak odjíždí z Jindřichova Hradce v 10.29 hodin.

Trasa povede okolo pískárny a dále směrem na Bobelovku, kde se 

napojí na trasu Jindrovy naučné stezky, která nás dovede až k  ryb-

níku Vajgar.

Tato akce je podpořena z GP Jihočeského kraje pro rok 2013. Více infor-

mací získáte na tel.: 384 320 846, 606 325 944 nebo na e-mailu: nezarka@

email.cz, popř. na internetových stránkách: www.hamerskypotok.cz

Jana Dvořáková

Také ve městě nad Vajgarem se bude férově snídat
Již potřetí se v  Jindřichově Hradci bude konat 

happening s názvem Férová snídaně. Tento ve-

řejný nekomerční piknik se uskuteční 11. květ-

na 2013 a v zámecké zahradě bude probíhat od 

10.00 hodin. 

Na akci se sejdou příznivci fair trade, aby spo-

lečně posnídali na veřejném místě fairtradové a 

lokální potraviny a vyjádřili tak podporu pro-

duktům, při jejichž výrobě nebyla porušována 

lidská práva, poškozováno životní prostředí či 

zneužita dětská práce. Připojí se tak ke statisí-

cům lidí po celém světě, kteří tento den slaví 

Světový den pro fair trade. 

Účastníci si sami přinesou fairtradové potravi-

ny jako kakao, kávu, čaj, ale například i domá-

cí chleba upečený z místní mouky a čerstvých 

vajec. „Hlavním tématem letošní snídaně je fair 

trade v každodenním životě. Chceme upozornit 

na to, že podpořit lidi, kteří pro nás pěstují kakao 

nebo kávu, můžeme každý den,“ uvedl Stanislav 

Komínek z neziskové organizace NaZemi, která 

akci zastřešuje.

„Zatímco v roce 2011 snídali produkty se znám-

kou Fairtrade a potraviny z lokální produkce li-

dé ve 41 českých a moravských městech, v loň-

ském roce se jejich počet zvýšil již na 57,“ doplnil 

k předešlým ročníkům Komínek.

Podrobné informace k letošní snídani jsou prů-

běžně aktualizovány na webových stránkách 

www.ferovasnidane.cz.

Rostoucí zájem o produkty fair trade v České 

republice je patrný rovněž z nárůstu maloob-

chodního obratu. Ten v roce 2011 dosáhl výše 

92 milionů korun, což je o 15 % více než v ro-

ce 2010. Výsledky za rok 2012 budou známy na 

počátku května.

V případě zájmu Vám rádi poskytneme více in-

formací. Kontakt na místní organizátorku: Petra 

Frühbauerová – petra.fruhbauerova@nazemi.cz. 

Co je fair trade?

Fair trade je způsob obchodu dávající drobným 

pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům z tzv. 

rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní 

prací za důstojných podmínek. Pokud si český 

spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jisto-

tu, že za ním nestojí například zneužívání dět-

ské práce, nelidské pracovní podmínky, či de-

vastace životního prostředí. Světový den pro 

fair trade se v ČR slaví již desátým rokem, fé-

rově snídat se bude potřetí. Více na www.fair-

trade.cz.

Nevládní nezisková organizace NaZemi prosa-

zuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mi-

mo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v ob-

lasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje 

fair trade jako účinnou podporu chudým pěs-

titelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu.

Gabriela Štěpánková 

Textík 2013 již zná jména vítězů
Do posledního místečka zaplněná kaple sv. Maří Magdaleny byla ve čtvrtek 4. dubna svědkem slavnostního vyhlášení vítězů 3. roční-

ku literární a výtvarné soutěže jindřichohradecký Textík, kterou pořádalo jindřichohradecké nakladatelství Epika Jana Medka. V úvo-

du promluvil starosta města pan Stanislav Mrvka. Vyjádřil obdiv nad tím, že do soutěže došlo více než 260 soutěžních příspěvků. A to 

nejen z celých Čech, ale i ze Slovenska a dokonce z Německa. Pan starosta pak při vyhlašování výsledků předal cenu města osmnáctile-

tému gymnasistovi Vlastimilu Hanušovi. Místopředseda Jihočeského klubu Obce spisovatelů pan František Niedl ve svém projevu za-

řadil Textík mezi tři největší akce podporujícími literaturu na jihu Čech. Bylo uděleno celkem sedm Textíků. Čtyři literární ceny Textík 

2013 předala známá autorka knížek pro děti i dospělé paní Mar-

kéta Zinnerová. Milými slovy podpořila začínající pisatele. Ho-

vořila o svém vztahu k J. Hradci. Trpělivě podepisovala nespočet 

knížek Textíku a odpověděla na všechny všetečné otázky publi-

ka. Spisovatelka Markéta Zinnerová, která již několik let v Jindřichově Hradci žije, věno-

vala i osobní cenu teprve desetileté Vendulce Vichrové z Deštné. Cenu literární poroty 

předala paní Stanislava Zábrodská, zástupkyně serveru Čítárny, která sborník Textíku již 

po třetí uspořádala. Textíky za výtvarnou část předala akademická malířka Petra Jeleno-

vá, která na vyhlášení doprovodila svojí maminku, paní Zinnerovou. Všem žadatelům 

do knížek neúnavně vepisovala věnování, která doplňovala roztomilými kresbami. Při 

závěrečném čtení vítězných literárních počinů na ní bylo vidět, že se královsky baví. Ce-

ny výtvarné poroty předal ředitel místní knihovny pan Tomáš Dosbaba. Všichni Jindři-

chohradečáci, kteří dosáhli na stupínky vítězů, si odnesli i ročního „volňáska“ do knihov-

ny. Vítězové dále obdrželi knihu Textíku, diplom, poukázky na nákup knih či výtvarných 

potřeb v hodnotě 500 Kč, tisícikorunovou poukázku od banky či poukázku na jazykový 

kurz. Ještě před přestávkou si přišli na své i všichni ostatní malí a velcí, literáti i výtvarní-

ci, jejichž dílo poroty uznaly za hodné otištění v knize Textíku. Z šestasedmdesáti poro-

tami vybraných autorů si pro svůj Textík přišla naprostá většina.  Večerem profesionál-

ně provázel pan Jiří Langer. Jazzovou hudbou program oživil Saxofonový kvintet místní 

ZUŠ pod taktovkou pana učitele Josefa Stráníka.  Slavnostní literární večer byl spojen se 

zahájením výstavy všech 114 výtvarných prací, které do Textíku dorazily. Výstava byla 

ke zhlédnutí v prostorách kavárny FotoCafé po celý duben.

Další podrobnosti naleznete na: www.epika.textik.cz

Textík 2013 ocenění
jméno věk ocenění škola/bydliště

literární část

Karolína Fuková 13 cena poroty Písek

Lenka Neterdová 32 TEXTÍK próza dospělí Grygov

Blanka Šimková 29 TEXTÍK poezie dospělí Brno

Terezie Šenkyříková 14 TEXTÍK próza děti Slavkov

Aneta Nedbalová 13 TEXTÍK poezie děti 1.ZŠ JH

Vlastimil Hanuš 18 cena města GVN JH

výtvarná část

 Ema Schusterová 6 TEXTÍK 5-10 let ZUŠ JH

Eliška Nováková 12 TEXTÍK 11-14 let 1.ZŠ JH

 Jan Oliva 15 TEXTÍK nad 15 let GVN JH

 děti z 1.E za kolektivní práci 6 - 7 cena poroty ZUŠ JH

 Ondřej Soukup 23 cena poroty JH

zvláštní cena Markéty Zinnerové

Vendula Vichrová 10 zvláštní cena M. Zinnerové Deštná

Foto: Josef Böhm

Lenka Michalcová
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Žáci Základní umělecké školy sbírají úspěchy i zkušenosti
O dění na Základní umě-

lecké škole Vítězslava 

Nováka v  Jindřicho-

vě Hradci nebylo 

nějaký čas nic na-

psáno. Nebylo to 

však proto, že by se 

nic nedělo. Naopak, 

dělo a  děje se toho 

hodně. Rád bych se s  ve-

řejností podělil o několik úspěchů našich žáků a po-

odhalil plány do  konce školního roku. V  závěru 

článku upozorním na termíny přijímacích zkoušek.

Velkou pozornost a  energii jsme jako každoroč-

ně věnovali účasti našich žáků v okresních a kraj-

ských kolech přehlídek a  soutěží. Není naší prio-

ritou získávat ocenění, neboť si uvědomujeme, že 

soutěžení na poli uměleckého projevu není objek-

tivně posouditelné. Prostřednictvím aktivní účasti 

na přehlídkách však žáci získávají cenné zkušenos-

ti s veřejnou prezentací vlastní práce. Naším hlav-

ním cílem je vést děti k zájmu o umění a vychová-

vat z nich kulturní, kulturu vyhledávající a kulturu 

tvořící lidi.  

Ač není naším hlavním cílem dosahovat nejlep-

ších umístění, musím konstatovat, že mnoho žáků 

skvělých umístění dosáhlo. V  hudebních soutěž-

ních přehlídkách uspěli žáci akordeonového od-

dělení pod vedením Kristiny Fajkusové, smyčco-

vého oddělení pod vedením Ilony Průšové, Hany 

Stráníkové a Miroslava Chytky, dechového odděle-

ní pod vedením Barbory Plaché, Jana Krcha a Ma-

riána Mikuly a kytarového oddělení pod vedením 

Milana Kýčka.

Hudební produkce žáků naší školy je rozmanitá 

a nespočívá jen v účasti na přehlídkách. Jeden pří-

klad za všechny: koncert saxofonového orchest-

ru S(w)inging saxophones pod vedením Josefa 

Stráníka. Kdo koncert neslyšel, bude mít příleži-

tost vyslechnout si část jeho záznamu na našich 

webových stránkách.  

Recitátoři pod vedením Zuzany Jirsové taktéž sla-

vili úspěch. Žáci mladší věkové kategorie postoupi-

li do krajského kola a získali ocenění poroty. Starší 

recitátoři se účastnili postupové přehlídky v Třebo-

ni. Porotci usoudili, že jejich výkony budou nejlépe 

reprezentovat Jihočeský kraj na celostátní přehlíd-

ce recitátorů a  divadla poezie Wolkrův Prostějov 

2013.

Nedávný úspěch premiéry divadelního představe-

ní M+M aneb jak to vlastně bylo nasvědčoval, že 

v krajském kole přehlídky literárně-dramatického 

oboru základních uměleckých škol v Bechyni bu-

de naše škola dobře zastoupena. Porota posuzovala 

mnoho představení různých věkových skupin a na-

konec se rozhodla, že do celostátního kola v Litví-

nově postoupí právě náš soubor, který pracuje pod 

vedením Věry Šlechtové.

Žáci výtvarného oboru získali ocenění v  literární 

a výtvarné soutěži Textík 2013. Hlavní cenu za vý-

tvarný projev získal žák naší školy. Pod vedením 

Jany Škardové vznikla kolektivní práce s  názvem 

Kameny v parku, která získala zvláštní cenu poro-

ty. Výsledky práce na projektu A. V. Fryč a Checo-

macoco, které vznikly pod vedením Hany Káro-

vé a které v  roce 2011 získaly mimořádnou cenu 

na národní přehlídce výtvarného oboru ZUŠ Oči 

dokořán, si nyní mohou prohlédnout poslanci 

parlamentu v atriu Poslanecké sněmovny. A 23. 

května se můžete těšit na vernisáž prací žáků vý-

tvarného oboru. Výstava v Domě gobelínů potr-

vá až do půlky června.

Hlavní událostí hudebního života naší školy bude 

ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převa-

hou smyčců, kterou budeme již počtvrté organizo-

vat. Tato soutěž vyvrcholí koncertem vítězů v nedě-

li 19. května v Rytířském sále jindřichohradeckého 

hradu a  zámku. Tentokrát tuto událost finančně 

podpořilo i  město Jindřichův Hradec a  již teď se 

těšíme na hudební událost, která se v Jindřichově 

Hradci opakuje jednou za tři roky.

Na závěr školního roku připravujeme řadu absol-

ventských koncertů, závěrečný koncert hudební-

ho oboru a závěrečné vystoupení tanečního oboru. 

Určitě se dočkáme ještě dvou premiér literárně

-dramatického oboru. Mladší žáci dokončují in-

scenaci Hromnice a nejstarší se připravují na vy-

stoupení s koláží dramat W. Shakespeara. Nebude 

chybět ani oblíbené Zahradní veselení - rozloučení 

se školním rokem.

Před přijímacími zkouškami proběhne týden ote-

vřených dveří ZUŠ. V týdnu od 20. do 24. května 

bude moci každý zájemce nahlédnout do  výuky 

kteréhokoli oboru. Je to ideální příležitost, jak dě-

tem i rodičům přiblížit výuku na naší škole. Stačí 

jen nahlásit termín, kdy nás chcete navštívit. Ohlá-

sit se můžete prostřednictvím on-line formulá-

ře, osobně či telefonicky. Přijímací zkoušky budou 

probíhat 30. května v těchto časech: hudební obor 

od 15.00 do 17.00, taneční obor od 14.00 do 15.00 

(respektujte, prosím, přesný začátek), výtvarný 

obor od 15.30, literárně-dramatický obor od 15.00 

do 16.00. Pro tento školní rok jsme zavedli elektro-

nickou přihlášku. 

Aby vám nic neuniklo, doporučuji sledovat naše 

stránky www.zus-jhradec.cz, kde naleznete veškeré 

doplňující informace.

Vojtěch Maděryč 

Čtenáři se mohou těšit na ryze regionální tituly
Jindřichohradecké nakladatelství Epi-

ka v  dubnu veřejnosti představuje novou 

knižní edici JH. Ta bude postupně čte-

náři předkládat malé drobné útvary, kte-

ré měly a  mají souvislost s  naším měs-

tem. První kniha Bílá paní v  Jindřichově 

Hradci má celkově zajímavé zpracová-

ní a  je jazykově přiblížena širší čtenář-

ské obci, neboť text ve starém německém 

kurentu a  zastaralý styl by byl poněkud 

čtenářsky obtížný. V  tomto duchu by 

měly pokračovat všechny tituly této edi-

ce. Starý tisk vyhledal a  z  původní ver-

ze přepsal amatérský historik Jan Jůna, text k  vydání upravila Stanisla-

va Zábrodská, návrhu grafické úpravy a konečné sazby se zhostil Tomáš 

Kadlec, a  tisk a  vazbu zajišťuje sám nakladatel Jan Medek. Knihu pů-

vodně vytiskl roku 1840 Jan Ryppl v Jihlavě. Podtitul uvádí, že se jedná 

o pověst z 15. století. Pověst o bílé paní je neobvyklá a je zřejmé, že au-

tor příběhu neznal historii života skutečné paní Perchty, dcery Oldřicha 

z Rožmberka. Nehledejte v této verzi ani dnes již známá historická fak-

ta. Zmiňují se zde minimálně dva důvody zjevování paní Perchty a  to: 

střežení pokladu pana Záviše z  Rožmberka a  její nešťastné manželství 

s panem Janem z Lichtenštejna. Zajímavé je především umístění pověs-

ti do prostředí zámku a města Jindřichova Hradce. Po  jižních Čechách, 

a  nejen po  nich, bloudí bílých paní mnohem víc, a  jejich osudy a  zvy-

ky se mnohdy liší. Tato je zaručeně místní, a chodí v Jindřichově Hradci. 

 I další tituly této edice, například obrozenecké Pravdovy vzpomínky, by 

měly být realizovány stejným kolektivem. Předpokládáme, že Vzpomínky 

Františka Pravdy by měly vyjít zhruba za měsíc.

Nakladatelství Epika není na poli vydávání regionální literatury úplným 

nováčkem. V loňském roce vydalo hned několik ryze regionálních titulů, 

za zmínku stojí například knihy: Lásenice, historie selských gruntů a cha-

lup od Františka Jílka, Vyprávění o  Jindřichově Hradci II od  Jana Jůny, 

Z vodnických splavů jižních Čech od Vladimíra Jandy nebo Zaneste city 

mé ku klidné Řečici, kterou editoval Jan Frolík. 

Pro letošní rok Epika připravuje mimo titulů v edici JH k vydání napří-

klad dvě básnické sbírky od rodáka z Kardašovy Řečice básníka Jana Fro-

líka Haiku to nevysvětlí a Znal jsem sardinku rozpustilou. V  jednání je 

například fotografická kniha Antonína Špáta nebo Z vodnických splavů 

jižních Čech II. Ke konci roku pak nakladatelství připravuje svůj zatím 

největší knižní projekt: Báje a  pověsti Jindřichohradecka, kde se čtená-

ři setkají nejen s původními texty, ale i s novým zpracováním od žijících 

místních autorů.

Pokud vás obecně činnost nakladatelství Epika zajímá, pak máme pro vás 

dobrou zprávu. Díky dobré vůli pana Karla Huňka bude mít nakladatel-

ství zhruba od půlky května v provozu malý obchůdek v Panské ulici, kde 

se zájemci budou moci s veškerými knihami seznámit, případně si je za-

koupit.  Obchůdek by měl zviditelnit současnou místní tvorbu a stát se 

i místem zájmových setkávání.

Domnívám se, že význam regionálního nakladatelství pro umělecký a kultur-

ní život je na malém městě zásadní. Nakladatelství je vedle galerie a tematic-

kých občanských sdružení jediná instituce, která přímo podporuje umělec-

kou tvorbu a dává příležitost osobního růstu v tomto odvětví. Bez podpory 

a zájmu lidí, kteří se o kulturu zajímají, bude existovat jen opravdu těžko. Já 

věřím, že může být překvapivým přínosem i tam, kde by to nikdo nečekal. 

 Jan Medek
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Foto: Stanislav Maxa

KULTURNÍ SERVIS
Portrétní fotografie (nejen) jako téma kurzu v Muzeu fotografie a MOM

Muzeum fotografie a moderních obrazových 

médií, o. p. s., v Jindřichově Hradci připra-

vilo i na letošní sezonu pro zájemce obsáh-

lý výstavní, vzdělávací a  kulturní program. 

– Ti, kdo si chtějí vylepšit znalosti a doved-

nosti ve fotografování či je získat, se aktuálně 

mohou hlásit na kurz „Portrétní fotografie“ 

pro začátečníky a mírně pokročilé.  

Především prakticky laděná výuka proběh-

ne v ateliéru za použití profesionálních ate-

liérových světel i v exteriéru bez pomoci ná-

ročných technických prostředků. Zahrnuje 

technické minimum, práci s modelem a mo-

delkou, používání rekvizit, promítání a hod-

nocení snímků. Zájemci si vyzkouší jak prá-

ci fotografa, tak portrétovaného. Naučí se 

pořizovat kvalitní portrétní fotografie, což po-

sléze dobře využijí v domácím prostředí. Kurz 

se koná v pořádajícím muzeu (v Kostelní 20/I) 

v sobotu 25. května 2013 pod vedením fotografa 

Stanislava Maxy. 

Účastníci mají zdarma vstup na sezonní výsta-

vu Alexandr Paul – legenda české fotografie, jež 

téma též zahrnuje. Je však i  nosným tématem 

pilotní části expozice Moc médií, nazvané Foto-

grafický portrét, již muzeum vytvořilo ve spolu-

práci s Národním technickým muzeem v Praze 

v loňském roce. I ta stojí rozhodně za zhlédnutí. 

Přihlášení na  kurz (ve  zvýhodněné ceně 

400 Kč za osobu) je možné telefonicky (na  tel. 

384 361 832, 384 362 459) či přímo v kanceláři 

muzea od 8.00 do 16.00 hodin. Otevírací doba 

v květnu je o víkendech a  svátcích od 12.00 

do 16.30 hodin, též lze domluvit další ter-

míny.   

Eva Florová

Vyběhnout na městskou věž můžete již pošestnácté
V sobotu 25. května 2013 se opět 

sejdeme u vyhlídkové věže u kos-

tela Nanebevzetí Panny Marie se 

všemi zájemci, kteří pravidelně 

každým rokem porovnávají své vý-

sledky ve zdolání 153 schodů v bě-

hu od rohu Dada clubu až po dotek 

na horní ochoz věže. 

Závod začne opět v  9.00 hodin 

a  závodníci se mohou začít řadit 

od  8.30 hodin. Průvodcem a  ko-

mentátorem soutěže bude mnoha 

lety osvědčený pan učitel Karel Slá-

ma a komisařem závodu archeolog 

muzea Vladislav Burian. Počet ka-

tegorií je ustálen na  6 skupinách, 

a to: dívky do 15 let, chlapci do 15 

let, dále pak mládež do 25 let, do-

spělí nad 25 let, „senioři“ nad 35 let 

a poslední věkovou kategorií jsou „veteráni“ nad 50 let.

V historii soutěže nebyl dosud překonán rekord I. ročníku, kdy výš-

ku věže zdolal Martin Stukbauer z Jindřichova Hradce v čase 0:40:70. 

Nejmladším účastníkům byly 4 roky a nejstaršímu o 70 let víc. Nejpo-

četněji zastoupenou kategorií jsou 

každoročně chlapci do 15 let, kte-

ří tím pádem zdolávají velkou kon-

kurenci.

Odměnou je vyhlášení vítězů, kdy 

si ten nejrychlejší z každé katego-

rie odnese keramický pohár, kte-

rý pro soutěž pravidelně zhotovuje 

firma Romany Hulíkové z Děbolí-

na a absolutní vítěz s nejlepším ča-

sem celého ročníku si na rok odne-

se křišťálový putovní pohár, který 

převezme z  rukou ředitele muzea 

PhDr. Jaroslava Pikala. 

Avšak ani ten, který se neumís-

tí na  předních příčkách, nepřijde 

zkrátka; po odběhnutí závodu do-

stává každý soutěžící diplom s vy-

značeným dosaženým časem a tak 

si může při pravidelném zúčastňování zjistit, jestli jeho kondice kle-

sá nebo roste. A jak jste na tom s kondičkou vy?? Přijďte si zazávodit 

a rozproudit krev v žilách. 

Pavla Míchalová

Květnová Noc kostelů nabídne koncerty i prohlídku zvonů
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která 

má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblí-

žení se a setkání s křesťanstvím. Vznikla v roce 

2001 v Německu a do České republiky se rozší-

řila ze sousedního Rakouska v roce 2009. V Jin-

dřichově Hradci se v letošním roce uskuteční již 

počtvrté. Nabízí možnost návštěvy a prohlídky 

kostelů, účasti na zajímavých programech a se-

známení se s místními společenstvími křesťanů. 

Tento rok se můžete těšit na prohlídku čtyř kos-

telů: římskokatolického kostela Nanebevzetí 

Panny Marie a klášterního kostela sv. Kateřiny, 

Evangelického kostela v Bratrské ulici a Husova 

sboru Církve československé husitské v Kostel-

ní ulici. Z programu se můžete těšit na: duchov-

ní slovo, varhanní koncerty, koncert Chrámo-

vého sboru Adama Michny, koncert pěveckého 

sboru YMCA Jakoubek, kostel ve tmě, divadlo, 

promítání filmu, prohlídku zvonů a zamyšlení 

v tichu.

Zdůraznit musím propracovaný program pro 

rodiny s dětmi, který bude postupně probíhat 

ve čtyřech kostelech, ale zapojit se je možné 

vždy. Chystá se pro ně divadlo, specializované 

prohlídky a programy, včetně společného zpí-

vání písní.

Motto tohoto ročníku zní: „Potom už nebude 

den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ 

(Zach 14,7)

Noc kostelů se v Jindřichově Hradci uskuteční 

v pátek 24. května 2013 od 18.00 do 24.00 hodin. 

Více na plakátech a webových stránkách www.

nockostelu.cz

Tomáš Satrapa
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Vybrané květnové premiéry v kině Střelnice
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY

Komedie / ČR / Magnusfilm / 2D

Do právě otevřené-

ho „hubnoucího" 

sanatoria se sjíždě-

jí pacienti s  cílem 

zhubnout. A  i když 

každý z  nich k  to-

mu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem 

asketického primáře podstupují nejroztodivněj-

ší procedury a cvičení, to vše navíc bez jídla, al-

koholu a sexu. Tím se pro většinu z nich pobyt 

v  sanatoriu stává noční můrou. Hrdinové Jed-

líků jsou romantičtí i  pošetilí, vtipní i  dojem-

ní, žádný z nich nepostrádá smysl pro humor. 

Všichni jsou vedeni láskou  k  lidem, věcem, 

práci a samozřejmě k jídlu  a každý z nich ji ta-

ké nakonec najde. Jak už to prostě v dobrých fil-

mech bývá.

Hrají: Milan Chára, Karel Heřmánek jr., Tomáš 

Magnusek, Martin Stropnický, Veronika Žil-

ková, Dagmar Patrasová, Ivana Andrlová, Petr 

Janda, Ilja Racek  a další

Režie: Tomáš Magnusek

Hrajeme:  9. 5. 2013 od 17.30 a 20.00

VELKÝ GATSBY

Drama / Austrálie, USA / Warner Bros / 3D

Film „Velký Gats-

by“ sleduje příběh 

Nicka Carrawaye, 

který opustí středo-

západ a  na  jaře ro-

ku 1922 se vydává 

do  New Yorku, města ztělesňujícího uvolňují-

cí se morálku a  populární jazz. Carraway hle-

dá svou vlastní verzi amerického snu a usadí se 

nedaleko domu záhadného a časté večírky po-

řádajícího Jaye Gatsbyho a  také kousek od své 

sestřenice Daisy a  jejího záletného manžela 

s  modrou krví Toma Buchanana. Nick se po-

stupně stane součástí světa mimořádně boha-

tých lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání. Nick jako 

svědek tohoto světa píše příběh nemožné lásky, 

věčných snů a automobilové tragédie, a nasta-

vuje zrcadlo moderní době a jejím soubojům…

Hrají:  Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Is-

la Fisher, Joel Edgerton, Tobey Maguire a další

Režie:  Baz Luhrmann

Hrajeme:  16. a 17. 5. 2013 od 17.00 a 20.00

IRON MAN 3

Akční / USA, Čína / Falcon / 3D

Ve  filmu je svéráz-

ný, ale geniální 

průmyslník Tony 

Stark  /  Iron Man 

nucen čelit nepříte-

li, jehož dosah ne-

zná hranic. Když je 

rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě 

cení, vydá se Stark na pouť s cílem nalézt toho, 

kdo je za jeho utrpení zodpovědný. Na každém 

jejím kroku bude nucen prokázat své odhodlání 

a sílu vůle. Zahnán do kouta bude nucen přežít 

pouze prostřednictvím svých vynálezům a  při 

ochraně svých nejbližších se bude moci spo-

lehnout jen na svou geniální mysl a své instink-

2. 5. 17.00, 20.00

PRAVIDLA MLČENÍ
USA / thriller / 2D

3. 5. 17.30, 20.00

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
USA / drama / 2D

4.-5. 5. 17.30

ZAMBEZIA 
JAR / animovaný / 3D

4.-5. 5. 20.00

ZLOMENÉ MĚSTO
USA / krimi/ 2D

9. 5. 17.30, 20.00

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
ČR / komedie / 2D

10. 5. 17.30, 20.00

MARTIN A VENUŠE
ČR / komedie / 2D

11.-12. 5. 17.30, 20.00

SCARY MOVIE 5
USA / komedie / 2D

15. 5. 19.00

HLEDÁ SE PREZIDENT (ART)
ČR / dokument / 2D

16.-17. 5. 17.00, 20.00

VELKÝ GATSBY
Austrálie, USA / drama / 3D

18.-19. 5. 17.00, 20.00

IRON MAN 3
USA, Čína / akční / 3D

23.-24. 5. 17.30, 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA / akční / 2D

25.-26. 5. 17.30

KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR / pohádka / 2D

25.-26. 5. 20.00

VELKÁ SVATBA
USA / komedie / 2D

29. 5. 17.30, 20.00

BIG LEBOWSKI (PROJEKT 100)
USA, V. Británie / komedie /2D

30.-31. 5. 17.30

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR / animovaný / 2D

30.-31. 5. 20.00

PAŘBA NA TŘETÍ
USA / komedie / 2D

Představení pro děti

5. 5. 15.00

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE III
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

12. 5. 15.00

ROHATÁ PRINCEZNA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

19. 5. 15.00

O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO 

VĚDĚLA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

26. 5.  15.00

TŘI LOUPEŽNÍCI
ČR / pásmo pohádek / 2D

ty. Při své odvetě současně objevuje odpověď 

na otázku, která ho ve skrytu duše dlouho sužo-

vala: je on sám pouhou součástí svého obleku, 

nebo je oblek pouze součástí jeho samého…

Hrají:  Robert Downey Jr., Gwyneth Pal-

trow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, 

Stephanie Szostak, James Badge Dale a Jon Fa-

vreau a Ben Kingsley a další

Režie:  Shane Black 

Hrajeme:  18. a 19. 5. 2013 od 17.00 a 20.00

KOVÁŘ Z PODLESÍ

Pohádka / ČR/ Bontonfilm CZ / 2D

Na  městečko Pod-

lesí a  jeho okolí 

je uvržena kletba, 

kterou může zlo-

mit Toník, syno-

vec místního ková-

ře. A  jak? Tím, že 

zbaví kraj zlých bab, v něž se kdysi proměnily 

dobré víly. Z jejich spárů musí zachránit mi-

lovanou Bětku a současně zbavit Podlesí dra-

ka. Toník je sirotek, který vyrůstá u svérázné-

ho strýce kováře. A  protože kovář je jednak 

válečný invalida a jednak trošku lenoch, pro-

měnil Toník jeho kovárnu v dílnu plnou vy-

nálezů, které mají strýčkovi usnadnit život. 

A  k  obsluze různých strojků, strojů a  čarov-

ných mašinek taky vycvičil dva hlodavce – 

pana Křečka a pana Veverku.

 Hrají:  Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Marko-

vič, Jiří Pecha, Rostislav Novák ml., Ivana Chýl-

ková, Barbora Seidlová, Szidi Tobias a další

Režie:  Pavel Göbl

Hrajeme:  25. a 26. 5. 2013 pouze od 17.30

BIG LEBOWSKI

Komedie / USA / AČFK / 2D

Jeffrey Lebowski 

je králem fláka-

čů celého ame-

rického západní-

ho pobřeží. Život 

pro něj plyne po-

hodovým tempem 

„jeho dudečenstva“ a  hlavní roli v  něj hra-

jí věrní kamarádi Walter a  Donny, inten-

zivní vášeň pro bowling a  popíjení koktejlu 

White Russian. Práce ani jakékoliv povinnos-

ti v  něm naopak nehrají roli téměř žádnou. 

Županový status quo se však jednoho dne dras-

ticky změní: do bytu se mu vloupají dva mafiáni, 

omočí mu hlavu v záchodě a navíc mu pomočí 

jeho oblíbený tepich. Moč pomalu prosakující 

do běhounu vzbudí v Lebowském nepoznanou 

aktivitu a náš hrdina se dostává do soukolí udá-

lostí, na  jejichž konci už nebude nic jako dří-

ve…

Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Bus-

cemi, David Huddlestone, Philip Seymour Hof-

fman, Julianne Mooreová, Tara Reidová, Peter 

Stormare, John Turturro  a další

Režie:  Ethan Coen, Joel Coen
Hrajeme: 29. 5. 2013 od  17.30 a  20.00 v  rámci 

Projektu 100

Zdroj: www.falcon.cz www.bontonfilm.cz 
www.bioscop.cz   www.cinemart.cz   www.csfd.cz
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2. května, 19.00 hod.

„NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ“
Travesti show
KD Střelnice

3. května, 20.00 hod.

KATAPULT
Koncert 
KD Střelnice

3. května, 13.00, 19.00 hod.

MAJÁLES
SHZ, KC Jitka

4. května, 10.00 hod.

4. JINDŘICHOHRADECKÁ PŘE-

HLÍDKA AKORDEONOVÝCH 

SOUBORŮ
KD Střelnice

4. května, 10.00 - 16.00 hod.

TVOŘIVÉ SOBOTY
Výtvarná dílna Romany Hulíkové
Děbolín

4. - 5. května

MALOVÁNÍ 

S BLANKOU MALOU
Dvoudenní kurz malování
FotoCafé, Kostelní 20/I

5. května, 17.00 hod.

KREV V MOBILECH
Festival dokumentárních filmů
Kostel Českobratrské církve 
evangelické, Bratrská 139/IV

7. května, 17.00 hod.

BIBLICKÉ DĚJINY X.
Přednáška Jiřího Kouna
Městská knihovna

7. května, 17.00 hod.

KONCERT DĚTSKÝCH 

PĚVECKÝCH SBORŮ
Kostel sv. Jana Křtitele 
Štítného ulice

7. května, 18.00 hod.

SCIENCE CAFÉ
Přednáška - Doc. RNDr. Rudiger 
Ettrich, PhD. - nanosvět 
bílkovin
FotoCafé, Kostelní 20/I

7. května, 21.00 hod.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

S OHŇOSTROJEM
Sraz ve 21.00 hodin u OA TGM 
J. Hradec

8. května, 8.30 hod.

OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Pietní akt

9. května, 16.00 hod.

PADESÁTILETÝ FOKUS
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka
Minoritský klášter, Štítného ul.

9. května, 19.00 hod.

VÁCLAV HUDEČEK - housle 

PETR ADAMEC - klavír
Koncert v rámci abonentních 
koncetrů KPH 
KD Střelnice

10. května

FARMÁŘSKÉ TRHY
Husovy sady

11. května, 10.00 - 16.00 hod.

TVOŘIVÉ SOBOTY
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, 
Děbolín

11.května, 12.00 hod.

LETECKÝ DEN BEZ HRANIC
Letiště Jindřichův Hradec

13. května, 19.00 hod.

EMA DESTINOVÁ V NOVÉ EXPOZICI
Přednáška PaedDr. Františka Für-
bacha
Muzeum Jindřichohradecka  
Konferenční sál, Štítného ul.

14. května, 16.30 hod.

IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška Jany Bělohlavové
Městská knihovna

15. května, 

ŽIVÁ HUDBA V NEMOCNICI
Koncert - 15.30 LDN, 16.00 ONP, 
16.30 Sociál. lůžka 
Nemocnice J. Hradec

15. května, 16.30 hod.

JIHOČESKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ
Beseda s Mgr. L. Jandáčkem
Sociální služby 
Česká ulice, J. Hradec

15. května, 17.30 hod.

OSHO MEDITACE duchovní škola
Přednáška Renaty Siberové
Městská knihovna

15. května, 17.30 hod.

ŠAMANISMUS
Beseda s Mgr. Martou Pejchalovou
FotoCafé, Kostelní 20/I

16. května, 17.00 hod.

S DĚTMI VENKU ZA KAŽDÉHO 

POČASÍ BEZ ZDÍ A PLOTŮ
Beseda s Mgr. Lucií Černickou 
o fungování lesní MŠ
Městská knihovna

16. května, 17.00 hod.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

FENG-ŠUEJ
Beseda s Amálií Buřilovou
FotoCafé, Kostelní 20/I

16. května, 19.00 hod.

Arto Paasilinna 

„STARÁ DÁMA VAŘÍ JED“
Agentura Harlekýn 
Předplatné skupiny B. 
KD Střelnice

17. května, 19.00 hod.

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 

MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
Kostel sv. Jana Křtitele 
Minoritský klášter, Štítného ul.

17. května, 21.00 hod.

REAGO
Disco se vzácným hostem
KC Jitka

18. května, 10.00 hod.

SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÝ 

VELETRH
FotoCafé, Kostelní 20/I

18. května, 10.00 - 16.00 hod.

TVOŘIVÉ SOBOTY
Výtvarná dílna Romany Hulíkové 
Děbolín

18. května, 11.00, 13.30 hod.

PŘES KOPEC NA HRADEC aneb 

JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Jarní jízda na zahájení turistické 
sezóny

19. května, 10.00 hod.

KONCERT VÍTĚZŮ CELOSTÁTNÍ 

SOUTĚŽE KOMORNÍ HRY
Rytířský sál 
SHZ J. Hradec

19. května, 

MISS AEROBIK TOUR 2013
Krajské kolo 
Sportovní hala

19. května, 16.00 hod.

Dana Pražáková 

„DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMA-

NA TATRMANA
Divadelní pohádka 
KD Střelnice

20. května, 19.00 hod.

FILHARMONIE MLADÝCH PRAHA
Koncert symfonického orchestru
Rytířský sál 
SHZ J. Hradec

21. května, 16.30 hod.

POHOSTINNOU GRUZIÍ
Přednáška Libora Drahoňovského
Městská knihovna

21. května, 19.00 hod.

Petr Abraham „MOJE HRA“
Divadlo Kalich. 
Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

23. května,

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Výtvarný obor ZUŠ J. Hradec
Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel

23. května, 19.00 hod.

PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Koncert 
Kaple sv. M. Magdaleny

23. května, 19.00 hod.

ROMANO STILO
Koncert cikánské cimbálové 
kapely Pavla Šporcla. 
Host: Martin Chodúr 
KD Střelnice

24. května, 19.00 hod.

ŠPANĚLSKÝ VEČER 

S TANCEM
FotoCafé, Kostelní 20/I

24. května, 19.30 hod.

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Marián & Úlety
GVN J. Hradec

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

24. května, 18.00 hod. 

NOC KOSTELŮ
Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie, klášterní kostel sv. Kateřiny, 
Evangelický kostel v Bratrské uli-
ci, Husův sbor v Kostelní ulici

25. května, 9.00 hod.

BEŽ NA VĚŽ
Sportovně-zábavná soutěž
Městská vyhlídková věž

25. května, 10.39 hod.

JINDRA ŠEL NA RYBY
Výprava do přírody - Jindrova 
naučná stezka a okolí
zastávka JHMD Jindřiš

25. května, 10.00 - 16.00 hod.

TVOŘIVÉ SOBOTY
Výtvarná dílna Romany Hulíkové 
Děbolín

26. května, 17.00 hod.

SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší 
generaci 
KD Střelnice

30. května, 16.00 hod.

ANTONÍN MÁLEK. 

K PĚTASEDMDESÁTINÁM
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka 
Balbínovo náměstí

30. května, 19.00 hod.

„BESÍDKA 2013“
Divadlo Sklep
Mimo předplatné
KD Střelnice

31. května, 18.00 hod.

OCHUTNÁVKA 

RAKOUSKÝCH VÍN
FotoCafé, Kostelní 20/I

Probíhající výstavy:

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

V ČESKÉ REPUBLICE 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 6. 2013

SICÍLIE 2012 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 6. 2013

JIHOČESKÁ KRAJINA, LIBUŠE 

PILAŘOVÁ - KVERKOVÁ
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 26. 5. 2013

LETEM HRAČKÁŘSKÝM 

SVĚTEM
Muzeum Jindřichohradecka  
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

NA SKLONKU MONARCHIE
Muzeum Jindřichohradecka  
Výstava potrvá do 30. 12. 2013
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KD Střelnice zve do divadla a na koncert
Nejúspěšnější česká travesti sku-

pina HANKY PANKY míří se 

zbrusu novým divadelním před-

stavením „NA  PŘÁNÍ DIVÁ-

KŮ“ do  KD Střelnice dne 2. 5. 

2013 od 19.00 hodin. 

Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Mar-

tin a Libor, která se téměř každý 

večer promění díky třpytu večer-

ních šatů a pestrých líčidel v krás-

né ženy, si tentokrát připravila zá-

bavný pořad ušitý přímo na míru 

diváků. Zhruba šest měsíců měli 

diváci z různých měst a koutů ce-

lé republiky i Slovenska, kde tato 

v současné době velmi populární 

formace uvádí své pořady, mož-

nost psát své nápady a tipy na to, 

co by rádi viděli.

Nejlepší návrhy byly vybrány a sestaveny do celovečerního pořadu nabité-

ho nejen písničkami, ale i vtipnými scénkami, parodiemi herců, hereček, 

zpěváků a zpěvaček. Pořady, které se těší oblibě v řadě vyprodaných kul-

turních domů a divadel sestavuje tato skupina 2x do roka. Těšit se můžete 

na Hříšný tanec, Jeniffer Lopez, Christina Aquileru, Dianu Ross s Micha-

elem Jacksonem, Halinu Pawlowskou, Pavla Vítka, muzikál Mama Mia, 

PSY s hitovkou Gangam Style, Hanu Zagorovou nebo Tornádo Lue. Kopie 

daných zpěvaček jsou někdy natolik věrohodné, že byste je sami neroze-

znali od originálu. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.hankypanky-

show.eu

Kulturní dům Střelnice v rámci abonentních kon-

certů KPH zve všechny příznivce kvalitní klasic-

ké hudby na  koncert VÁCLAVA HUDEČKA 

- housle a PETRA ADAMCE - klavír do spo-

lečenského sálu KD Střelnice dne 9. 5. 2013 

od 19.00 hodin.

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou 

cestu mezi českou a  mezinárodní interpretač-

ní elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti 

let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na  koncer-

tu v  Londýně s  Royal Philharmonic Orchestra. 

O den později ho slyšel legendární David Oist-

rach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabí-

dl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 

byl žákem tohoto velkého Mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské Aka-

demii múzických umění ve třídě Prof. Václava Snítila.

Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších 

podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, 

Sydney Opera), s  nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, 

Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus 

Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další) jakož i na světových festivalech 

(Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dal-

ších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracu-

je i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jejich 

společné nahrávky.

V roce 2007 u příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky 

Václav Klaus V. Hudečkovi vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v ob-

lasti kultury a uměni“. 

V roce 2012 obdržel při příležitosti životního jubilea stříbrnou medaili hlavního 

města Prahy z rukou primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody.

Inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 

pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ

1. 5. 2013 – Středoevropský jazzový most

Masarykovo náměstí

Hradec Králové uvítá již po  dvanácté jazzové a  dixielandové kapely ze 

střední Evropy, aby spolu s  českými umělci předvedly své interpretač-

ní umění. Festival je pořádán ve spolupráci s partnery z Banské Bystrice 

(SK), Salgótarjánu (H) a Zakopaného (PL) a je součástí UNITED EURO-

PE JAZZ FESTIVAL 2013.

CHEB

29. 5. 2013 - Slavnostní zahájení Krajinné výstavy „Příroda a historie Cheb 2013“

Jazz Big Gang Cheb a Magic Star Cheb - Krajinka, od 17.00 hodin 

Historie „krajinných“ výstav v Chebu -vernisáž výstavy, která mapuje pro-

střednictvím dobových fotografií a dokumentů zahradní výstavy v Poohří 

- KC Svoboda, od 18 hodin

VIVALDIANNO - zahajovací koncert Krajinné výstavy (Jaroslav Svěcený 

a Michal Dvořák)  - Chebský hrad, od 20.00 hodin

KUTNÁ HORA

24. 5. 2013 - Noc kostelů 2013 

Sv. Jakub, sv. Barbora, Nejsvětější Trojice, P. Marie Na Náměti, Klášterní 

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, sv. Jan Nepomucký, Všech svatých. Zazní 

varhanní hudba různých století, renesanční hudba, barokní hudba. Roz-

sviťme je! – to je závěr Noci kostelů, kdy vynikne architektonický skvost 

zapsaný na seznam UNESCO při hudbě G. F. Händela.

LITOMYŠL

13. – 18. 5. 2013 - Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové

Týden plný vůní a chutí zakončený gastrovíkendem na Smetanově náměstí.

POLIČKA

10. - 19. 5. 2013 – Martinů Fest

Velký sál Tylova domu a kostel sv. Jakuba v Poličce

Tradiční festival klasické hudby věnovaný Bohuslavu Martinů. V rámci 

slavnostního zahájení festivalu proběhne vernisáž putovní výstavy Čes-

ké inspirace - Miroslav Koval – Fotoprůsvity a  vernisáž výstavy „Ma-

chère Charlotte“ věnovaná životu Charlotty Martinů (Centrum Bohu-

slava Martinů).

TELČ

4. 5. 2013 - Veteránská revue

Náměstí Zachariáše z Hradce

Spolek telčských velocipedistů vás zve na přehlídku historických vozidel, 

motocyklů, velocipedů a další techniky první poloviny minulého století. 

Setkáte se i s účastníky v dobovém oblečení na bicyklech. Zahraje Dixie-

land Jazz Band Telč.

TŘEBOŇ

18. 5. 2013 - Otevírání lázeňské sezóny - oslava 130. výročí třeboňských 

slatinných lázní 

Kostýmní průvod, svěcení slatiny, hudební vystoupení po  celý den 

u Bertiných lázní, na Masarykově náměstí, trhy, pouť, divadlo, výstava, 

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS a mnoho dalšího.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webo-

vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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Kulturní dům Střelnice uvádí 

dramatizaci slavného humori-

stického románu Arto Paasi-

linny „STARÁ DÁMA VAŘÍ 

JED“ dne 16. 5. 2013 v 19.00 

hodin v  rámci předplatného 

skupiny B. Agentura Harlekýn 

s.r.o.

V  režii Lídy Engelové hra-

jí: Naďa Konvalinková, Lilia 

Malkina, Jan Zadražil

Vdova po chrabrém plukovní-

kovi se z ustrašené a odevzda-

né bytosti vydírané vlastním 

synovcem a jeho kumpány promění pod tlakem událostí v osobu rozhod-

nou a odhodlanou učinit svému letitému trápení přítrž. Když se nedovolá 

pomoci u policie, začne se bránit sama. Rozhodne se pro osvědčený a ele-

gantní způsob - jed. Konec konců: „Vaření jedu je mnohem zábavnější čin-

ností než malování na porcelán nebo tkaní koberečků.“ 

A protože se zločinci nehodlají jen tak snadno vzdát, začnou se dít neu-

věřitelné věci. Nelze než obdivovat autorovu fantazii. Černý humor, scény 

jako z grotesky, překvapivé zvraty, příhody na hranici skutečnosti a absur-

dity. Ale také poselství, že i staří lidé mají právo na život. 

Kulturní dům Střelnice uvádí andělskou komedii Petra Abrahama 

„MOJE HRA“ v rámci předplatného skupiny A dne 21. 5. 2013 v 19.00 

hodin. Divadlo Kalich.

V režii Jana Kačera hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, 

Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Martin Kubačák

„Moje hra“ je komedií o životě, 

jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho 

život právě protekl mezi prsty. 

Slavný spisovatel Josef Janku-

lovski opustil tento svět nečeka-

ně a  s  poměrně starosvětským 

přáním: chtěl po  své partner-

ce, aby uspořádala soukromou 

smuteční slavnost na  jeho počest. V obývacím pokoji se proto u vysta-

veného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i  světonázoru, 

z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli…

Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a pře-

devším humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 

komnat. Současně fandí životu: za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové!

Kulturní dům Střelnice uvá-

dí pásmo nejnovějších scének, 

skečů, písní a  tanců Divadla 

SKLEP BESÍDKA 2013 dne 30. 

5. 2013 v  19.00 hodin. Mimo 

předplatné.

Besídka je každoročně obmě-

ňována nejlepšími nápady v po-

dání samotných autorů, kterými jsou: David Vávra / Tomáš Hanák, Milan 

Šteindler, Jiří Burda, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, 

František Váša, 

V kapele Divadla Sklep vyhrávají: Marta Marinová, Hana Navarová, Ro-

man Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska.

Ivana Bačáková

Basketbal – BK Lions J. Hradec B, baráž o postup do I. ligy

kolo 3. Žďár n. S. – JH B so 4. 5.

kolo 6. Opava B – JH B ne 19. 5.

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, MČR starší žáci – 

nadstavba B

kolo 5. Stříbro – JH so 4. 5. 13:30

kolo 6. Kralovice – JH so 4. 5. 18:00

Házená – TJ Házená JH, ženy WHIL interliga – play-out

kolo 4. JH – Olomouc st 1. 5. 18:00

kolo 5. Písek – JH so 4. 5. 15:00

kolo 6. JH – Zlín so 11. 5. 18:00

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – Čechy

kolo 20. JH – Loko ČB so 4. 5. 15:00

Kopaná – FK JH 1910, muži krajský přebor – Chance

kolo 24. Lažiště – JH ne 5. 5. 17:00

kolo 25. JH – Prachatice ne 12. 5. 17:00

kolo 26. Jankov – JH ne 19. 5. 14:00

kolo 27. JH – Dražice ne 26. 5. 17:00

kolo 28. Soběslav – JH so 1. 6. 17:00

kolo 29. JH – Třeboň ne 9. 6. 17:00

kolo 30.  Vodňany – JH so 15. 6. 17:00

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský přebor 

– IPB Invest

kolo 24. Slavia ČB – JH so 4. 5. 10:00

kolo 25. JH – Loko ČB so 11. 5. 10:00

kolo 26. Milevsko – JH ne 19. 5. 13:00

kolo 27. Břilice – JH so 25. 5. 10:00

kolo 28. JH – Hluboká so 1. 6. 10:00

kolo 29. Táborsko B – JH ne 9. 6.

kolo 30. JH – Meteor Tábor so 15. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci 

krajský přebor

kolo 24. Slavia ČB – JH so 4. 5. 11:45

kolo 25. JH – Loko ČB so 11. 5. 11:45

kolo 26. Milevsko – JH ne 19. 5. 14:45

kolo 27. Břilice – JH so 25. 5. 11:45

kolo 28. JH – Hluboká so 1. 6. 11:45

kolo 29. Táborsko B – JH ne 9. 6.

kolo 30. JH – Meteor Tábor so 15. 6. 11:45 

Kopaná – FK JH 1910 B a SK Horní Žďár, 

okresní přebor

kolo 20. JH B – Hranice so 4. 5. 17:00

kolo 20. Suchdol B – H. Žďár so 4. 5. 17:00

kolo 21. H. Žďár – JH B so 11. 5. 17:00

kolo 22. JH B – Novosedly so 18. 5. 17:00

kolo 22. Stráž – H. Žďár ne 19. 5. 16:00

kolo 23. H. Žďár – Hranice so 25. 5. 17:00

kolo 23. Kunžak – JH B so 25. 5. 17:00

kolo 24. Dešná – H. Žďár so 1. 6. 15:00

kolo 24. JH B – Jarošov ne 2. 6. 10:00

kolo 25. Strmilov – JH B so 8. 6. 17:00

kolo 25. Novosedly – H. Žďár so 8. 6. 17:00

kolo 26. H. Žďár – Kunžak so 15. 6. 17:00

kolo 26. JH B – Břilice ne 16. 6. 10:00

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž – skupina A

kolo 16. Buk – K. Řečice B so 4. 5. 17:00

kolo 17. Buk – Č. Velenice B so11. 5. 17:00

kolo 18. Chlum B – Buk ne 19. 5. 15:00

kolo 19. Buk – Deštná so 25. 5. 17:00

kolo 20. Rapšach – Buk so 1. 6. 17:00

kolo 21. Buk – Halámky so 8. 6. 17:00

kolo 22. Lásenice – Buk so 15. 6. 17:00

kolo 12. Buk – Plavsko so 22. 6. 17:00

SPORT
Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U15 – 

skupina A

kolo 24. JH – Rokycany st 1. 5. 10:00

kolo 22. JH – Dynamo ČB so 4. 5. 10:00

kolo 23. Písek – JH ne 12. 5. 10:00

kolo 25. Prachatice – JH so 25. 5. 15:15

kolo 26. JH – Plzeň st 29. 5. 15:00

kolo 14. Benešov – JH so 8. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U14 – sku-

pina A

kolo 24. JH – Rokycany st 1. 5. 11:45

kolo 22. JH – Dynamo ČB so 4. 5. 11:45

kolo 23. Písek – JH ne 12. 5. 11:45

kolo 25. Prachatice – JH so 25. 5. 17:00

kolo 26. JH – Plzeň st 29. 5. 16:45

kolo 14. Benešov – JH so 8. 6. 11:45

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci U13 – 

skupina A

kolo 22. Dynamo ČB – JH ne 5. 5. 10:00

kolo 23. JH – Písek ne 12. 5. 10:00

kolo 24. Rokycany – JH so 18. 5. 10:00

kolo 25. JH – Bohemians 1905 ne 26. 5. 10:00

kolo 26. Beroun – JH ne 2. 6. 14:00

kolo 14. JH – Benešov ne 9. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci U12 – 

skupina A

kolo 22. Dynamo ČB – JH ne 5. 5. 11:45

kolo 23. JH – Písek ne 12. 5. 11:45

kolo 24. Rokycany – JH so 18. 5. 11:45

kolo 25. JH – Bohemians 1905 ne 26. 5. 11:45

kolo 26. Beroun – JH ne 2. 6. 15:45

kolo 14. JH – Benešov ne 9. 6. 11:45

Kam za sportem?
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Přehlídka pódiových skladeb se povedla 
Sportovní aerobik

Poosmé se v  J. Hradci uskutečnila soutěžní přehlídka pódiových skla-

deb, kterou uspořádal AET Team Lena J. Hradec. Početné divácké osa-

zenstvo aplaudovalo celkem 25 cvičícím družstvům v  šesti věkových 

a různě zaměřených kategoriích. Svůj um přijelo předvést 220 závodnic 

rekreačního aerobiku, tanečních klubů, amatérských souborů, umělec-

kých a školních kroužků a oddílů nejen z J. Hradce a okolí, ale také na-

příklad z Písku a Pardubic.

V jindřichohradecké městské sportovní hale soutěž probíhala pod bed-

livým dozorem zdejšího rozhodčího republikových závodů Mgr.  Pav-

la Kúna, jenž ve čtyřech kategoriích přiznal prvenství právě cvičenkám 

z města perníku. Špatně si nevedl ani pořádající klub, jenž v každé sou-

těžní třídě, jíž obsadil, skončil vždy na  medailové pozici. Dvakrát byl 

druhý a  dvakrát třetí. V  nejpočetněji naplněné smíšené kategorii zví-

tězil tým sportovního aerobiku z  Kardašovy Řečice vedený trenérkou 

Janou Müllerovou. „Atmosféra soutěže byla velmi příjemná, potěšila 

nás hlavně početná podpora diváků. Chtěla bych touto cestou podě-

kovat sponzorům našeho týmu a také rodičům dětí, kteří se podíle-

li na průběhu akce,“ se spokojeným výrazem podotkla hlavní trenérka 

pořadatelského oddílu Lenka Průchová.

Vítězným družstvům předávali ceny a  medaile zástupci Města Jindři-

chův Hradec, a sice vedoucí odboru mládeže, školství a tělovýchovy Ph-

Dr. Jitka Čechová a místostarosta Ing. Bohumil Komínek.

Konečné pořadí – kategorie 5 až 7 let: 1. Sazínek a  Sazičky (Aero-

bic Club KidFit Pardubice), 2. Chipperky (AET Team Lena J. Hradec), 

3. U nás na dvorku (Fitko Eden J. Hradec). Kategorie 8 až 10 let: 1. Par-

dubická pekárna (Pardubice), 2. Fotbalové rozhodčí (Lena JH). Katego-

rie 11 až 13 let: 1. Šaškárny v šapitó (Pardubice), 2. Vesmírné pilotky 

(HarmonyWellness Club Písek), 3. Zdravotní sestřičky (Lena JH). Kate-

gorie 14 až 18 let: 1. VivaCorrida, bravo Toreros! (Pardubice), 2. Kos-

metičky podlahových krytin (Písek), 3. Francouzské pokojské (Lena 

JH). Smíšená kategorie: 1. Koncert Lady Gaga (Aerobik Team Kardaš-

ka), 2. DiscoStudents (AT Piškvorky DDM J. Hradec), 3. Květinové dě-

ti (Eden JH). Taneční smíšená kategorie: 1. Brouček (Krůčky DDM 

J. Hradec), 2. Kabaret (Minikroky DDM J. Hradec).

JEZDECTVÍ
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje se již počtrnácté ve  Dvorečku 

u  Blažejova uskuteční kvalifikační závod „Zlaté podkovy“ ve  všestranné 

způsobilosti. V sobotu 4. května od 8.00 hodin budou soutěže zahájeny 

drezúrou, po ní pak bude od 14.00 hodin následovat atraktivní náročná 

terénní krosová zkouška. O den později od 12.00 hodin začnou slavnost-

ním nástupem závěrečné parkúry. Program nebude zaměřen pouze coby 

kvalifikace do finále v Humpolci, ale na parkúrových překážkách proběh-

nou i rámcové skokové závody. V soutěži nadějí stupně ZL půjde o „Cenu 

firmy HB Beton“, v kategorii pony stupně L o „Cenu firmy Univerzál Jan-

ků“, ve Zlaté podkově stupně CNC o „Cenu Chemiko Rychnov“, ve Stříbr-

né podkově (stupeň L) o „Cenu Fruko-Schulz“ a v Bronzové podkově (ZL) 

o „Cenu Města Jindřichova Hradce“. V soutěži všestrannosti stupně Z pů-

jde o „Cenu SSCHK J. Hradec“ a soutěž všestrannosti stupně ZL odmění 

cenou pivovar Samson. Celkově je závod na odměnách dotován částkou 

70 tisíc korun. Více informací podá ředitel závodů Stanislav Šamal (dvore-

cek@atlas.cz, 721 444 754).

SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Pod záštitou starosty města Dačice se na tamní střelnici Zahrádecký 

les bude konat již IX. ročník střelecké soutěže v brokovém víceboji 

tříčlenných družstev. Závod pro každého člena týmu je vypsán na 60 

terčů (20 lovecké kolo, 20 zajíc s terči, 20 lovecká baterie). Tradič-

ní akce se uskuteční v sobotu 4. května od 8.00 hodin, kdy soutěž 

zahájí registrace družstev, střílet se začne v  9.15 hodin. Slavnost-

ní vyhlášení výsledků naplánovala pořádající střelecká sekce Dačice 

na 14.00 hodin.

MARIÁŠ 
1) Kulturní středisko čp. 55 v Bednárečku bude v sobotu 4. května od 9.00 

hodin hostit turnaj šestého kola „Jihočeské ligy 2013“ ve voleném mariáši.

2) Společenský sál hotelu Jelen v Nové Včelnici bude v sobotu 11. května 

hostit již páté kolo „Jihočeské ligy 2013“ v křížovém mariáši. Turnaj začí-

ná v 9.00 hodin.

CYKLOTURISTIKA
Sezónu milovníků jízdy na  bicyklu na  Třeboňsku pravidelně otevírá 

„Vitorazská jízda“, která se v sobotu 4. května uskuteční již potřinácté. 

Celodenní program akce, kterou pořádá SK Vitoraz Č. Velenice, začí-

ná v 9.00 hodin prezentací účastníků a seznámením se s trasou, start 

je naplánován na 9.30 hod. Itinerář povede cyklisty po trase Č. Vele-

nice – Fišerky – Žofinka – Hranice – Dvory nad Lužnicí – Hrdlořezy 

– Suchdol nad Lužnicí – Mexiko – Klikov – Zajíc – Nová Huť – Fran-

tiškov – Rapšach – Nagelberg – Gmünd – Č. Velenice. Každý si však 

distanci, která měří 55 kilometrů, může dle libosti prodloužit či zkrátit. 

Pouze v Suchdolu (cca 2 km) pojedou výletníci po hlavní silnici, jinak 

celá trasa vede po vedlejších asfaltových cestách. Jízda nebude končit 

ani po dojezdu do cíle, neboť od 20.00 hodin začne v českovelenickém 

kulturním domě „Beseda“ taneční zábava s  hudební skupinou Zenit, 

na níž mají účastníci vyjížďky vstup volný. Připravena bude i bohatá 

tombola, kde jsou hlavními cenami zájezdy do  Švýcarska, Maďarska 

a Rakouska. Startovné: 20,- Kč (děti do 15 let); 50,- Kč (dospělí). Další 

informace podá Antonín Lužický (luzicky@tiscali.cz, luzickyantonin@

gmail.com, 602 118 492).

KUŽELKY
1) Dvojí zastoupení bude mít jindřichohradecký okres na  mistrov-

ství České republiky juniorů, které bude o víkendu 4. a 5. května hostit 

čtyřdráhová herna v Českých Velenicích. Účast si tam vybojovali domá-

cí Miroslav Kotrč a slavonický Jakub Kadrnoška. Bojovat se v městečku 

na  česko-rakouském pomezí bude o  tituly v  disciplínách 1x120 hodů 

sdružených a v kombinaci na 2x120 HS. V sobotu šampionát začíná kon-

trolou dokladů a posléze od 11.00 hodin bude zahájena kvalifikace. Ná-

sledující den v 8.00 hodin ráno začne program slavnostním nástupem, 

finále se bude házet od 8.30 hodin.

2) Tradiční turnaj tříčlenných družstev, který má svoji osobitou atmosfé-

ru v tom, že každý z členů týmu soutěží v odlišných disciplínách, se na-

zývá „Slavonický trojboj“. Také letos budou hráči v týmech házet na 60, 

100 a  120 hodů sdružených. Zajímavě ohodnocené klání se sice bude 

konat na čtyřdráze Sokola Slavonice od pondělí 6. května do neděle 18. 

května, přihlášky přijímá již nyní jeden z organizátorů Jiří Svoboda (so-

ebi@seznam.cz, 724 356 044). Hracími dny jsou v týdnu pondělí, středa 

a pátek (17.00, 18.30 a 20.00 hod.), o víkendu pak soboty (16.00, 17.30, 

19.00, 20.30 hod.). Startovné je 230,- Kč za družstvo.
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CVRČEK 
Aktivní AHC Strmilov pořádá v sobotu 4. května od 17.00 hodin již pá-

tý ročník tradičního turnaje dvojic. Soutěž je otevřená pro každého, kdo 

si chce hru vyzkoušet a dobře se pobavit. Klání se uskuteční ve strmilov-

ském hotelu Komorník, přičemž startovné za duo je 120,- Kč. Více infor-

mací se lze dozvědět u organizátora Miloslava Křišty (cvrcek.strmilov@

centrum.cz, 607 907 978).

SPORT PRO VŠECHNY
Vlasenice leží 14 km od Nové Včelnice a v místním kulturním domě se 

v sobotu 4. května od 17.00 hodin uskuteční již IV. ročník „Vlasenické-

hozumbování“. Kromě dvouhodinového cvičebního programu, v  němž 

se prvky aerobiku budou prolínat s rytmickými pohyby vášnivé latinsko

-americké hudby, proběhne i večerní posezení s kytarou a překvapením. 

Sportovní část se bude konat pod dohledem lektorů Barbory Popelkové 

a Marko Vargy. Startovné – vstupné: 120,- Kč. Předprodej vstupenek zajiš-

ťuje „Elektro Houšková“ v Kamenici nad Lipou. Bližší informace lze zjistit 

prostřednictvím telefonního čísla: 723 867 430.

ATLETIKA 
Již 51. ročník lesního „Běhu Klobasnou“ pořádá ve  Veselí nad Lužnicí 

místní atletický oddíl TJ Lokomotiva v neděli 5. května. Start u hájenky 

je naplánován v 10.15 hodin, kdy na hlavní desetikilometrovou trať vyrazí 

muži – vytrvalci. Pět minut po nich se na trať dlouhou 4 kilometry vyda-

jí všechny ostatní kategorie společně. Závod na kratší distanci je vypsán 

pro muže – mílaře a veterány, ženy, ženy – veteránky, hobby muži + ženy. 

Prezentace závodníků začíná v prostoru startu již 9.00 hodin. Startovné je 

jednotné 50,- Kč. Více informací podá a přihlášky přijímá Michal Rybák 

(rybak.michal@seznam.cz, 604 817 785).

HASIČSKÝ SPORT 
1) Tradiční soutěží pro dětská a mládežnická družstva je okresní kolo hry 

„Plamen“, které se bude konat v Lomnici nad Lužnicí v sobotu 11. května 

od 8.00 hodin.

2) Zahajovacím kláním III. ročníku „Velké ceny Třeboňska“ v  požárním 

útoku bude soutěž v Kolencích, kde se uskuteční boj o „Pohár Sboru dob-

rovolných hasičů“. Akce se bude konat v sobotu 18. května od 13.00 hodin.

3) V sobotu 25. května od 8.00 hodin se ve Slavonicích bude konat okresní 

přebor v požárním sportu mužů a žen.

4) Tradičně kvalitně a  bohatě obsazenou soutěží je akce, která se koná 

v Heřmanči o „Pohár starosty obce“. Letošnímu ročníku byl vyhrazen so-

botní termín 25. května od 13.00 hodin.

RICOCHET 
Posledním žebříčkovým turnajem „Tour – ligy hráčů 2012/2013“ kategorie 

A mužů a žen bude klání, které se uskuteční v ricochetovém centru na síd-

lišti Vajgar v J. Hradci. Soutěž, při níž se představí i úspěšní hráči domácí-

ho RC Oliver, se uskuteční v sobotu 11. května od 8.00 hodin.

PÉTANQUE
„Májový koule“ tak se nazývá turnaj dvojic, jehož třetí ročník se uskuteč-

ní v neděli 12. května od 13.30 hodin ve „Sportcentru Bobelovka“ v Otíně 

u Jindřichova Hradce. Klání v nenáročné sportovně-zábavné hře je urče-

no pro každého, kdo se chce bavit, pro všechny věkové kategorie. Zároveň 

je záhodno přijít na soutěž v hokejovém dresu české reprezentace, či s tri-

kolórou na obličeji, nebo jinou proprietou vyjadřující fandovství národní-

mu hokejovému týmu ČR. Po skončení turnaje se totiž v místní sportovní 

hospůdce bude společně fandit od 16.15 hodin naší reprezentaci, která se 

na světovém šampionátu střetne s Kanadou!

FLORBAL
Jako premiérový okresní přebor Jindřichohradecka je situována soutěž, 

kterou pro širokou sportovní veřejnost připravil FK Slovan J. Hradec. 

Od 19. května bude ve své sokolovně v jindřichohradecké Jarošovské uli-

ci pořádat I. ročník „Jindřichohradecké otevřené florbalové ligy 2013“, kte-

rá je určena pro týmy hráčů narozených v roce 1996 a starších. Vzhledem 

k očekávanému velkému zájmu o start v soutěži, která potrvá do 9. června, 

je nutné se promptně přihlásit. Maximálně 12 celků přijme a informace 

podá hlavní pořadatel akce Jiří Holický (Nádražní 270/II., 377 01 J. Hra-

dec, jiriholicky@gmail.com, 728 242 379).

SPORTOVNÍ AEROBIK
Mezi nejvýznamnější soutěže v oblasti sportu a krásy v České republice 

patří projekt „Miss Aerobik Tour“. Celoroční akce, která se skládá ze tří 

postupových kol, se letos koná také v Jindřichově Hradci, kde regionální 

jihočeské kolo proběhne vůbec poprvé v historii, přestože soutěž již má 

za sebou přes dvě desítky ročníků. Jediné komplexní klání, jež v sobě nad-

míru úspěšně spojuje klasické určování miss a skutečné dovednosti spor-

tovních krásek, do města nad řekou Nežárkou zavítá v neděli 19. května. 

Začátek závodu je naplánován na 11.00 hodin, prezence cvičenek začne 

již o hodinu dříve. Akci v jindřichohradecké městské sportovní hale or-

ganizuje klub aerobiku AET Klub Lena J. Hradec. Závodit budou nejen 

cvičenky v hlavní kategorii, kde vystoupí ženy od 18 do 27 let, nýbrž jsou 

vyhlášena i výběrové soutěže „Mini Miss Aerobik“ (6 až 9 let), „Miss Aero-

bik Kadet“ (10 až 13 let), „Miss Aerobik Junior“ (14 až 17 let) a „Missis Ae-

robik“ (nad 27 roků).

TURISTIKA 
1) Od sokolovny v Dačicích vyrazí první účastníci pochodu „Branou Po-

dyjí“ již v 6.00 hodin ráno. Akce, která má na stejném místě i cíl, se usku-

teční v sobotu 25. května. Pro pěší účastníky 24. ročníku jsou vypsány tra-

sy od 7 do 50 kilometrů, pro cykloturisty od 30 do 60 km. Další informace 

sdělí Václav Šuler (728 656 780).

2) Již počtvrté se bude konat „Turistický pochod na Trojmezí“, jehož pěší 

trasa měří 11 kilometrů. Uskuteční se v sobotu 25. května, přičemž start je 

v 10.00 hodin z vlakového nádraží ve Slavonicích. Výšlap, který je vhod-

ný například pro příznivce disciplíny zvané nordic-walking, bude mít cíl 

na slavonickém náměstí Míru. Příchod nejopožděnějšího absolventa trasy 

tam je očekáván s úderem 17. hodiny.

Roman Pišný
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POZVÁNKY NA ČERVEN
Městské akce: Ostatní akce:

5. 6. 
KONCERT BAROKNÍ A KLASICKÉ HUDBY – KONCERT 
KPH

14. 6. 
FARMÁŘSKÉ TRHY

14. 6. 
ZAHÁJENÍ LETNÍCH KONCERTŮ – NÁMĚSTÍ MÍRU

16. 6. 
SENIOR KLUB

20. 6.
„LÁSKA A PÁREČKY“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
SKUPINY A

21. 6.
CONCERTINO PRAGA 2013 – ZÁVĚREČNÝ KONCERT

22. 6. 
MĚSTSKÉ HRY S RÁDIEM BLANÍK - MASARYKOVO NÁM.

28. 6.  
LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU 

29. 6. 
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

O POHÁR STAROSTY - DOLNÍ SKRÝCHOV 

7. 6. 
NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

KOSTELA SV. JANA KŘTITELE

18. 6. 
ŽIVÁ HUDBA V NEMOCNICI

20. 6. 
CHVÁLA ZPĚVU

21. 6. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

21. 6. 
NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

KOSTELA SV. JANA KŘTITELE

23. 6. – 30. 6. 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

29. 6. 
TEXTIL 2013 - VERNISÁŽ VÝSTAVY

Foto: Archiv města Jindřichův HradecDětské hřiště u Nežárky


