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Scénické čtení „LiStování“ předStaví 
tentokrát hru herečky Marie doLežaLové. 

9
Soutěž „do práce na koLe“ poMůže neMocné 
nikoLce.

10 
MěStSká knihovna připraviLa na MěSíc 
čtenářů řadu zajíMavých projektů.

11 
také v jindřichově hradci Se bude vzpoMínat 
na oběti hoLocauStu.

12
o Své pěší ceStě napříč evropou bude 
jindřichohradeckéMu pubLiku vyprávět 
patrik kotrba.

Velikonoční veselice oživí lidové tradice 
v Muzeu Jindřichohradecka

na průvod městem s řehtačkami a kraslicovní-
kem, malování perníčků, barvení kraslic, pletení 
pomlázek či cimbálovou muziku láká návštěv-
níky Velikonoční veselice v  Jindřichově hrad-
ci. Letos poprvé spolek civis novus oživí lidové 
tradice v prostorách Muzea Jindřichohradecka 
ve Štítného ulici. Tradiční i méně známé veliko-
noční zvyky si tam mohou malí i velcí vyzkoušet 
na Bílou sobotu 26. 3. od 11.00 hodin.
„Součástí Velikonoční veselice je představení 
velikonočních tradic tak jako každý rok ve spo-
lupráci s Jarošovskou krojovou družinou. dámy 
a pánové v krojích budou představovat malo-
vání kraslic, zdobení perníčků.

Foto: Amálie Buřilová
(pokračování na str. 2)

Jindřichohradecký zámek zahájí sezónu 
s novým kastelánem

Vážení a milí návštěvníci a příznivci jindřicho-
hradeckého zámku. na  počátku tohoto roku 
se mi dostalo cti stát se novým kastelánem 
hradu a  zámku ve  městě, které osobně po-

važuji za  jedno z vůbec nejkrásnějších histo-
rických míst u nás. obrovské množství práce, 
kterou zde vykonali mí předchůdci, je pro mě 
nesmírně zavazující, stejně jako unikátní hod-
nota zámeckého areálu. 
Po  přesídlení z  daleko menšího dačického 
zámku pro mě bude letošní rok především ro-

kem objevování a poznávání. Vím, že význam-
ná historie města je zálibou mnoha místních 
patriotů a  doufám, že vy všichni, kteří máte 
rádi zdejší zámek a jeho historii, budete zpo-
čátku shovívaví při posuzování mých prvních 
kroků na neznámém terénu. 

(pokračování na str. 12)
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Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. odpovědi zasílejte vždy nejpozději 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: FRANTIŠEK TEPLÝ, *5. 2. 1867 (Marcovice u Volyně) – †11. července 1945 (Malenice nad Volyňkou)
Výhercem se stává: Ivan Licehamr z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Velikonoční veselice oživí lidové tradice v Muzeu Jindřichohradecka
(pokračování ze str. 1)

nově vzniklé ulice na  jižním okraji města v  lo-
kalitě Jižní svah ii tvořené rodinnými domy 
byly pojmenovány v  květnu roku 2007. Jedna 
z  nich nese jméno po  významném jindřicho-
hradeckém rodákovi, který pocházel ze zdejší 
židovské rodiny. od  svého otce získal hudeb-
ní základy a  již v  sedmi letech vystupoval po-
prvé pro veřejnost, o  tři roky později hrál též 
na  veřejnosti divadlo. V  roce 1938 absolvoval 
jindřichohradecké gymnázium a  pro svůj vý-
razný talent byl v  témže roce přijat na  praž-
skou konzervatoř. Studium mu znemožnila  
2. světová válka a norimberské zákony. Jako Žid 
byl vězněn v  nacistických koncentračních tá-
borech, v  letech 1943–1944 se podílel na  kul-
turním životě v  terezínském ghettu. Později 
byl umístěn v osvětimi, kauferingu a v bavor-
ském allachu u dachau. Po válce dokončil kon-
zervatoř a v letech 1946–1948 působil v opav-

ské opeře, od roku 1948 do roku 1953 působil 
v Městském divadle v Plzni a poté byl angažo-
ván do národního divadla v Praze, kde působil 
až do roku 1994. osobnost, jejíž jméno hledá-
me, působila též pedagogicky na konzervatoři 
a na hudební fakultě aMU. V národním divadle 
ztvárnil řadu rolí českého i  světového operní-
ho repertoáru. k nejznámějším patřila jeho ro-
le kecala v Prodané nevěstě, Vodníka v rusalce, 
proslavila jej role Leporella v donu Giovannim, 
kterého zpíval v několika nastudováních. Půso-
bil též v mimopražských divadlech a na rakous-
kých a  německých scénách, především v  Lip-
sku, Berlíně a ve Vídni. V roce 1993 obdržel cenu 
Thálie, v květnu 1995 obdržel ve Vídni v přítom-
nosti rakouského kancléře prestižní medaili „Fi-
delio“. Zemřel a je pochován v Praze. Znáte jmé-
no a příjmení osobnosti, na kterou se ptáme?                       

Štěpánka Běhalová

děti i dospělí se naučí uplést pomlázku,“ při-
blížila Petra Jahodová ze spolku civis novus. 
Zdůraznila, že proutky, vajíčka a  vše ostat-
ní potřebné bude pro zájemce k  dispozi-
ci na místě a nemusí si nic chystat předem. 
návštěvníci se mohou těšit také na jarní kvě-
tinovou vazbu, kterou si mohou odnést do-
mů, a chybět nebude ani výtvarná dílna pro 
nejmenší.
„Je to oslava příchodu jara, takže budeme 
dělat nejen velikonoční výtvarné dílny, ale 
bude k  tomu opravdu veselice, takže přije-
de cimbálová muzika notečka, hrát bude 
i známý a oblíbený jindřichohradecký dlou-
horuký harmonikář ondra Vácha. Prostory 
muzea rozezní také dětský rytmický orchestr 
hakuna Matata,“ popsala Jahodová.
Letos poprvé Velikonoční veselici doplní vý-
tvarné dílny pro základní a  mateřské školy. 
Vajíčka, která pak ozdobí strom kraslicov-
ník, mohou děti vyzdobit při dílnách v  Mu-
zeu Jindřichohradecka ve  Štítného ulici od   
14. do  24. 3. Strom zkrášlený malovanými 
vajíčky poputuje na Bílou sobotu v čele slav-
nostního průvodu. „kraslicovník poneseme 
slavnostně na náměstí Míru, kde zůstane vy-
staven ještě po Velikonocích. Průvod půjde 
s  velikými velikonočními řehtačkami, takže 
bude opravdu rachot po  celém městě, aby 
se vědělo, že jaro a Velikonoce už jsou tady,“ 
doplnila Petra Jahodová.

Marie Hazuková
Foto: Amálie Buřilová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

máme tu zase březen – Měsíc knihy, takže pokud jste 
ještě od Vánoc nepřečetli minimálně jednu knihu, je 
třeba to napravit a svátek knihy oslavit tím nejlepším 
způsobem, tedy četbou. Poslední roky je také březen 
nazývaný Měsícem internetu, ale jak já říkám, kniha 
je kniha. Každoročně připadá na 8. 3. mezinárodně 
uznávaný den žen. Při této příležitosti bych rád popřál 
všem ženám vše nejlepší k tomuto svátku a poděko-
val jim, že se o nás, tu méně dokonalou část populace, 
tak krásně starají a jsou ozdobou šedi všedního dne. 
13. 3. symbolicky ukončíme zimu vhozením smrtky 
do řeky Nežárky. Letos přijdou Velikonoce již na kon-
ci března, takže nás čeká poprvé svátek na Velký pá-
tek 25. 3., a poté na Velikonoční pondělí 28. 3. S tím 
budou spojené i velikonoční akce ve městě, o kterých 
se dozvíte více podrobností v tomto čísle zpravodaje. 

Vážení spoluobčané, letní čas v  roce 
2016 začíná v neděli 27. 3., ne-

zapomeňte si posunout hodin-
ky o hodinu dopředu ze 2.  na 
3. hodinu. Přeji vám pohodový 

příchod jara.

Stanislav Mrvka 
starosta města

Události z radnice
 �Anketa Sportovec roku 2015 zná své vítěze

 �Reprezentační ples města se vydařil

 �Masopustní veselí
V neděli 7. 2. 2016 úderem jedné hodiny odpo-
lední vyrazil masopustní průvod od  baráčnic-
ké rychty klášterskou ulicí směrem ke  Střelni-
ci, kde se odehrála kratší kulturní scénka. Poté 
průvod prošel Panskou ulicí až na náměstí Mí-
ru, kde už bylo přichystané pódium, na kterém 
se uskutečnila soutěž v pojídání jitrnice, tu vy-
hrál tygr a odnesl si za to prasečí hlavu. násle-
doval program podbarvený hudbou a zpěvem 
Ukrutanky, kdo chtěl, mohl si zatančit, zazpí-
vat a dát si něco dobrého nejen na zahřátí, ale 
i k snědku. Všem, kteří přišli v maskách, ale i jen 
tak, velice děkujeme za celkové dokreslení ve-
selé atmosféry.

Karolína Průšová

V úterý 26. ledna 2016 se v sále kulturního do-
mu Střelnice uskutečnilo slavnostní vyhlášení 
výsledků ankety Sportovec roku 2015 okre-
su Jindřichův hradec.  První místo v  kolekti-
vech si zasloužili triatlonisté Tri clubu Vajgar 
J. hradec, vítězkou ankety v kategorii mláde-
že do18 let se stala veslařka Vk Vajgar Jindři-
chův hradec Michala Pospíšilová a v kategorii 
dospělých jednotlivců získal zlato triatlonista 
jindřichohradeckého Tc Vajgar František Lin-
duška. Zvláštní cenu  města  Jindřichův hra-
dec  za  dlouholetou a  prospěšnou činnost 
v  tělovýchově a  sportu  si odnesli někdejší 
předseda TJ Slovan a  i nově vzniklého fotba-
lového klubu Fk 1910  Stanislav Beran, reno-
movaná plavecká trenérka a  jedna ze zakla-
datelek hradeckého Plaveckého klubu Jana 
Šimková a neméně úspěšný triatlonový trenér 
a  funkcionář Jan Vaněk, jenž založil oddíl Tc 
Vaněk, z něhož se později rekrutoval Tri club 
Vajgar. nad akcí převzal záštitu starosta města 
Jindřichův hradec Stanislav Mrvka.

V sobotu 30. ledna 2016 se uskutečnil XXiV. 
reprezentační ples města Jindřichův hradec 
ve společenském sále kulturního domu Střel-
nice. Předtančení se ujala skvělá Jitka Schnei-
derová s tanečním partnerem Markem dědí-
kem a aerobik team Lena. k tanci a poslechu 
zahrál taneční orchestr BareT. hostem veče-
ra byla úžasná Bára Basiková. Večerem prová-
zel ivo apfel.

 �Vedení kraje se sešlo se zástupci měst a obcí
V úterý 9. 2. se uskutečnilo v kinosále kulturní-
ho domu Střelnice setkání členů rady Jihočes-
kého kraje s představiteli obcí Jindřichohradec-
ka. na začátku setkání všechny přítomné přivítal 
starosta města Jindřichův hradec Stanislav Mrv-
ka. Úvodního slova se ujal hejtman Jiří Zimo-
la, který nastínil také program celého setkání 
a  popřál účastníkům vše dobré. První náměst-
kyně hejtmana ivana Stráská informovala o po-
litice Jihočeského kraje v oblasti sociálních věcí 
a zdravotnictví a dotačním řízení 2016. aktuál-
ní informace z oblasti regionálního rozvoje po-
dal náměstek hejtmana Jaromír Slíva a z oblasti 

ekonomiky, financování a přezkumu obcí radní 
Jaromír novák. aktuální informace z oblasti do-
pravy a silničního hospodářství na území Jiho-
českého kraje poskytl radní antonín krák. Pří-
tomní se od radního Tomeše Vytisky dozvěděli 
novinky a zajímavosti z oblasti školství, mládeže 
a sportu. Pro starosty nejzajímavější byla beze-
sporu problematika odpadového hospodářství, 
o které hovořila členka rady hana rodinová. Ta 
se zabývala mimo jiné spoluprací s kolektivními 
systémy, Plánem odpadového hospodářství Ji-
hočeského kraje a změnou Plánu rozvoje vodo-
vodů a kanalizací Jihočeského kraje.
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městský úřad informUje

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Děti si mohou prázdniny užít v bazénu
Letní tábor
Již v  těchto dnech mohou rodi-
če přihlásit své děti do oblíbené-
ho „Letního prázdninového pří-
městského táboru v bazénu“. Pro 
všechny děti ve věku od 6 do 13 let, 
které mají rády vodu, pořádá tá-
bor Plavecká škola pod hlavičku 
Služeb města Jindřichův hradec. 
Účastníci docházejí od  pondě-
lí do pátku (7.30 až 16.00 hodin) 
a mají exkluzivní možnost využí-
vat zařízení bazénu včetně letní-
ho aquaparku a  jeho herní zóny. 
rodiče si při rozhodování mo-
hou vybrat jakýkoliv z týdenních 

turnusů po  celou dobu prázd-
nin. Přihlášku si lze vyzvednout 
na recepci bazénu nebo stáhnout 
na  www.bazen.jh.cz (sekce Pla-
vecká škola, tel. 724 133 223, Jit-
ka cihlová - voláme zpátky). 
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny pro školáky 
z  okresu Jindřichův hradec za-
čínají od pondělí 7. 3. a skončí 
v  neděli 13. 3. Plavecký bazén 
je v  tomto týdnu zcela k  dispo-
zici veřejnosti, a jelikož odpadají 
veškeré kurzy i tréninky, je druhý 
březnový týden pro rodiny s dět-
mi i  plavce ideální příležitostí 

užít si poklidnou návštěvu bazé-
nu. Od pondělí 7. až do neděle 
13. 3. platí prázdninová otevíra-
cí doba od  10.00 do  20.00 ho-
din. Sobotní koupání pro děti 
do 1 roku s rodiči se 12. 3. ode-
hraje v  tradičním čase od  9.00 
do 10.00 hodin.
Velikonoce v bazénu
Po  loňské úspěšné premiéře 
vypuknou školní velikonoční 
prázdniny právě v Plaveckém ba-
zénu Jindřichův hradec. na čtvr-
tek 24. 3. od  10.00 do  13.00 
hodin chystá plavecký bazén 
zábavný program pro rodiny 

s dětmi (více informací na www.
bazen.jh.cz). a  jak bude o  Veli-
konocích pro veřejnost otevře-
no? Čtvrtek 24. 3. 6.00 až 21.30 
hodin, pátek 25. 3. (státní svá-
tek) 10.00 až 20.00 hodin, so-
bota 26. 3. a  neděle 27. 3.  
10.00 až 20.00 hodin, Veliko-
noční pondělí  28. 3. 10.00 až 
20.00 hodin. Sauny (otevírací 
doba od  14.30 hodin) zůsta-
nou od  25. do  28. 3. otevřeny 
rovněž do 20.00 hodin a sloužit 
budou v režimu „společné“.
        

Marcela Kůrková

 � Výpis z událostí

městská policie

31. 1. 2016 asi 20 minut před za-
vírací dobou seděla zaměstnan-
kyně ostrahy kauflandu ve  své 
kanceláři a na monitoru průmy-
slové kamery pozorovala cvr-
kot v  prodejně. Všimla si, že se 
po  prodejně pohybuje dvojice 
(46 a  22 let), která již má něko-
lik „zářezů“ z  minulosti. Zamě-
řila svou pozornost výhradně 
na  ně a  vyplatilo se. U  regá-
lu s  elektronikou vzal muž po-
čítačovou myš, před zraky své 
manželky ji vyjmul z obalu, kte-
rý vrátil na  místo, a  myš „ukli-
dil“ do  náprsní kapsy bundy. 
Poté ještě nějaké zboží přihodi-
li do  košíku a  nabrali směr po-
kladna. Zde zaplatili nákup z ko-
šíku a  na  myš jaksi zapomněli. 
ale to již strážná vyrozuměla ve-
doucího směny a  na  zlodějíčky 
si počkali za pokladnou. Vedoucí 
pro jistotu nechal uzavřít vstup-
ní dveře z  prodejny a  následně 
dvojici pozval do  kanceláře. Ta 
na  pozvání nereagovala a  rych-
lým krokem si to namířila k  vý-
chodu. Tam muž kopl do  uza-
vřených dveří, které se otevřely, 
dvojice vyšla na parkoviště, kde 

nasedla do auta a z místa odjela 
do sídliště Vajgar. Přivolaní stráž-
níci prohlédli sídliště, následně 
se vrátili do  prodejny, kde věc 
pro podezření z  trestného činu 
krádeže předali policistům z ob-
vodního oddělení. 

4. 2. 2016 v 19.40 hodin si hlíd-
ku MP přivolal řidič autobusu 
Mhd, a to konkrétně na zastáv-
ku U  cihelny. Zde strážníkům 
ukázal podnapilého muže (63 
let), který do autobusu nastoupil 

na  zastávce Bobelovka, a  když 
se autobus rozjel, začal na  řidi-
če přes celý autobus křičet „je-
deš jak magor, chceš mě zabít“ 
a  podobné urážlivé výrazy. kdo 
by ho v  tu chvíli nechtěl zabít? 

ale řidič byl chlap jaksepatří, za-
choval chladnou hlavu a  radě-
ji zdvihl telefon a  vytočil linku 
156. neurvalec strážníkům od-
mítl prokázat totožnost, proto 
byl naložen do služebního vozi-
dla a  převezen na  obvodní od-
dělení PČr, kde policisté muže 
ztotožnili. Vzhledem k  tomu, že 
se dopustil přestupku proti ob-
čanskému soužití, byla mu dru-
hého dne uložena citelná bloko-
vá pokuta. 

6. 2. 2016 ve  20.25 hodin by-
la hlídka MP žádána na  sídliš-
ti hvězdárna, kde se na rodinné 
oslavě popasovali otec se synem 
(52 a  27 let). roztržka vznikla 
kvůli tomu, že syn dráždil otcovy 
psy. otec mu řekl, ať si jeho psů 
nevšímá, načež vydařený synek 
vystartoval a  udeřil otce pěs-
tí do  obličeje. následně došlo 
k  nějakému tomu strkání a  dal-
šímu, již vzájemnému napadá-
ní, zabránili strážníci. V  tomto 
případě došlo k  přestupku pro-
ti občanskému soužití mezi oso-
bami blízkými, který lze projed-
nat pouze na  návrh postižené 

osoby, a to u správního orgánu. 
V tomto smyslu strážníci oba ak-
téry poučili, a  protože ti již „vy-
chladli“, hlídka z místa odjela. 

9. 2. 2016 v  19.05 hodin by-
lo na  linku 156 oznámeno, že 
v  Jáchymově ulici naproti Sla-
víkovu lesíku došlo k  napade-
ní. Strážníci na  místě zjistili, že 
k  události došlo následujícím 
způsobem. Muž (22 let) se svou 
přítelkyní a  její kamarádkou šli 
z  města, když v  tom u  nich při-
brzdilo osobní vozidlo, ze kte-
rého vyskočil chlapík (26 let), 
který muže povalil na zem, sko-
čil na něj a několikrát mu udeřil 
hlavou o chodník. následně mu 
ještě uštědřil několik ran pěstí 
do  obličeje. To vše údajně pro-
to, že muž mu delší dobu dlu-
žil jistý finanční obnos. Strážníci 
otřeseného a  poraněného mu-
že odvezli na  lékařské ošetření, 
následně věc zpracovali a  pro 
podezření z  trestného činu vý-
tržnictví předali obvodnímu od-
dělení Policie Čr.

Rudolf Gabriel

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2016/2017
odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindři-
chův hradec, oznamuje veřejnosti, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 proběhne ve všech mateřských školách v Jindřichově 
hradci v termínu 13. a 14. 4. 2016 od 9.00 do 16. 30 hodin.                                                                                                                                         Jitka Čechová
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policie Čr  

Jarní prázdniny se blíží, předejděte zby-
tečným úrazům dětí!
Jarní prázdniny nejen v  Jindřichově hrad-
ci už klepou pomyslně na vrátka. aby se děti 
školou povinné vrátily opět do lavic či mateř-
ských školek zdravé a hlavně bez úrazu, je po-
třeba s nimi o bezpečnosti při zimních spor-
tech pohovořit adekvátně jejich věku! děti je 
nutné při zimních sportech intenzivně hlídat 
a  nepouštět je z  dohledu. dodržování bez-
pečnosti při zimních sportech jim připomínají 
nejen policisté, ale hlavně rodiče i učitelé. Bo-
hužel, děti mnohdy zapomenou na rady do-
spělých a mohou tak snadno přijít k úrazu. co 
dělat, aby se úraz nestal?
 
NA LYŽÍCH
Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k přízniv-
cům sjezdového lyžování a  snowboardingu, 
měli byste vědět, že na sjezdovkách, podob-
ně jako např. v silničním provozu, platí určitá 
pravidla, která by měl znát každý lyžař.

Deset základních pravidel lyžařského pro-
vozu schválených Mezinárodní lyžařskou 
federací:
1. ohLedUPLnoST k JinýM. každý lyžař se 

musí chovat tak, aby neohrozil jinou oso-
bu a nezpůsobil škodu. 

2. PřiMĚřenÁ rYchLoST. každý lyžař musí 
dodržovat rychlost a jet v souladu se svý-
mi schopnostmi, podmínkami a počasím. 

3. VoLBa SMĚrU. Lyžař na svahu, má-li mož-
nost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby 
se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem po-
hybujícím se na svahu pod ním. 

4. PředJÍŽdĚnÍ. Předjíždět se může zleva 
i  zprava, ale vždy s  takovým odstupem, 
aby bylo možno zareagovat na  pohyb 
předjížděného lyžaře. 

5. PřeJÍŽdĚnÍ SVahU a křÍŽenÍ ceSTY. Ly-
žař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíž-
dějící musí dávat pozor a sledovat vše nad 

a pod sebou, aby tak mohl učinit bez ne-
bezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. 
Stejně tak je třeba se chovat při každém 
zastavení. 

6. ZaSTaVenÍ. Lyžař nesmí zastavovat, není-
li to nevyhnutelně nutné, uprostřed sjez-
dovky, na přejezdech a na místech brání-
cích v dobré viditelnosti. V případě pádu 
se musí lyžař na  sjezdovce co nejrychle-
ji zvednout. Zastavit může poté na okraji 
sjezdovky. 

7. SToUPÁnÍ. Lyžař, stoupající po  trati, mu-
sí postupovat pouze po  kraji sjezdovky 
a  v  místě se zhoršenou viditelností mu-
sí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž 
platí v případě, schází-li lyžař po sjezdov-
ce pěšky. 

8. reSPekToVÁnÍ SiGnaLiZace. Všichni ly-
žaři musí na sjezdovkách respektovat je-
jich označení. 

9. V  PřÍPadĚ nehodY. každý je povinen 
v případě nehody poskytnout pomoc. 

10. idenTiFikace. každý účastník, či svědek 
nehody je povinen poskytnout údaje 
o své osobě. 

Je helma opravdu přínosem?
každá helma, která se na našem trhu prodává, 
musí projít náročnými testy podle směrnic Me-
zinárodní lyžařské federace a každý model pro-
jde před uvedením na trh testy evropské unie. 
na každé takové helmě je pak možno nalézt 
štítek s certifikátem (například přilba odpovídá 
evropskému standardu normě pren 1077 pro 
jízdu na lyžích a na snowboardu). Zajímavým 
doplňkem, opět ve vazbě na co nejmenší po-
čet trvalých následků zranění, je jednoduchý 
štítek, který si každý, kdo si helmu pořídí, vypl-
ní a nalepí dovnitř přilby. Vyplněné údaje infor-
mují případný nutný lékařský zásah o  jménu 
a příjmení, o adrese a telefonním spojení na ly-
žaře, o zdravotní pojišťovně a spojení na osob-
ního lékaře, o  případných alergiích lyžaře 

a v neposlední řadě pohotovostní štítek obsa-
huje krevní skupinu milovníka zimních sportů.

Bezpečnost nade vše!
Mimo lyžařských přileb je nutné dále chránit 
oči před úrazem či před povětrnostními vli-
vy. Sjezdové brýle zvyšují i  lyžařovu bezpeč-
nost, protože mu umožňují lépe vidět a roz-
hodovat se v extrémních podmínkách, např. 
při hustém sněžení, mlze či při ostrém slunci. 
nejvhodnější jsou lyžařské brýle s  dvojitým 
sklem a s možností výběru několika různých 
filtrů a  tónování. dalším opatřením je noše-
ní chráničů páteře. chrániče jsou vyráběny 
v  několika velikostech, podle výšky postavy. 
Správná funkce chrániče je zajištěna, pokud 
sahá od  konce šíje až po  kostrč. Je vyroben 
z tvrdých plastových článků, které jsou dopl-
něny o tlumící vrstvu z měkkého materiálu. 
nepodceňujte výběr vhodného, bezpečné-
ho, velikosti a  schopnostem odpovídající-
ho vybavení! helma je nezbytná nejen u dě-
tí a začátečníků, ale i na přeplněné sjezdovce.

NA SÁŇKÁCH
Je nutné dbát na  to, aby dítě sáňkovalo 
na  bezpečných místech a  v  doprovodu do-
spělého. Pozor na  spolujezdce a  pevné pře-
kážky (stromy apod.) Lepší je vyvarovat se 
takových kluzišť, která vedou poblíž komuni-
kace či snad přímo přes ni.

NA BRUSLÍCH
Pozor na tenký nebo rozmrzající led. Malé děti a za-
čátečníci by měli bruslit pouze s dospělou osobou. 
Je důležité nepodceňovat nošení helmy na ledě, 
obzvlášť na přeplněném kluzišti či rybníce.

Jindřichohradečtí policisté přejí dětem i jejich 
rodičům i přes nepřízeň počasí dostatek sně-
hové nadílky, spoustu krásných společných 
zážitků a hlavně žádné zranění či úraz! 

Hana Millerová

Prevence:

 � Bezpečná cesta do školy
dne 9. 2. navštívila policejní tisková mluv-
čí por.  hana Millerová prvňáčky z  5. ZŠ  
v J. hradci. děti při společné besedě sezná-
mila s dopravními značkami, se kterými se 
mohou v běžném životě setkat. děti se do-
zvěděly o  úskalích, která je mohou čekat 
při cestě do školy či domů, jak jezdit auto-
busem linkovým, Mhd nebo vlakem. Malí 
školáci byli upozorněni na nutnost nošení 
cyklistické helmy, stejně jako na  správné 
upoutání do  autosedačky či podsedáku 
ve vozidle. Prvňáčci si procvičili také tele-
fonní čísla tísňových linek, včetně simulo-
vaného hovoru na  každou z  nich. důleži-
tým tématem bylo rovněž chování dětí 
vůči cizím lidem.

Foto: Hana Pragerová 
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 8. 1. 2016 do 10. 2. 2016 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Petr PAJCHL, Jindřichův Hradec 19. 10. 1948 8. 1. 2016
Vladimír DUBA, Jindřiš 20. 5. 1930 14. 1. 2016
Stanislav VICAN, Člunek 9. 3. 1933 14. 1. 2016
Vlasta CHALUŠOVÁ, Lomnice nad Lužnicí 24. 10. 1932 14. 1. 2016
Růžena VEITOVÁ, Suchdol nad Lužnicí 1. 8. 1924 15. 1. 2016
Pavel LEGÉNY, Jindřichův Hradec 25. 7. 1955 16. 1. 2016
Jaruše FRIČKOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 9. 1931 18. 1. 2016
Ladislav ŠIMEK, Jarošov nad Nežárkou 10. 1. 1929 18. 1. 2016
Jiří PŘECECHTĚL, Jindřichův Hradec 12. 2. 1941 21. 1. 2016
Zlata TŮMOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 12. 1955 21. 1. 2016
Stanislav SEDLÁČEK, Kardašova Řečice 10. 4. 1951 24. 1. 2016
Jiří KADEŘÁVEK, Jindřichův Hradec 1. 4. 1949 23. 1. 2016
Antonie KOZLOVÁ, Polště 20. 3. 1927 23. 1. 2016

František WELSER, Jindřichův Hradec 30. 6. 1931 25. 1. 2016
Alois CVEK, Jindřichův Hradec 13. 10. 1935 28. 1. 2016
František BORŮVKA, Kunžak 16. 1. 1952 29. 1. 2016
Marie MARTÍNKOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 8. 1932 29. 1. 2016
Milada DUBNOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 9. 1923 30. 1. 2016
Alena ZEMANOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 2. 1949 31. 1. 2016
Marie ŠAŠKOVÁ, Velký Ratmírov 3. 9. 1948 3. 2. 2016
Břetislav JÍLEK, Deštná 12. 12. 1956 3. 2. 2016
Jaroslav BEDNÁŘ, Nová Včelnice 7. 1. 1943 5. 2. 2016
Miloslav BERÁNEK, Jindřichův Hradec 20. 7. 1928 6. 2. 2016
Mgr. Hana PODHRÁZSKÁ, Jindřichův Hradec 1. 11. 1948 8. 2. 2016
Vladislav BEDNÁŘ, Jindřichův Hradec 19. 10. 1958 9. 2. 2016
Luboš KORANDA, Člunek 19. 6. 1963 10. 2. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

spoleČenská kronika
 � Přivítali jsme nové občánky

V pátek 5. 2. 2016 se uskutečnilo druhé vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií. na svět byly přivítány tyto děti: Barbora Bartoňová, Viktorie Čadová, Marian Pavel dubenský, Viktorie Gantnerová, Veronika hromád-
ková, Filip chalupa, Filip kejst, adam kubas, nela Moravcová, Zuzana růžková, Jakub Žák, Julie Bartková a Pavel Svoboda.

Karolína Průšová
Foto: Karolína Průšová a Jindřichohradecký deník
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3. března 1916
Ctěte hrdiny
největší a  nejkrvavější válka 
všech dob měla vzápětí nesmírné 
oběti lidských životů. Mnozí z na-
šich milých, kteří v hrdinném bo-
ji za ohroženou vlast padli, daleko 
od domova v cizině nalezli před-
časný hrob, jehož místo často vů-
bec není známo, téměř nikdy však 
není přístupno. hluboký jest žal 
osamělé manželky, osiřelých dí-
tek, sklíčených rodičů, truchlících 
bratrů a sester, že krutý osud jim 
brání pomodliti se na  hrobě mi-
lovaného zesnulého, opatrovati 
a  okrašlovati místo jeho posled-
ního odpočinku. Stříbrný kříž, zří-
zený k  péči pro vracející se bo-
jovníky, chce pamatovati i oněch 
vojínů, kteří dle vůle Boží se více 
nevrátili a zahájil činnost, aby by-
la pro každého padlého anebo 
nemocí následkem války zemře-
lého a  daleko od  svého domo-
va pochovaného vojína rakous-
ko-uherské branné moci zřízena 
v chrámu Páně jeho domova neb 
stálého bydliště památní des-
ka v  důstojném provedení a  tím 
získáno ideální místo pro žalem 
sklíčené pozůstalé, kdež jim lze 
za zesnulého se modliti a sním se 
v duchu spojiti. … každá památ-
ní deska ponese jméno zemře-
lého, vojenský stav, sbor vojen-
ský a  pokud bude lze zjistiti den 
a místo úmrtí. … objednávky při-
jímá a  úřední tiskopisy ochotně 
podá Zástupce c. k. rakouské spo-
lečnosti Stříbrného kříže (Pro péči 
o vracející se vojíny) pro J. hradec 
a okolí a. Landfras Syn c. k. dvorní 
knihtiskárna. 

Vyznamenání
Zasloužilá a  obětavá předsed-
kyně odbočky Červeného kří-
že a  spolku sv. Ludmily pí.  klára 
Solperová, vdova po  gymn. pro-
fesoru, vyznamenána byla pro své 
veliké zásluhy, jichž si v době vá-
lečné zvláště na  poli humanním 
získala, čestným odznakem Čer-
veného kříže ii. třídy.

K úmrtí Jaromíra Hrubého
dne 3. 2. 1916 zemřel ve  Vino-
hradské nemocnici Jaromír hru-
bý, redaktor „národních Listů“ 
a  spisovatel. narodil se 23. října 
1852 v  kardašově řečici. Pisatel 
vřelé vzpomínky v „národních Lis-
tech“ 5. 2. t. r. napsal o něm mezi 
jiným: „Jaromír hrubý dožil trud-
ný život svérázného jihočeského 
inteligenta, provázeného od  let 
útlého mládí až do pozdního vě-
ku neúmornou pílí, oddaného úz-
kostlivě plnění převzatých povin-
ností a  neseného nepoddajnou 
vůlí: zachovati ve všech životních 
poměrech také vědomí vlastní, ni-
čím neporušené a  neporušitelné 
neodvislosti pravého svobodo-
myslného člověka. 

Krádež
V  nedaleké obci v  děbolíně by-
la v  noci na  28. m. m. spáchá-
na krádež. Téže noci odcizil kdos 
hostinské pí. a. Schmidtové v ne-
uzavřeném chlívě se nalézající-
ho krmníka vepře ve  váze 40 kg 
a  z  nedalekého dřevníku hák 
na lámání dřeva. dle všeho musi-
li býti pachatelé dva, kteří vepře 

na místě zabitého na trakař nalo-
žili a odjeli směrem ku kard. řeči-
ci. na cestě trakař do pole odho-
dili a  lup odnesli. okradená páčí 
si škodu na 162 k. Po pachatelích 
pátrá četnictvo. 

Ledování
Mrazíky dostavivší se na  konci 
druhé poloviny minulého měsíce 
vyvolaly velkou radost u těch, kte-
ří letos marně po ledu dosud tou-
žili. Ježto nebylo vyhlídky na  sil-
nější mrazy, bylo bez odkladu 
přikročeno k odvážení ledu do pi-
vovaru a  jiných živností, jež ledu 
nutně potřebují. Vesele odjížděly 
povozy od Vajgara se vzácným le-
tos pokladem, ale působnost jich 
neměla dlouhého trvání. nastalý 
opět převrat v počasí zastavil dal-
ší ledování a tak velká část majite-
lů živností dosud ledu nemá a kdo 
ví, zda za letošní podivné zimy vů-
bec dostane. Získaný led nebyl si-
ce příliš silný, ale přeci lepší než 
žádný a proto byla po něm taková 
sháňka. klub bruslařský jako mi-
nulé zimy i letos k činnosti se vů-
bec nedostal. 

10. března 1916
Naše příloha
k místním výtiskům dnešního čís-
la přiloženo provolání c. a k. váleč. 
pomocné akce „Zlato za  železo“, 
kteréž pozornosti P.T. pp. čtenářů 
nejvřeleji doporučujeme. Výměnu 
zlata za železné prsteny zprostřed-
kuje úředně pro Jindřichův hra-
dec a okolí stanovená sběrna u fir-
my a. Landfras Syn, kdež válečné 
prsteny dárcům ihned se vydávají.

Vyhláška
dle §4. zákona daného dne 23. říj-
na 1880 č. 78 prohlašuji, že každý 
majitel, užívatel neb nájemce po-
zemku povinován jest na  svých 
polích a  lukách, pastvinách, pol-
ních mezích, okrajích cest a jiných 
pozemcích vyhubiti kokotici (hed-
vábku, živý vlas) a že dle vyhlášky 
… má takto vykonati: aby kokoti-
ce jetelová byla vyhubena, musí se 

na místech, kde se nalézá, srpem 
v širším kruhu nejméně 30 cm přes 
místa kokoticí jetelovou potažená, 
veškeré rostliny u samé půdy uře-
zati a  tamtéž bez prodlení spáliti. 
… V Jindř. hradci 7. 3. 1916, za sta-
rostu ignác Solpera.

17. března 1916
Kněžská jubilea
Letošního roku slaví 25leté jubile-
um svého vysvěcení dp. Fr. Teplý, 
faráž hoštický v.v. a archivář v Jin-
dř. hradci a  Josef Šmejkal, farář 
ve Veselíčku; 30leté dp. Thc. Matěj 
Lhotský, profesor na paedagogiu 
v Soběslavi. 

Úmrtí
V Praze zemřel dne 12. 3. pan Jan 
Bartoš, faktor knihtiskárny firmy 
dr. Grégr Syn v krásném věku 33 
let. Zesnulý vyučil se v našem zá-
vodě a svou pílí a vždy vynikající 
inteligencí nabyl místa tak zodpo-
vědného.

Nález pohřešovaného
Po delší dobu byl pohřešován ab-
solvent obchodní školy antonín 
Undus, syn obchodníka stavební-
mi hmotami pana adolfa Undusa, 
který tehdy z  domova se vzdálil 
a více se nevrátil. 

(pokračování na str. 8)

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Březen před sto lety se i v Jindřichově Hradci nesl ve víru válečných událostí. Aktuální zprávy z fronty tentokrát 
nahradily zprávy o válečném dění v týlu. Novinkou byla možnost užívat válečné zajatce na práce v zemědělství 
a dalších oborech. K tomu byl vydán soubor nařízení, týkající se chování obyvatel k zajatcům a veřejnost byla 
též seznámena se zákazy a omezeními, které pro zajatce platily, jako byl například zákaz navštěvovat hostince. 

S blížícími se Velikonocemi byly shromažďovány k odeslání dárky pro vojíny v poli. Organizace Stříbrný Kříž pro vracející se vojíny oznámila, že bu-
de budovat pamětní desky pro vojíny padlé v poli v místě jejich bydliště nebo rodiště, aby bylo každému zřízeno důstojné místo se vzpomínkou pro 
truchlící pozůstalé. Žádosti shromažďovala jako obvykle c. k. Landfrasova tiskárna. Zajímavá zpráva o nedostatku ledu z Vajgaru nás přenáší o sto 
let dříve, kdy Vajgar do počátku března zamrzl jen jednou krátce v polovině února. Snad se tedy tehdejší zima podobala té letošní. 
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Veškeré pátrání po  zmizelém zů-
stalo bez výsledku a zarmoucený 
otec marně čekal, kdy se o osudu 
svého syna něčeho bližšího dozví. 
Teprve toto úterý odpoledne by-
lo tělo nešťastného mladíka zří-
zenci dráhy v  řece nežárce po-
blíže továrny Lnářského družstva 
zpozorováno a na břeh vytaženo. 
Mrtvola ležela v zátočině s hlavou 
v  bahně a  byla v  největším roz-
kladu. Ježto v  těch místech jest 
mělčina, má se za  to, že mladík 
ten ve  výše položených místech 
za neznámých okolností do vody 
se dostal a utonul.

Jak se má obecenstvo chovati 
k  válečným zajatcům, přiděle-
ným na práce
dne 1. března počaly svou činnost 
zemské ústředny pro přikazová-
ní válečných zajatců, vojenských 
pracovních oddílů a  potahů pro 

zemědělství. Ústředny budou 
na  základě žádostí, docházejí-
cích prostřednictvím politických 

okresních úřadů, přikazovati vá-
lečné zajatce na  zemědělské 
a  lesní práce, pak zemědělské-
mu a  lesnímu průmyslu včetně 
cukrovarnictví a  jejich vedlejším 

odvětvím. … žádoucno, aby se 
obyvatelstvo zdrželo jakéhoko-
liv styku s válečnými zajatci a tím 
zajistilo nerušený průběh prací. 
na  válečné zajatce nebudiž hle-
děno jako na  trestance, neboť 
i  když se jich užívá na  práce, zů-
stávají vojáky, ponižující zacháze-
ní s nimi poškozuje vážnost státu. 
Z tohoto důvodu není dovoleno, 
aby spoludělníci na svobodě ne-
bo obyvatelstvo se posmívalo vá-
lečným zajatcům. Válečným za-
jatcům je zakázáno zůčastniti se 
tanečních zábav a  navštěvovati 
hostince. 

24. března 1916
Velikonoční dárky pro naše vojíny
dárky přijímají se do  4. dub-
na 1916 u  c. k. okr. hejtmanství 
v Jindřichově hradci, u okres. Vý-
boru v J. hradci a u měst. úřadu 
v J. hradci.

Na elektrické osvětlení
proboštského kostela darovala 
Jednota záložná 25 k. Za  laskavý 
dar vzdává se srdečný dík. 

Tělocvičná beseda s  ukázkami 
rytmické plastiky
Tělocvičná jednota Sokol překva-
pila veřejnost jindř.-hradeckou 
v minulých dnech krásnými ukáz-
kami nových směrů tělocvičných, 
jež podaly zářivý doklad, co do-
káže láska a nadšení pro věc, píle 
a tichá práce.
--------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondě-
lí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 � Cyklus Listování tentokrát zve na Kafe a cigárko
Je krásná, mladá (29 let), veskr-
ze talentovaná ve  všem, co dě-
lá. řeč je o Marii doležalové, he-
rečce, tanečnici, moderátorce, 

bloggerce. Stala se hvězdou te-
levizního sitcomu comeback, 
účinkuje v  divadle Fidlovačka, 
zvítězila v taneční show Stardan-
ce, za knihu kafe a cigárko získa-

la cenu Magnesia Litera. Stejně se 
nazývá blog (http://www.kafea-
cigarko.cz/), který tato mladá dá-
ma obhospodařuje a má podtitul 
„Historky z hereckého podsvětí“.
Glosami z této branže baví inter-
net, dělá si legraci ze všeho a nej-
více sama ze sebe. Čtenářů má 
nespočetně, stačí si totiž jen sed-
nout, číst a smát se. není divu, že 
její nejzajímavější, nejbláznivější, 
nejpozoruhodnější a  nejveselejší 
komentáře vyšly v úspěšné knize, 

jíž loni vydalo nakladatelství do-
mino. Právě ji si pro  další pokra-
čování série scénických čtení Lis-
tování vybralo herecké duo Věra 
hollá (v alternaci hana kusnjero-
vá) a Gustav hašek, aby se s ním 
představila jindřichohradeckým 
divákům. „Moc se na  to těšíme, 
Maruščino psaní je pro nás vý-
zvou, která slibuje sice trochu 
netradiční, ale určitě velmi zá-
bavný večer,“ vzkazují herci.
Pořadatelkou akce v  Jindřichově 

 � Slunce, masky, taškařice, Hradec se bavil převelice 
co se dělo u rychty? Švandymist-
rová Šprinclová řadila masopustní 
průvod podle letité tradice. V čele 
byl rychtář se služebníky – ponoc-
ným a  drábem. Za  nimi rozdová-
děný Bakhus (Masopust), bílá ne-
věsta, dva funebráci s basou, černá 
nevěsta. Za pestře vystrojenou di-
vadelní kapelou Ukrutankou ná-
sledovala nekonečná řada masek. 
kromě baráčníků, členů divadelní 
společnosti Jablonský, dobrovol-
ných hasičů a  veslařů, kteří měli 
vloni premiéru, přivedl MUdr. ko-
talík hokejisty z  klubu hc Střelci. 
k  naší velké radosti přijeli ozdo-
bit průvod i  baráčníci z  Třeboně 
a z Lomnice nad Lužnicí. To ale není 
všechno. U budovy pošty bylo při-
praveno asi 40 masek, čekajících 
na zařazení do průvodu. nechyběl 
ani igor Tausinger s  masopustní 

klibnou. Vždy si rád z Prahy přijede 
do našeho města zařádit. 
Tlampač Vlasta hanuš přivítal pa-
na starostu, rychtáře baráčníků, 
hudbu a  všechny přítomné. Prů-

vod se vydal ke kd Střelnice, kde si 
lidé s  Ukrutankou mohli zazpívat, 
masky se daly do tance a tlampač 

popsal nejzajímavější masky. Po-
té průvod pokračoval na  náměs-
tí, kde se odehrál hlavní program. 
rychtář požádal pana starostu 
o povolení masopustního reje. Po-

volení se nám dostalo a náš místo-
rychtář soused komínek se začal 
loučit s Bakhusem (Masopustem). 

hradci je Lenka Průchová. Před-
stavení kaFe a ciGÁrko se koná 
ve čtvrtek 10. 3. od 20.00 hodin 
v  kavárně Fotocafé v  areálu Mu-
zea fotografie a  moderních ob-
razových médií, kostelní ulice čp. 
20/i. Vstupenky jsou v předprodeji 
k dispozici od pondělí 8. 2. nejen 
tam, nýbrž i v „kuchyňském studiu 
Monzo“ v  jindřichohradecké rů-
žové ul. 4/ii. (naproti Floriánu).

Roman Pišný 

Ten byl drábem vykázán z  pódia. 
Jeho vláda skončila, stejně jako 
vláda basy, která byla pochována.
na pódiu se odehrála soutěž v po-
jídání jitrnice a pití piva. Jak soutěž 
dopadla? Stejně jako loni vyhrál 
tygr a dan z Prahy byl již po čtvr-
té druhý. Ukrutanka vyhrávala 
k  tanci. Tancechtivé masky pana 
starostu na  kočičích hlavách pěk-
ně protočily. Postupně se přidaly 
i ostatní masky a nastal pravý rej. 
k tomu se mezi dav roznášely jitr-
nice, jelita, tlačenka, škvarky, uze-
né maso, chléb a okurky.
Letošní masopust, co do  návštěv-
nosti, předčil všechny minulé. Po-
kud se vám akce líbila, přijďte mezi 
nás v neděli 13. 3. 2016 ve 14.00 
hodin na vynášení smrtky. 

Dáňa Šprinclová
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nimálně na půlku potřebného do-
platku ve výši 50 000 kč, který po-
jišťovna nehradí. 

osmiletá nikolka hořejší z  horní 
Pěny je žákyní 1. a třídy na  6. ZŠ  
v J. hradci. Zvládat školní docházku 

HVězDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PřI DDM V J. HRADCI
ÚKAzY NA OBLOzE V BřEzNU 2016

Planety Merkur, Venuše a Neptun jsou nepozorovatelné, planety Mars a Saturn uvidíme již ve druhé polovině noci. Jupiter lze pozorovat po ce-
lou noc, Uran spatříme ještě počátkem měsíce večer nízko nad západním obzorem. Prohlídka Měsíce, a to hlavně kolem první čtvrti, je velice pěk-
ná. Slunce v tuto dobu osvětluje Měsíc z boku, a proto vidíme jen pravou polovinu přivrácené strany. krátery, moře a jiné povrchové a výškově 
rozdílné útvary na osvětlené části povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny. obraz je tak prostorově vykreslený a velmi působivý. V době měsíčního 
úplňku stíny zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, je přesvětlená. Měsíc projde  
2. 3. poslední čtvrtí, 9. 3. novem, 15. 3. první čtvrtí a 23. 3. úplňkem. 31. 3. nastane opět poslední čtvrť. 10. 3. je Měsíc v přízemí (539 521 km) 
a 25. 3. v odzemí (406 109 km). Při pozorování Slunce, pokud je jasno, můžeme vidět na jeho disku barevně odlišná místa, mající rozdílnou tep-
lotu - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem uvidíme také sluneční protuberance a jiné zajímavé 
děje na Slunci. obloha na přelomu zimy a jara, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například hvězdoku-
py, planetární mlhoviny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty.
Slunce vstupuje do znamení Berana dne 20. 3. 2016 v 5.30 hodin SEČ. začátek astronomického jara, jarní rovnodennost.

•	2.	3.	v 9.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	se Saturnem	(Měsíc	2,7°	severně)
•	8.	3.	v 12.00	hodin	–	Jupiter	v opozici	se	Sluncem
•	8.	3.	v 19.00	hodin	–	Jupiter	nejblíže	k Zemi	(663,5	milionu	km)

•	 18.	3.	ve 2.00	hodiny	–	Měsíc	v konjunkci	s β	Gemini	=	hvězda	Pollux	v Blížencích	–	12,0°	severně
•	20.	3.	ve 20.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s α	Leo	=	hvězda	Regulus	ve Lvu	3,0°	severně)
•	22.	3.	ve 4.00	hodiny	–	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	2,8°jižně)
•	23.	3.	ve 21.00	hodin	–	Merkur	v horní	konjunkci	se	Sluncem
•	25.	3.	ve 4.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Virgo	=	hvězda	Spica	v Panně	–	4,2°jižně
•	28.	3.	ve 20.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	3,6°severně)
•	28.	3.	ve 24.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Sco	=	hvězda	Antares	ve Štíru	-	9,2°	jižně
•	31.	3.	v 16.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	3,0°severně)

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2016:
úterý: 13.00 - 15.00 hodin, 19.00 – 21.00 hodin
pátek: 13.00 - 15.00 hodin, 19.00 – 21.00 hodin

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!! V přípa-
dě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 ho-
din a  jako náhradní program nabízíme projekci filmů a  pořadů s  astronomic-
kou tématikou s ústním komentářem. Členové ČAS mají po předložení platného 
členského průkazu ČAS vstup volný. Členové kroužků DDM mají vstup volný. 
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s mini-
málně třídenním předstihem!!!

 � Podpořte s námi charitu. Účastníci soutěže Do práce na kole pošlapou za Nikolku 
od  poloviny března se může-
te začít přihlašovat do  soutěže 
do práce na kole. Jedná se o ce-
lorepublikovou iniciativu spočí-
vající ve  výměně auta za  kolo či 
koloběžku při cestách do  práce. 
Soutěžíme celý květen. 
Místní specialitou je motivač-
ní soutěž pro všechny hradecké 
účastníky, kterou vyhlašuje na-
dační fond rozvoje města Jind-
řichův hradec. LeToS ŠLaPeMe 
Za  nikoLkU! co to znamená? 
Jedna koruna za každý ujetý kilo-
metr každého ze soutěžících po-
putuje na konto malé nikolky. Pe-
níze budou určeny jako příspěvek 
na  její čtyřtýdenní rehabilitační 
pobyt v  lázních klimkovice. Po-
kud se nás přihlásí aspoň tolik co 
loni, můžeme našlapat peníze mi-

malé žákyňce pomáhá asistentka 
Jana. nikolka sice chodí do běžné 
třídy, ale pracuje dle individuální-
ho plánu. kvůli poruše centrálního 
zrakového vnímání musí mít ma-
teriály k výuce zvětšené či uprave-
né. nikolčin start do  života nebyl 
vůbec jednoduchý. holčička se na-
rodila v roce 2007 ve 26. týdnu tě-
hotenství spolu s dvojčetem adél-
kou, které je naštěstí v  pořádku. 
nikolce druhý den po  porodu lé-
kaři zjistili krvácení do mozku čtvr-
tého stupně. Během jejího života jí 
stále přibývají další diagnózy, které 
malé pacientce ztrpčují život jako: 
dětská mozková obrna – spastic-
ká tripareza, astigmatismus, stra-
bismus, skolióza páteře a  také lu-
xace obou kyčelních kloubů. Tyto 
odborné výrazy zkrátka znamena-

jí, že děvčátko samo nechodí, ne-
sedí, má lehkou mentální poruchu 
a hůře vidí. 
nikča, jak jí doma říkají, touží 
po všem, co mají a dělají její vrs-
tevníci. Je to snaživá a veselá hol-
čina, která dokáže své rodiče i po-
zlobit. nikolka musela podstoupit 
několik bolestivých operací, 
po kterých jí do smíchu rozhodně 
nebylo. Pobyt v lázních klimkovi-
ce jí může pomoci. Pomozte ni-
kolce i vy a zapojte se do naší sou-
těže do práce na kole 2016!
Vše začíná Veselou jarní cyklo-
vyjížďkou v sobotu 23. 4. 2016 
od  14.00 hodin. Podrobnos-
ti a  přihlášky najdete na  webu 
http://www.dopracenakole.cz

Lenka Michalcová
Foto: Eva Tunklová

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

další zajímavosti oblohy v březnu 2016:

 �Další ze strukturovaných dialogů se zaměří na zdravý životní styl
„Ve zdravém těle zdravý duch“ je název dalšího ze série strukturovaných dialogů podpořených grantem erasmus+, které organizuje icM Jindři-
chův hradec z. s. V měsíci březnu bude mít toto setkání téma zdraví a zdravý životní styl. dialog se bude konat 16. 3. 2016 na Obchodní akademii  
T. G. Masaryka. Po dialogu s pozvanými hosty se mladí přesunou do Fitness Piketa, kde si budou moci pod dohledem osobního trenéra zacvičit. 
Pozvání na tuto akci přijali praktický lékař Mudr. Lubor kinšt, zástupkyně krajské hygienické stanice a výživová poradkyně ze společnosti naTUr 
hoUSe. Tito hosté poskytnou dětem informace týkající se tématu, zodpoví jim jejich dotazy a budou společně diskutovat. doufáme, že se setkání 
vydaří stejně jako dvě předchozí a těšíme se na nové a zajímavé zážitky.                                                                                                                           

Kateřina Švecová
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 � Farní charita Jindřichův Hradec děkuje dárcům a dobrovolníkům
„Člověk je zrozen k  vzájemné po-
moci“ (Seneca)
Díky vám všem se při Tříkrálo-
vé sbírce v  Jindřichově Hrad-
ci vybralo 74  285 Kč, přičemž 
z  65% těchto peněz budou fi-
nancovány služby a  aktivity 
Farní charity Jindřichův hradec. 
Ze zbytků peněz se financuje re-
žie sbírky, celonárodní projekty 
charity Česká republika, projekty 
diecézních charit a  humanitární 
pomoc v  zahraničí. Farní charita 
Jindřichův hradec je poskytova-
telem 3 sociálních služeb:
•	 noclehárny
•	 odborného sociálního pora-

denství
•	 sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi

dále se Farní charita Jindřichův 
hradec podílí na  potravino-
vé a  materiální pomoci pro lidi 
v nouzi, na sociálních projektech, 
osvětě, apod.

Výslovně děkujeme:
Paní kutišové, vojenskému kapla-

novi Frühbauerovi, panu Ša-
malovi, paní Fojtové, panu Špi-
říkovi, paní kašpárkové, paní 
Šimůnkové, paní Melichovové, 
panu hájkovi, paní Jelínkové, pa-
ní krafkové, paní košťálové, sleč-
ně Möhwaldové, paní Březinové, 
panu Vistořínovi, paní hejdové, 
paní chmelové, paní Tůmové, 
panu Zemanovi, panu cucemu, 
slečně kněžínkové, slečně Bed-
nářové, slečně kratochvílové, pě-
veckému sboru Jakoubek, Mons. 
Posádovi, starostovi Stanislavu 
Mrvkovi, vojákům lehkého mo-
torizovaného praporu v J. hradci 
a dalším, na které jsme zapomně-

li, a  kteří se podíleli na  hladkém 
chodu sbírky!

Dále výslovně děkujeme všem 
koledníkům:
Jitce košťálové, davidu cvengro-
šovi, Zuzaně cvengrošové, Vojtě-
chu Jelínkovi, kryštofu kubátovi, 
hynkovi hrdličkovi, Vítu Jelínkovi, 
anně Jelínkové, anežce krafkové, 
Jaroslavu krafkovi, denise hada-
čové, Julii Möhwaldové, aleši Möh-
waldovi, Tereze Staňkové, Terezii 
kinterové, Filipu kinterovi, Lence 
Prokešové, Janu Prokešovi, Josefu 
richterovi, adamu Fojtovi, Veroni-
ce chmelové, denise Pečmanové, 

anně Vendlové, Zuzaně nové, Tere-
ze řádové, kláře Vistořínové, katce 
drnkové, evě Pavlíkové, adéle kiri-
čenkové, Vojtěchu kiričenkovi, Věře 
klimešové, anežce Moserové, Vítu 
Moserovi, anně Malé, Báře dvořá-
kové, aleši Vrchoveckému, Tondo-
vi Vrchoveckému, Štěpánu ažalto-
vičovi, Filipu ažaltovičovi, Zbyňku 
Zemanovi, radku Pfauserovi, Vác-
lavu Zemanovi, Lucii kratochvílo-
vé, kateřině Bednářové, alici Ve-
selé, Veronice Březinové, hance 
Pařízkové, Báře regentíkové, kate-
řině Šimánkové, Janě korandové, 
Vojtěchu Švecovi, ivanu Zajíčkovi, 
Josefu kašpárkovi, Beátě Melicha-
rové, Filipu Šimánkovi, adéle ko-
vářové, dianě Melicharové, karolí-
ně Brachové, Viktorii Meixnerové, 
Magdaleně drobilové, ivě Šveco-
vé a Maju Čuchnovi, ondřeji Baje-
rovi, kateřině kümmelové, Martinu 
Tomšovi, kláře Tupé, kristýně Tupé, 
Barboře Tůmové, antonínu Měku-
tovi, Janu Měkutovi, Tereze hem-
berové, kláře hemberové a Vojtě-
chu hemberovi.

Matěj Chmel a Alice Veselá

 � Březen patří také v Jindřichově Hradci čtenářům 
V  rámci sedmého ročníku akce 
„Březen – měsíc čtenářů“, který 
vyhlašuje SkiP Čr, zveme čtená-
ře a  návštěvníky 9. 3. od  16.30 
hodin na  besedu „historický ro-
mán“ s českobudějovickým rodá-
kem Františkem niedlem, auto-
rem historických thrillerů.
dále jsou připraveny oblíbené 
cestopisné besedy, které nabíd-
nou návštěvu Podkarpatské ru-
si (3. 3. od  16.30 hodin, ros-
ťa Gregor), Skandinávie (15. 3. 
od  16.30 hodin, Jana a  ondřej 
Valsovi), putování po indii (23. 3. 
od  16.30 hodin, Michaela klos) 
či po saharské zemi Súdánu (31. 

3. od 16.30 hodin, andrea kauc-
ká a rené Bauer).
nejen seniorům nabídneme 
2. 3. od  16.30 hodin přednáš-
ku oldřišky Tomšové na  téma 
„aktivní stáří“. Zájemci o  obor 
psychologie a  mezilidských 
vztahů mohou navštívit 10. 3. 
od 16.30 hodin besedu Zdeňky 
Masopustové na téma „emoce“ 
či 24. 3. od 16.30 hodin besedu 
p.  hrdinky „odpouštění a  psy-
chické zdraví“. 
Pro děti a  mládež knihovna při-
pravila 1. 3. od 15.00 hodin čte-
ní pohádek a dobrodružných pří-
běhů; pohádky budou knihovnice 

 �Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci přichystal bohatou velikonoční nadílku
na období Velikonoc jsme pro vás 
i vaše děti připravili několik mož-
ností, jak trávit volný čas. na stře-
du 16.  3. od  18.00 do  21.00 
hodin máme pro dospělé připra-
vený kurz „Velikonoční výzdoba“, 
který je zaměřen na pletení z pe-
digu a aranžování. cena kurzu je 
250 kč, předem je třeba se přihlá-
sit u paní S. kozlové. kurz se koná 
v ddM na hradbách. Ve čtvrtek 
24. 3. se mohou děti od 8 do 15 
let zúčastnit „Velikonočního tur-

číst také dětem hospitalizovaným 
v jindřichohradecké nemocnici.  
Zájemci o  výstavy by si nemě-
li nechat ujít „hradní zříceni-
ny jižních Čech“; výstava vznik-
la ve spolupráci s nPÚ v Českých 
Budějovicích (únor – březen). 
Známá i neznámá díla deseti čes-
kých výtvarníků na  pomezí ilus-
trace a  komiksu představuje vý-
stava „komiks versus ilustrace“ 
(únor – březen). Prohlédnout si 
lze v březnu i výstavu kreseb dětí 
z místních ZŠ „Lesy a příroda ko-
lem nás“. Pobočka Vajgar nabízí 
ke zhlédnutí putovní výstavu „Pa-
mátky nás baví“ (únor - březen).

Pro handicapované spoluobča-
ny a seniory ze sdružení Mesada 
pořádá knihovna 17. 3. „Malé po-
slechové dopoledne s audiokni-
hou“ a  pro přihlášené zájemce 
jsou připraveny další kurzy „hrá-
tek s pamětí“. 
V  suterénu knihovny bude 
v  březnu probíhat prodej vyřa-
zených časopisů a v rámci „Týdne 
čtení aneb čtení sluší každému“ 
(7. - 13. 3.) nabídneme registraci 
novým čtenářům zdarma. 
Těšíme se na  vás v  městské 
knihovně!

Tomáš Dosbaba, Simona Pavlišová

naje ve stolním tenise“. Tento tur-
naj bude probíhat od  9.00 ho-
din, předem je třeba se přihlásit 
na  725  763  191, nebo na  e-mai-
lu selong@ddmjh.cz. děti, které 
mají chuť tvořit, mohou přijít do-
poledne 24.  3. do  ddM v  růžo-
vé ulici, kde si mezi 9. a 11. ho-
dinou vyzkouší různé techniky 
malování vajec (s  sebou je třeba 
vzít 5 vajec vařených natvrdo), 
nebo si mezi 9. a  12. hodinou 
vyrobí velikonoční výzdobu z pa-

píru. V ddM na hradbách se 24. 
3. od  9.00 do  12.00 hodin ko-
ná pletení velikonoční ošatky pro 
děti. Předem je nutné se přihlásit 
u paní S. kozlové. Velikonoční po-
mlázku se děti naučí plést 24. 3. 
mezi 13. a  15. hodinou v  ddM 
na  hradbách. Stačí, když si při-
nesou alespoň deset vrbových 
proutků. Ve  čtvrtek 24. 3. také 
bude od  9.00 do  12.00 hodin 
a od 13.00 do 16.00 hodin opět 
otevřeno pro veřejnost odděle-

ní přírody v  ddM v  růžové uli-
ci. Přijďte se podívat na naše zví-
řátka. Během Velikonoc je dobré 
si udělat čas také na  návštěvu 
hvězdárny. Velikonoční pozoro-
vání Slunce bude probíhat 24. 3. 
od 14.00 do 17.00 hodin. Pátek 
25. 3. je „Velikonočním dnem as-
tronomie“. Pro děti a veřejnost je 
hvězdárna otevřena odpoledne 
od 14.00 do 18.00 hodin a večer 
od 20.00 do 23.00 hodin.

Jana Dvořáková
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ChCete náS?
Robík, jezevčík, pes, 2 roky, kastrovaný
robík je mazel největšího kalibru. Byl až pří-
liš zvyklý na přítomnost lidí, takže v jejich ne-
přítomnosti teskní - kňučí a  občas štěká. Je 
zvyklý odmala v bytě, s ostatními pejsky ne-
konfliktní. na vodítku chodí, zvládá i venče-
ní na volno.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Vali, kříženka rTW, fena, 1 rok
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace.
Valinka je roční odrostlejší slečna, zprvu k li-
dem nedůvěřivá, ale po  deseti minutách ji 
máte přilepenou k tělu a zasypává vás „polib-
ky“. Je to velký mazel a zbožňuje lidskou spo-
lečnost. Má klidnou povahu. na první pohled 
budí hrůzu, ale opak je pravdou. Jen si musí 
ověřit, zda jí někdo nechce ublížit. Miluje dě-
ti. Má hygienické návyky, zvládá základní po-
vely a vychází s ostatními psy. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Dany, kříženec, pes, 7 let, kastrovaný
dany je pes menšího vzrůstu. S  ostatními 
pejsky vychází většinou dobře. Byl zvyklý žít 
venku, ale nyní si zvyká v bytě, kde je čistot-
ný. Potřebuje klidný přístup.  
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Čertík, kříženec, pes, 3 roky, kastrovaný
Čertík je mladý aktivní pejsek, který zvlád-
ne delší procházky, ale doma si rád poho-
ví na gauči, takže rozhodně není jen na ven 
na zahradu. k lidem je přítulný, dobře vychází 
jak s dospělými, tak i malými dětmi. S ostatní-
mi pejsky je nekonfliktní. dobře chodí na vo-
dítku a je v bytě čistotný. Bez problémů může 
chodit i na volno, přivolání má dobré.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dorinka, kříženka, fena, 6 let, kastrovaná
dorinka je fenečka střední velikosti (cca 13 
kg). ostatní pejsky i  kočičky toleruje, ale je 
dominantnější povahy a  jako jedináček by 
byla nejspokojenější. k  lidem, co zná, je ve-
lice kontaktní a chodí za nimi jako ocásek, je 
mazlivá a hravá. nyní je zvyklá žít v bytě, což 
jí velmi svědčí - je to klasický „gaučák“. V bytě 
je naprosto čistotná, neštěká. ideální by pro 
ni byl domeček se zahrádkou. noví páníčci by měli být trpěliví a poskytnout 
jí dostatek času na aklimatizaci v novém domově.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lemon, kocour, 1 rok, kastrovaný
Lemon je hodný kocourek, je milý, mazlivý, zvyklý 
na ostatní kočičky i na děti. Je také čistotný.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s - www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec 
– www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 

•	Shema Jisrael - vyznání víry
•	 kde domov můj - česká státní hymna

nechme zaznít jejich poselství 
a projevme tak naši úctu všem obě-
tem holocaustu a  také naději, že 
v naší zemi budou překonány pro-
jevy nenávisti, xenofobie a rasismu.

k celorepublikové výzvě se v na-
šem městě připojí pěvecké sbory
•	  YMca – Jakoubek
•	  Smetana
•	  chrámový sbor adama Michny
•	  Zanoty

Program bude dále pokračovat 
promítáním filmu „Očima foto-
grafky“ (režie: Matej Mináč – Čr/Sr 
– 2015 – 81 min.) od 16.30 hodin 
v kostele církve československé hu-
sitské (bývalá židovská synagoga, 
kostelní 188/i, Jindřichův hradec).

Hana Nosková

 �Na oběti holocaustu nesmíme zapomínat 
YMca Jindřichův hradec a  spolek 
Zikaron vás srdečně zvou k  účas-
ti na vzpomínkové akci PAMATUJ! 
v pondělí 7. 3. 2016 od 16.00 ho-
din na náměstí Míru v Jindřichově 
hradci, která se koná k  uctění pa-
mátky obětí holocaustu.

8. 3. 1944 bylo v  plynových ko-
morách koncentračního tábora 
osvětim – Birkenau zavražděno 
během jediné noci 3792 nevin-
ných českých mužů, žen a  dětí. 
V  předvečer výročí této největ-
ší masové vraždy v dějinách naší 
země zazpívají jindřichohradecké 
pěvecké sbory společně tři z pís-
ní, které možná měly na  rtech 
oběti této tragické události, když 
šly na  smrt – písně plné naděje 
a touhy po životě.
•	hatikva (naděje) - tehdy lido-

vá píseň, dnes státní hymna iz-
raele

 � Zámecké prostory rozezní Mozartova  
       a Schubertova hudba
Na Jarním koncertu JHSO v ne-
děli 20. 3. od 19.00 hodin v Ry-
tířském sále Státního hradu 
a  zámku v  Jindřichově Hradci 
zazní pod taktovkou radka Šalši 
Mozartova a Schubertova hudba. 
Zahájíme předehrou k opeře don 
Giovanni, o níž se můžeme dočíst 
(Prager oberpostamtszeitung,  
3. 11. 1787): „V pondělí dne 29. by-
la italskou operní společností dá-
vána toužebně očekávaná ope-
ra mistra Mozarta Don Giovanni 
aneb Kamenný host. Znalci a  hu-
dební umělci říkají, že v  Praze do-
sud nebylo jí rovné. Pan Moza-
rt sám dirigoval, a  když vstoupil 
do orchestru, byl uvítán trojnásob-
ným jásotem, který se opakoval 
i  při odchodu. Provedení opery je 
ostatně krajně obtížné a každý ob-

divuje, že přesto bylo představení 
po tak krátkém studování dobré...“
Mozartův klavírní koncert č. 23 
a dur zahraje Paola rapaj. Vystu-
dovala v Praze konzervatoř a Pe-
dagogickou fakultu Uk, nyní kon-
certuje a působí jako pedagog.
na  závěr zazní Symfonie č. 5  
B dur Franze Schuberta. a. dvo-
řák napsal do The century illustra-
ted Monthly Magazine,  new 
York,  1894: „… Schubert přispěl 
ke každé formě umění; byl tak mno-
hostranný jako Mozart, jemuž se 
v tolika směrech podobá. …Mozart 
byl největší v opeře, v níž je Schubert 
nejslabší. …
… pokud jde o Schubertovy symfo-
nie, jsem jejich tak nadšeným obdi-
vovatelem, že se nerozpakuji zařa-
dit jej hned za Beethovena, daleko 

před Mendelssohna, právě tak jako 
před Schumanna. …
… k  mistrovství ve  formě dospěl 
Schubert spontánně. To potvrzu-
jí jeho první symfonie, z  nichž pět 
napsal ještě před dosažením dva-
ceti let a nad nimiž žasnu tím více, 
čím více je studuji. Ačkoli vliv Hayd-
nův a Mozartův je na nich očividný, 
Schubertova osobitost je neklam-
ně patrná ... 

… hrál jsem během zimy šestou  
C dur a pátou B dur dvanáctkrát se 
svým žákovským orchestrem Ná-
rodní konzervatoře; žáci se z  toho 
radovali se mnou a rozeznali hned 
napoprvé jejich velkou krásu“. 
Předprodej vstupenek začne od   
7. 3.  v prodejně bylinek zuza-
ny Kořínkové na náměstí Míru.

Ludmila Plachá
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kUltUrní servis

Můj předchůdce Phdr.  Václav Bis pravidelně 
oživoval zahájení zámecké sezóny výstavou 
Splašená vejce, která bavila díky řadě neotře-
lých výtvarných nápadů. nicméně loňský roč-
ník byl inzerován jako její poslední, proto letos 
tuto výstavu nezařazujeme, všechny její příz-
nivce ale snad potěším ujištěním, že v budou-
cích letech počítám s  jejím obnovením i  roz-
šířením. Pro všechny, kteří si zvykli očekávat 
s napětím jarní otevření zámeckých bran, jsme 
nicméně připravili úplnou novinku. Po  ce-
lé velikonoční svátky bude hlavní trasa jind-

řichohradeckého zámku v  adamově stavení 
přístupna formou prohlídek bez průvodců. Ti 
samozřejmě budou v interiérech přítomni, aby 
zodpovídali všechny vaše dotazy, zámek si ale 
budete moci prohlížet tak, jak chcete vy, včet-
ně místností, které dosud byly ukazovány jen 
náhledově, bez možnosti do nich vstoupit. Pro-
hlídkovou trasu navíc obohatí výstava květi-
nových aranžmá, jejichž autorem bude právě 
odcházející kastelán Phdr. Václav Bis, a které si 
u mnoha návštěvníků zámku získaly proslulost 
pro svou invenci a krásu. V hlavní sezóně bych 

rád navázal na cyklus výstav moderního umě-
ní a zároveň také výstav historických předmě-
tů ze zámeckých sbírek, v rámci Lucemburské-
ho roku chystáme novou expozici v gotickém 
paláci se zaměřením na  celoevropský unikát 
– malby Svatojiřské legendy. o  všech těchto 
i  dalších kulturních akcích letošního roku vás 
budeme spolu s mými spolupracovníky pravi-
delně informovat na stránkách tohoto periodi-
ka i prostřednictvím Jindřichohradecké televi-
ze. Se všemi se upřímně těším na viděnou!

Jan Mikeš

 � Jindřichohradecký zámek zahájí sezónu s novým kastelánem
(pokračování ze str. 1)

 � Kulturní dům Střelnice zve na přednášku a do divadla
Kulturní dům Střelnice pořádá cestopisnou 
přednášku Patrika Kotrby „Pěšky až k oceá-
nu“ v kinosále dne 2. 3. v 19.00 hodin.
Jaké je to ujít přes půlku evropy 4000 kilo-
metrů a žít dva roky na cestě? Jaké by to by-
lo jít pěšky z  Čech až k  oceánu bez jakého-
koliv dopravního prostředku? cestovatelská 
přednáška, při které se budete bavit, a  záro-
veň Vás nadchne i nabije energií. nenechte si 
ujít unikátní společenskou a kulturní akci, jed-
nu z  nejzajímavějších cestovatelských před-
nášek posledních let, kterou uvádí Patrik kotr-

ba po celé České republice a zastavuje se s ní 
i u nás v Jindřichově hradci.
Patrik Kotrba (*1983) po  studiích gymnázia 
v Jindřichově Hradci a dějin umění v Brně vyšel 
poprvé na  cestu Do  Santiaga de Compostela. 
Měla být happeningem, experimentálním vý-
zkumem vztahu mezi esenciálním lidstvím a ar-
tificiálním monumentem tváří v tvář. Spával 
na schodech pod portály raně gotických bazilik, 
trávil dny v geniálních románských katedrálách. 
Výsledkem bylo sedm tisíc pěších kilometrů s co 
nejmenšími materiálními nároky.

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru 
zoltána Egressyho „Postaven(i)í mimo hru“ 
dne 17. 3. v 19.00 hodin v divadelním sále. Di-
vadlo Radka Brzobohatého. Divadelní před-
platné skupiny A. V režii romana Štolpy hrají: 
Jaromír nosek, Miroslav hrabě, ernesto Čekan/
roman Štolpa, roman Štolpa/Petr Semerád.
komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jed-
né ženě. horká novinka současného maďar-
ského autora se odehrává ve fotbalové šatně 

během ligového zápasu, kde rozhodčí nejsou 
jen rozhodčími, ale především lidmi, kteří si 
spolu s dresy, píšťalkou či kartami přinášejí ta-
ké vlastní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy 
ještě směšnější a absurdnější než samo fotba-
lové šílenství. Skrze fotbal se autor snažil s leh-
kou melancholií a  přitom i  s  notnou dávkou 
sarkastického humoru, popsat divákům svět, 
ve kterém každý „kope do toho svého míče“.

Ivana Bačáková

 �Nabídka podnájmu prostor Muzea fotografie a MOM
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií nabízí zájemcům po celý rok krátkodobé podnájmy vybraných reprezentačních prostor objek-
tu muzea. Pro firemní či soukromé akce slavnostního rázu je vhodný refektář (bývalá jezuitská jídelna se vzácnými nástěnnými a nástropními mal-
bami), k dispozici jsou též rozlehlé nádvoří (rajský dvůr) a chodby v jeho úrovni. rezervace se vyřizují na telefonním čísle 384 362 459, prostřednic-
tvím e-mailové adresy mfmom@mfmom.cz či přímo v kanceláři muzea. dané prostory si může každý (nejlépe po předchozí domluvě) přijít osobně 
prohlédnout, související dotazy vždy rádi zodpovíme. Těšíme se na využití našich služeb.                                                                                              

 � Japonské umělkyně podruhé vystoupí v Jindřichově Hradci
12. března od 18.00 hodin pořádá Muzeum Jin-
dřichohradecka již druhý koncert dvou japon-
ských umělkyň - klavíristky Yukiko Sawa, která 
přijela z  Yokohamy, a  sopranistky nao higano, 
která žije v  kroměříži. koncert má název SakU-
ra a  JaBLÚČko 2016 a  bude se konat v  kapli 
nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášte-
ře ve Štítného ulici stejně, jako tomu bylo i v loň-
ském roce. Letos je na programu připraveno 23 
skladeb českých i  japonských skladatelů, napří-

klad Verše psané na  vodu rafaela kubelíka, Vý-
běr z písní Václava Jana Tomáška nebo japonské 
lidové skladby ringo no uta/Píseň jablka, o maki-
ba ha midori/hořela lipka nebo osaru no kagoya/
Běhající opice. Japonské skladby jsou zpívány 
v originále, ale obsah textů bude před interpreta-
cí posluchačům přeložen. Japonské a české sklad-
by se střídají, tak se můžete těšit na neobvyklý zá-
žitek, kdy budeme moci porovnat tvorbu domácí 
a hudbu ze vzdáleného orientu. Pavla Míchalová

 Eva Florová
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 � Inspirace z České inspirace 
CHEB - 26. 3.  2016
Hod beránka
13. ročník akce pro rodiny s dětmi, chebský hrad.

HRADEC KRÁLOVé - 11. - 12. 3. 2016
Veletrh cestovního ruchu Infotour 
a cykloturistika
kongresové centrum aldis. Svoji nabídku před-
staví tradičně cestovní kanceláře, turistické ob-
lasti, hotely, lázně apod., najdete tipy k  usku-
tečnění výletů, dovolené, víkendových pobytů. 
Součástí jsou také naučně populární přednášky 
a besedy s cestovateli. 

KUTNÁ HORA - 20. 3. 2016
Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprs-
ku zapadajícího slunce presbytářem nejstarší 
katedrální stavby střední evropy. akce od 17.00 
hodin je spojena s hudebním zážitkem.

LITOMYŠL - 8., 15., 22. a 29. 3. 2016
Tančírna na návrší
Zámecký pivovar -  19.00 – 22.00 hodin. nefor-
mální veřejná tančírna v památce UneSco. ob-
leky, bílé rukavičky a  lodičky můžete klidně 
nechat doma. Můžete si zde vyměňovat zkuše-
nosti, pilovat taneční styl nebo se jen tak pobavit 
s přáteli. Skvělá atmosféra a občerstvení na baru.

POLIČKA - DO 10. 4. 2016
Výstava Příběhy Romů 
centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Panelová 
výstava je putovní verzí stejnojmenné expozi-
ce Muzea romské kultury v Brně, která prezen-
tuje romské dějiny a kulturu od svých počátků 
po současnost.

TELČ - 2. – 31. 3. 2016
Lidové divadlo v Telči
Vstupní síň radnice. Výstava věnovaná nedo-
žitým 90. narozeninám telčského divadelníka 
a zpěváka Jaroslava kouby. na vernisáži výstavy 
2. 3. v 16 00 hodin vystoupí v programu PS Sme-
tana Telč a telčští divadelníci.

TřEBOŇ  - 13. 3. 2016
Vernisáž výstavy Františka Vančury, třeboň-
ského malíře
dům Štěpánka netolického, Masarykovo náměs-
tí. Vernisáž výstavy Františka Vančury, třeboň-
ského malíře, který letos slaví životní jubileum 
a jehož obrazy prošly zajímavým vývojem: od re-
alismu až k abstrakci. Výstava potrvá do dubna, 
součástí budou i výtvarné workshopy pro děti. 

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

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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3. - 4. 3. 17:30 20:00
zOOLANDER 2, komedie / USa / 2d
5. - 6. 3. 17:00
řACHANDA, Pohádka / Čr / 2d
5. - 6. 3.  19:00
OSM HROzNÝCH, Western / USa / 2d
9. 3.  17:30 20:00
LÍDA BAAROVÁ
Životopisný, drama/Čr, Slovensko/2d
10. 3.  17:00 20:00
BOHOVé EGYPTA
dobrodružný, Fantasy / USa / 3d
11. 3.  17:30 20:00
AVE, CAESAR!, komedie, drama / USa / 2d
12. - 13. 3. 17:30 20:00
POLEDNICE, horor / Čr / 2d
16. 3.   19:00
SAULŮV SYN (ART KINO)
drama / Maďarsko / 2d
17. 3.  17:30 20:00
RUDÝ KAPITÁN, Thriller / Čr, Sr / 2d
18. 3.  17:30 20:00
LÍDA BAAROVÁ
Životopisný, drama/Čr, Slovensko/2d
19. 3.  15:00 17:30
KUNG FU PANDA 3
animovaný / USa, Čína / 3d
20. 3.   17:30
KUNG FU PANDA 3
animovaný / USa, Čína / 2d
19. - 20. 3.  20:00
REVENANT zMRTVÝCHVSTÁNÍ
dobrodružný, drama / USa / 2d
23. 3.   19:00
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO 
DECHU, dokumentární, road movie / Čr / 2d
24. 3.  17:00 20:00
SéRIE DIVERGENCE: ALIANCE
dobrodružný / USa / 2d
25. 3.  17:30 20:00
DVOJNÍCI, komedie / Čr / 2d
26. 3.  16:30 20:00
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI, akční / USa / 3d
27. 3.  16:30 20:00
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI, akční / USa / 2d
29. 3.   18:00
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ
KAMERA, 7. ročník festivalu / 2d
30. 3.   19:00
QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA
koncert / V. Británie / 2d
31. 3.  17:30 20:00
DECIBELY LÁSKY
romantický, hudební / Čr / 2d
1. 4.  17:30 20:00
GRIMSBY, komedie / V. Británie / 2d

PřEDSTAVENÍ PRO DěTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
6. 3.
zA KAMARÁDY z TELEVIzE III.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
13. 3.
JAK ŠEVCI zVEDLI VOJNU 
PRO ČERVENOU SUKNI
Pásmo pohádek/Čr/35mm
20. 3.
KRTEK A WEEKEND
Pásmo pohádek/Čr/35mm
27. 3.
ŠVEC A ČERT
Pásmo pohádek/Čr/35mm

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

 � VYBRANÉ BŘEZNOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
POLEDNICE 
horor / Čr / Falcon / 2d

Přestože titul filmu odkazuje ke  slavné básni karla 
Jaromíra erbena, inspirace pro filmový příběh zasa-
zený do  současnosti je velmi volná. eliška s  malou 
dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice 
svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. kro-
mě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání 
s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené 
mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí.  kolem 
elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postup-
ně vysilované boji s nekonečnými úředními stereoty-
py, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Poda-
ří se elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním 
zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice anebo 
vlastní šílenství? Jedna z nejobsazovanějších domá-
cích hereček aňa Geislerová a herecká dáma danie-
la kolářová v poloze, v jaké jsme ji ještě neviděli, se 
setkávají v  hlavních rolích původního českého ho-
roru Polednice. „Líbí se mi zpracování klasických vě-
cí jiným pohledem a  přišlo mi zajímavé podívat se 
na Polednici jako na určitou verzi krize mateřství, kdy 
máte pocit, že to prostě nezvládnete a kdy taková si-
tuace může skončit i  tragédií,“ říká o  své úloze an-
na Geislerová. „nejsem nadšená vyznavačka tohoto 
žánru, ale když je dobrý horor, ráda se bojím. Mám rá-
da hitchcockovy filmy, více i méně hororové, hlavně 
dobře filmařsky udělané. Byla jsem zvědavá na spo-
lupráci s novou filmařskou krví a zjistila jsem, že to 
jsou slušný lidi. To je pro mě důležité. cítila jsem se 
tam dobře,“ přiznává daniela kolářová.
hrají: aňa Geislerová, karolína Lipowská, daniela ko-
lářová, Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, 
Tomáš Bambušek
režie: Jiří Sádek
Hrajeme: 12. – 13. 3. 2016 od 17:30 a 20:00

BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(Batman vs. Superman: dawn of Justice)
akční, dobrodružný / USa / Freeman ent.

V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skuteč-
ně potřebuje, v  obavách z  naprosto nekontrolo-
vané moci téměř božského superhrdiny se střetá-
vá respektovaný a  mocný ochránce spravedlnosti 
ve městě Gotham s nejuctívanějším spasitelem mo-
derní doby ve městě Metropolis. a zatímco mezi se-
bou Batman a  Superman válčí, rychle se vynořuje 
nová hrozba, která představuje pro celé lidstvo ještě 
větší nebezpečí než kdy v minulosti. 
hrají: Ben affleck, henry cavill, amy adams, Jesse 
eisenberg, diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy 
irons, holly hunter
režie: Zack Snyder
Hrajeme: 26. 3. 2015 ve 3D od 16:30 a 20:00! 
 27. 3. 2015 ve 2D od 16:30 a 20:00!

Zdroj: www.falcon.cz, www.freeman-ent.cz

 Eva Florová
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sport

 � Kdy za sportem?
Šachy – TJ Slovan JH – I. jihočeská divize
kolo 9. QCC ČB B – JH ne 6. 3.
kolo 10. JH – Horní Stropnice ne 20. 3.
Šachy – TJ Slovan JH B – II. jihočeská divize – o postup
kolo 5. Strakonice B – JH B so 12. 3.
Šachy – TJ Slovan JH C – III. jihočeská divize – Východ
kolo 9. JH C – Kaplice B ne 6. 3.
Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I.
kolo 19. JH C – Č. Velenice A st 2. 3. 19:00
kolo 20. Suchdol B – JH C so 12. 3. 10:00
kolo 21. JH C – Studená D st 16. 3. 19:00
kolo 22. Kunžak A – JH C čt 24. 3. 18:00
Stolní tenis – Jitka JH + SK JH 1930 D – okresní přebor II.
kolo 21. Č. Rudolec B – JH D st 2. 3. 19:00
kolo 22. Lásenice B – Jitka JH čt 10. 3. 19:00
kolo 22. Chlum A – JH D pá 11. 3. 19:00
kolo 23. Kunžak B – JH D pá 18. 3. 18:00
kolo 23. Jitka JH – Č. Rudolec B pá 18. 3. 19:00
kolo 24. Chlum A – Jitka JH pá 25. 3. 19:00
kolo 24. Dačice B – JH D pá 25. 3. 19:00
kolo 25. Jitka JH – Kunžak B pá 1. 4. 19:00
kolo 25. JH D – Třeboň C so 2. 4. 10:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III.
kolo 21. JH E – Kunžak C so 5. 3. 10:00
kolo 22. Chlum B – JH E pá 11. 3. 19:00
kolo 23. JH E – Lodhéřov B so 19. 3. 10:00
kolo 24. Dačice C – JH E pá 25. 3. 19:00
kolo 25. JH E – Lomnice B so 2. 4. 10:00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga – skupina C
kolo 21. Třebíč – JH so 19. 3.
kolo 21. JH – Okříšky so 19. 3.
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky Liga – skupina 5
kolo 12. JH – SK Jihlava ne 27. 3. 11:30
kolo 12. Štíři ČB – JH ne 27. 3. 14:00
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga – skupina 5
kolo 10. Světlá n./S. – JH so 5. 3. 10:30
kolo 10. Písek – JH so 5. 3. 15:00
Florbal – Vajgar Bojz JH – muži Jindřichohradecká liga
kolo 5. JH – N. Včelnice so 12. 3. 10:00
kolo 5. JH – Zdešov so 12. 3. 11:00 
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 21. Bechyně – JH B ne 3. 4.
kolo 21. Strakonice B – JH B ne 3. 4.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga – skupina B
kolo 6. JH – Štíři ČB bílí so 5. 3. 11:30
kolo 6. Štíři ČB modří – JH so 5. 3. 14:00
kolo 12. JH – Štíři ČB bílí so 2. 4. 11:30
kolo 12. Štíři ČB modří – JH so 2. 4. 14:00 
Florbal – FK Slovan JH Blue + Red – mladší žáci Jihočeská 
liga – 3+1
kolo 13. Štíři ČB – JH Red ne 6. 3. 09:00
kolo 13. Písek – JH Blue ne 6. 3. 09:30
kolo 13. JH Red – Písek ne 6. 3. 10:00
kolo 13. JH Blue – Štíři ČB ne 6. 3. 10:30
kolo 13. JH Red – JH Blue ne 6. 3. 11:10
kolo 15. JH Blue – Dačice ne 27. 3.
kolo 15. JH Red – Štíři ČB ne 27. 3.
kolo 15. Dačice – JH Red ne 27. 3.
kolo 15. Štíři ČB – JH Blue ne 27. 3.
kolo 15. JH Blue – JH Red ne 27. 3.

Florbal – FK Slovan JH Blue + Bílí – elévové Jihočeská liga
kolo 23. Dačice – JH Blue ne 20. 3.
kolo 23. Meťák ČB T – JH Bílí ne 20. 3.
kolo 23. Meťák ČB L – JH Blue ne 20. 3.
kolo 23. Meťák ČB L – JH Bílí ne 20. 3.
kolo 23. JH Blue – Meťák ČB T ne 20. 3.
kolo 23. JH Bílí – JH Blue ne 20. 3.
kolo 23. JH Bílí – Dačice ne 20. 3.
Házená – Házená JH – ženy I. liga
kolo 15. JH – Vršovice ne 6. 3. 14:30
kolo 16. Zlín B – JH so 12. 3. 12:00
kolo 17. JH – Most B so 2. 4. 18:00 
Házená – Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ
kolo 15. JH – Vršovice ne 6. 3. 10:30
kolo 16. M. Boleslav – JH ne 13. 3. 13:30
kolo 17. JH – Č. Budějovice so 2. 4. 14:00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ
kolo 15. JH – Vršovice ne 6. 3. 12:30
kolo 17. JH – Most so 2. 4. 16:00 
Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor
kolo 8. Milevsko – JH pá 18. 3. 17:15
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1
kolo 8. Milevsko – JH pá 18. 3. 16:15
Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH
kolo 19. JH – CHJK Jihlava pá 4. 3. 17:30
kolo 20. Častrov – JH pá 11. 3. 17:30
kolo 21. JH – Nové Město n./M. pá 18. 3. 17:30
kolo 22. Dačice D – JH pá 25. 3. 18:00
kolo 23. JH – Lokomotiva ČB pá 1. 4. 17:30
Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor
kolo 13. JH B – Kunžak B čt 3. 3. 17:30
kolo 14. JH B – Kunžak D čt 10. 3. 17:30
Lední hokej – KLH Vajgar JH – junioři liga – Střed
kolo 35. JH – Krkonoše pá 4. 3. 17:00
kolo 36. Třebíč – JH ne 6. 3. 10:30
Lední hokej – KLH Vajgar JH – starší dorost liga – Střed o udržení
kolo 36. Žďár n./S. – JH pá 4. 3. 19:30
kolo 37. JH – Krkonoše ne 6. 3. 16:30
kolo 38. Příbram – JH pá 11. 3. 17:00
kolo 39. JH – Chrudim ne 13. 3. 16:30 
Lední hokej – KLH Vajgar JH – mladší dorost ELIOD liga – Střed
kolo 27. JH – Jihlava B ne 6. 3. 11:00
kolo 28. Benátky n./J. – JH so 19. 3. 11:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH – žákovská liga – 7. třída
kolo 24. Příbram – JH so 5. 3. 11:00
kolo 25. JH – Třemošná ne 6. 3.
kolo 26. Klatovy – JH so 12. 3.
kolo 27. JH – Tábor B ne 13. 3.
kolo 28. Rokycany – JH so 19. 3.
kolo 29. JH – Strakonice ne 20. 3.
kolo 30. Motor ČB – JH so 26. 3.
Lední hokej – KLH Vajgar JH a SLH Střelci JH – liga mladší žá-
ci D – skupina H+I
kolo 30. Příbram – KLH JH so 5. 3. 09:30
kolo 31. KLH JH – Třemošná ne 6. 3.
kolo 34. SLH JH – Hluboká so 12. 3. 09:45
kolo 32. Klatovy – KLH JH so 12. 3.
kolo 33. KLH JH – Tábor B ne 13. 3.
kolo 34. Rokycany – KLH JH so 19. 3.
kolo 35. Domažlice – SLH JH so 19. 3. 12:00
kolo 35. KLH JH – Strakonice II. ne 20. 3.
kolo 36. SLH JH – Plzeň ne 20. 3. 09:45

kolo 36. Motor ČB – KLH JH so 26. 3.
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. Národní liga
kolo 18. JH – Chlumec n./C. ne 6. 3. 14:00
kolo 19. JH – Dobřany so 12. 3. 16:00
kolo 20. JH – Nižbor ne 13. 3. 10:30
kolo 21. JH – Suchdol n./L. ne 20. 3. 15:00
kolo 22. Karlovy Vary – JH so 2. 4. 14:00
kolo 23. Teplice – JH ne 3. 4. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorost extraliga – skupina B
kolo 13. Plzeň – JH so 5. 3. 13:00
kolo 14. Zliv – JH so 12. 3. 09:30
kolo 15. JH – Pedagog ČB ne 13. 3. 15:00
kolo 16. JH – Blatná so 19. 3. 14:00
kolo 17. JH – Suchdol n./L. ne 20. 3. 11:00
kolo 18. Suchdol n./L. – JH ne 27. 3. 12:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci MČR – skupina JIH
kolo 16. JH – Pedagog ČB ne 6. 3. 10:30
kolo 17. JH – Suchdol n./L. so 12. 3. 12:30
kolo 18. JH – Dobřany so 19. 3. 11:00
kolo 19. Prachatice – JH so 2. 4. 10:30
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL
kolo 35. Kolín – JH st 2. 3. 17:45
kolo 36. JH – Brno so 5. 3. 18:00
kolo 38. JH – Děčín so 12. 3. 18:00
kolo 39. JH – Prostějov st 16. 3. 18:00
kolo 40. Opava – JH so 19. 3. 18:00
kolo 41. USK Praha – JH st 23. 3. 18:00
kolo 42. Ostrava – JH so 26. 3. 17:30
kolo 43. JH – Ústí n./L. st 30. 3. 18:00
kolo 44. Pardubice – JH so 2. 4. 18:00
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga – skupina B
kolo 21. Josefov – JH so 12. 3.
kolo 22. Poděbrady – JH ne 13. 3.
Basketbal – BK Lions JH – junioři liga U19 – skupina A
kolo 21. Vyšehrad – JH so 5. 3.
kolo 22. Žižkov – JH ne 6. 3.
Basketbal – BK Lions JH – mladší žáci liga U14 – skupina A
kolo 21. Klatovy B – JH so 12. 3.
kolo 22. Klatovy A – JH ne 13. 3.
Basketbal – BK Lions JH M – starší mini žactvo U13 oblastní 
přebor – skupina F2
kolo 4. Kaplice H – JH M so 19. 3. 09:00
kolo 4. Kaplice H – JH M so 19. 3. 11:00
Basketbal – BK Lions JH M – mladší mini žactvo U12 oblastní 
přebor – skupina F1
kolo 4. Strakonice D – JH M so 12. 3.
kolo 4. Strakonice D – JH M so 12. 3.
kolo 5. JH M – Písek H so 2. 4.
kolo 5. JH M – Písek H so 2. 4.
Basketbal – BK Lions JH M – nejmladší mini žactvo U11 ob-
lastní přebor – skupina F1
kolo 4. Písek H – JH M ne 20. 3. 08:30
kolo 4. JH M – Tigers ČB M ne 20. 3.
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D
kolo 10. JH – Volenice ne 27. 3. 
Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A
kolo 16. Roudné – JH ne 13. 3. 14:30
kolo 17. JH – Doubravka so 19. 3. 10:30
kolo 18. Č. Krumlov – JH so 26. 3. 10:15
kolo 19. JH – Čížová so 2. 4. 10:30
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I.A třída – skupina B
kolo 15. JH B – Čtyři Dvory so 2. 4. 16:30
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Vzhledem k tomu, že zájem o vytrvalostní běh 
v českých luzích a hájích rapidně narůstá, je lo-
gickým vyústěním skutečnost, že také Jindři-
chův hradec bude mít svůj půlmaratón (http://
jindrichohradeckypulmaraton.cz/). Uskuteční se  
v sobotu 25. června a už nyní je jasné, že účast 
závodníků bude hojná. Po spuštění webové re-
gistrace se startovní listina, jež v hlavním běhu 
pojme 300 jmen, rychle naplňuje. radost z toho 
mají organizátoři Martin Žižkovský a Martin ku-
lovaný, kteří premiérový „Jindřichohradecký půl-
maratón 2016“ ve dvou odpovědích představili.

Je o závod skutečně tak velký zájem?
„Opravdu. Až se nám tomu nechce věřit, že se 
chce tolik lidí účastnit. Půlmaratón je dlouhý 
jednadvacet kilometrů, což je docela náročná 
distance pro netrénované jedince, ale je to ta-
ké taková výzva. Pro ty, kdo si nevěří, že zvlád-
nou vzdálenost půlmaratónu, se mohou za-
pojit v  závodu dvoučlenných štafet, kde její 
členové poběží přibližně jedenáct kilometrů. 
K tomu bude odstartován i rodinný běh na dva 
a půl kilometru, závodit budou moci na různě 
dlouhých tratích i  děti a  diváci. Abychom do-
sáhli též společenské prestiže, tak se vyhlášení 
vítězů uskuteční až okolo osmé večer na Měst-
ské plovárně.“

Kam všude se běžci při půlmaratónu podívají?
„Chtěli jsme se odlišit od již tradičních masových bě-
hů, které se uskutečňují v centrech měst. Tady je krás-
né běhání po okolí, proto trať povede ven z Jindři-
chova Hradce a pak se do něho běžci zase vrátí. Start 
a cíl budou v parku pod gymplem, Jakubskou ulicí se 
poběží ke kostelu a pak k letišti u Polívek, následně 
po cyklostezce do Děbolína, na Rýdův vrch, ke kos-
telu svaté Barbory, do Ratiboře, kde bude štafetová 
předávka, následně do Roseče a Buku. Přes Frankův 
Dvůr se závodníci vrátí na Palici do města, kde se dají 
Nežáreckou ulicí do místní části Karlov a kousek před 
cílem ještě budou klesat na sběhu v Novém Stavení. 
Závod tedy nepovede jenom po asfaltu, bude velmi 
povrchově pestrý.“                                                         
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JAKO zAKLADATEL 
MOCNéHO RODU VÍTKOVCŮ 
JE UVÁDěN VÍTEK z PRČICE, 

JENŽ SVé JIHOČESKé 
DRŽAVY ROzDěLIL MEzI 

SVÝCH PěT SYNŮ. 
NEJSTARŠÍ JINDřICH...

NÁPOVěDA: 

VACHA, MAIS, AARA, EHE, 
PAIR, MATé, PALOLO, 

zARA, PASé, PSA

 Roman Pišný
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Kulturní kalendář – BŘEZEN 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. března, 15:00 hod.
VEřEJNé ČTENÍ DěTEM
Městská knihovna
2. března, 19:00 hod.
PěŠKY AŽ K OCEÁNU
cestopisný pořad Patrika kotrby
kd Střelnice - kinosál
2. března, 16:30 hod.
AKTIVNÍ STÁřÍ
Přednáška oldřišky Tomšové
Městská knihovna
3. března, 16:00 hod.
MEzINÁRODNÍ DEN ŽEN
Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit
kd Střelnice
3. března, 16:30 hod.
PODKARPATSKÁ RUS ANEB zIMNÍ 
KOLOPOUŤ
Přednáška rosti Gregora
Městská knihovna
4. – 6. března 
CIRKUS ARLET 
Tyršův areál 
7. března, 16:00 hod.
PAMATUJ!
Vzpomínková akce k uctění památky 
obětí holocaustu.
náměstí Míru
7. března, 16:30 hod.
„OČIMA FOTOGRAFKY“
Promítání filmu režiséra Mateje Mináče
kostel církve československé husitské
8. března, 18:00 hod.
JAK ŽIJÍ BOBřI V CHKO ČESKÝ LES?
Přednáška Bc. kateřiny Markové v cyklu 
Science café
Fotocafé, kostelní 20/i
9. března, 16:30 hod.
HISTORICKÝ ROMÁN 
Přednáška Františka niedla
Městská knihovna
10. března, 16:30 hod.
EMOCE
Přednáška Zdeňky Masopustové
Městská knihovna
10. března, 20:00 hod.
KAFE A CIGÁRKO

16. března, 19:00 hod.
HONzA NEDVěD
koncert, kc Jitka
17. března, 16:30 hod.
TRéNINK PAMěTI
Přednáška olgy Šenoldové
Městská knihovna
17. března, 19:00 hod.
zoltán Egressy 
„POSTAVEN(I)Í MIMO HRU“
divadlo radka Brzobohatého. 
divadelní předplatné skupiny a. 
kd Střelnice
17. března, 19:00 hod.
VEČER PRO ŽENY
Fotocafé, kostelní 20/i
20. března, 15:00 hod.
ČAJ SLUŠNéHO CHOVÁNÍ
divadlo potulného čajovníka. 
Pohádky na faře
husův sbor, kostelní 188/i
20. března, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
kd Střelnice
20. března, 19:00 hod.
JARNÍ KONCERT JHSO
dirigent radek Šalša, 
Paola rapaj (albánie)
Státní hrad a zámek
23. března, 16:30 hod.
PUTOVÁNÍ INDIÍ
Přednáška Michaela klose
Městská knihovna
23. března, 18:00 hod.
MŮRA
koncert ženského hudebního kvarteta
Fotocafé, kostelní 20/i
24. března
VELIKONOČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISE
dům dětí a mládeže

24. března, 9:00 - 15:00 hod.
VELIKONOČNÍ TVOřENÍ
Malování vajec, velikonoční ošatky, 
pletení velikonoční pomlázky. 
dům dětí a mládeže
24. března, 9:00 - 16:00 hod.
DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ

Listování - Marie doležalová
Fotocafé, kostelní 20/i
12. března, 18:00 hod.
SAKURA A JABLÚČKO 2016
koncert dvou japonských hudebnic: 
Yukiko Sawa - klavír, nao higano - soprán
kaple nanebevzetí Panny Marie, 
minoritský klášter
12. března, 20:00 hod.
VYPSANÁ FIXA 
A MŇÁGA A ŽĎORP
koncert, kc Jitka
13. března, 9:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S 
BIOTRONIKOU
Gymnázium V. nováka
13. března, 14:00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY
centrum města
13. března, 16:00 hod.
„O RYBÁřI A zLATé RYBCE“
divadelní pohádka v cyklu 
„děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice
14. března,  19:00 hod. 
SLOVANSKÝ SEN 
JAROMÍRA HRUBéHO 
Přednáška Zdeny Maršíkové s prezenta-
cí nové knihy
Muzeum Jindřichohradecka, konferenč-
ní sál, Štítného ulice

15. března, 16:30 hod.
SKANDINÁVIE
Přednáška Jany a ondřeje Valsových
Městská knihovna

15. března, 18:00 hod.
GALAPÁGY, EKVÁDOR
Promítání s Tomášem kotoučem
Fotocafé, kostelní 20/i

16. března 
„VE zDRAVéM TěLE zDRAVÝ DUCH“
Strukturovaný dialog icM J. hradec
 obchodní akademie T. G. Masaryka

16. března, 18:00 - 21:00 hod.
VELIKONOČNÍ VÝzDOBA
kurz pro dospělé zaměřený na pletení z 
pedigu a aranžování.
dům dětí a mládeže

domečkové Zoo v oddělení přírody
dům dětí a mládeže
24. března, 16:30 hod.
ODPOUŠTěNÍ A PSYCHICKé zDRAVÍ
Přednáška Josefa hrdinky
Městská knihovna
25. března
OTEVřENÍ PROHLÍDKOVÝCH TRAS 
STÁTNÍHO HRADU A zÁMKU
Mimořádné prohlídky trasy a bez prů-
vodce obohacené květinovým aranžmá 
Phdr. Václava Bise. 
Státní hrad a zámek
25. března, 20:00 hod.
JELEN
koncert, kc Jitka
26. 3. 11:00 hod. 
VELIKONOČNÍ VESELICE
Ve 13.00 hodin průvod městem s krasli-
covníkem – Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
27. března, 17:00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT 
YMCA PS JAKOUBEK
kaple sv. M. Magdaleny
30. března, 18:00 hod.
DUO JAMAHA
koncert, kc Jitka
31. března, 16:30 hod.
SÚDÁN
Přednáška andrey kaucké, Městská knihovna

Probíhající výstavy:

ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW YORK
dům gobelínů - 12. 6. 2016
HRADNÍ zřÍCENINY JIŽNÍCH ČECH 
Městská knihovna - do 31. 3. 2016
KOMIKS VS. ILUSTRACE 
Městská knihovna - do 31. 3. 2016
LESY A PřÍRODA KOLEM NÁS
Městská knihovna - do 30. 4. 2016
ŽIVOT STUDENTSKÝ NENÍ VOJENSKÝ 
knihovna Fakulty managementu VŠe 
Výstava potrvá do 30. 6. 2016
PAMÁTKY NÁS BAVÍ 
Městská knihovna - pobočka Vajgar
Výstava potrvá do 31. 3. 2016

pozvánky na dUben
Městské akce: Ostatní akce:
•	   1. 4.  zAHÁJENÍ SEzÓNY VÝSTAVNÍHO DOMU  
  STARÁ RADNICE   
•	   6. 4.  „LIDSKÝ HLAS“  
  – DIVADELNÍ PřEDPLATNé SKUPINY B
•	 13. 4. MUSÍME SI POMÁHAT – DIVADLO NA JEzERCE  
  - DIVADELNÍ PřEDPLATNé SKUPINY A  
  - KD STřELNICE
•	 17. 4.  „LEONTÝNKA A DRAK“  
  – DIVADELNÍ POHÁDKA
•	 18. 4.  KAMČATKA – POLOOSTROV SOPEK  
  – CESTOVATELSKÁ DIASHOW 
•	 19. 4.  PRAŽSKé KOMORNÍ TRIO – KONCERT KPH
•	 23. 4.  CYKLOVYJÍŽĎKA V RÁMCI PROJEKTU  
  DO PRÁCE NA KOLE
•	 24. 4.  SENIOR KLUB
•	 30. 4.  ČARODěJNICE

•	   1. 4.  zAHÁJENÍ SEzÓNY V DOMě GOBELÍNŮ
•	   2. – 3. 4. 4. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA MARKA  
  – TURNAJ STARŠÍHO DOROSTU  
  V LEDNÍM HOKEJI
•	   2. 4.  HORKÝŽE SLÍŽE - KONCERT 
•	   3. 4.  FESTIVAL JEDEN SVěT  
  – DOKUMENTÁRNÍ FILMY 
•	   7. 4.  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
  LITERÁRNÍ SOUTěŽE TEXTÍK
•	   9. 4.  zAHÁJENÍ SEzÓNY MF MOM
•	   9. 4.  WOHNOUT - KONCERT
•	 22. 4.  ŠKWOR – KONCERT
•	 22. 4.  zPÍVÁNÍ NA SCHODECH


