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Jindřichohradecký zimní stadion 
ponese jméno Jana Marka

Na středeční odpoledne 7. září roku 2011 dějiny Jin-
dřichova Hradce nemohou zapomenout. V  ten den 
nejenže zámecký pivovar zachvátily zničující plame-
ny, nýbrž z velké země na východu začaly přicházet 
ty nejkrutější, nejhorší, nejděsivější zvěsti o leteckém 
neštěstí. Nikdo jim nechtěl věřit, jenže brzy se bohužel 
potvrdilo, že při odletu letounu Jak-42 do běloruské-
ho Minsku se u letiště Tunošnav ruské Jaroslavli zříti-
lo letadlo, na jehož palubě byl hokejový tým tamního 
Lokomotivu. Při havárii zemřelo 44 osob 9 národ-
ností, mezi oběťmi byl i jednatřicetiletý Čech Jan Ma-
rek. Jihočech, jindřichohradecký rodák, patriot, skvě-
lý člověk, bezvadný syn, úžasný otec a manžel. Jeden 
z nejlepších hokejových útočníků, jenž se kdy zrodil 
v  historii československého a  českého hokeje. Ne-
smírně skromný a poctivý sportovec, kterého vydal 
světu zimní stadion v Jindřichově Hradci.
Úmrtí Jana Marka zasáhlo nejen jeho nejbližší, ale 

také veřejnost. Ta začala volat po tom, aby památka 
mistra světa byla uctěna například pojmenováním 
zimního stadionu po zesnulém hokejistovi. V úvahu 
přicházela i podobná varianta, jakou vloni zvolil ob-
vod Prahy 8 – místní části Dolní Chabry, kde jméno 
Jana Marka nese jedna z ulic. V Jindřichově Hradci 
ovšem pozůstalí po Janu Markovi souhlasili s tím, aby 
jeho jméno mohlo být užito pouze v názvu stadionu, 
a to s tím, že jen po tu dobu, pokud bude sportoviště 
plnit funkci zimního stadionu s převládajícím součas-
ným využitím.
Ve středu 3. dubna v podvečerním čase se vše usku-
teční. Ledový svatostánek se dočká oficiálního pojme-
nování „Zimní stadion Jana Marka“. Současně dojde 
i k odhalení pamětní desky věnované Janu Markovi, 
umístěné na budově stadionu. K tomu všemu se Jind-
řichův Hradec dočká poprvé v dějinách startu repre-
zentačního A-týmu České republiky, který zde bude 
hostit Lotyšsko v rámci série Euro Hockey Challenge. 
Odvetný duel se poté na Zimním stadionu Jana Mar-
ka bude konat ve čtvrtek 4. dubna. Zatímco začátek 
prvního z utkání je naplánován na 17.30 hodin, dru-
hý prestižní zápas začne v 18.15 hodin. V souvislosti 
s těmito dvěma zápasy budou platit i určitá dopravní 
omezení. Z důvodu uzavření ulice U Stadionu a par-
koviště vedle zimního stadionu je pro řidiče zajiště-
na náhradní plocha k parkování, která přímo sousedí 
se zimním stadionem. Příjezd na toto náhradní par-
koviště je zajištěn přes křižovatku u VŠE a  Jarošov-
skou ulici (kolem ubytovny TJ Slovan). Při nedostatku 
parkovacích míst na centrálním parkovišti „Jitřenka“ 
doporučujeme odstavit vozidlo na  bezplatném par-
kovišti v ulici Pražská, které se nachází v příznivé do-
cházkové vzdálenosti od zimního stadionu (cca 10 až 
12 minut).

Roman Pišný

VZPOMÍNKA NA ČETAŘE 
FRANTIŠKA PELTÁNA

Významná společenská událost vzdá hold 
významnému jindřichohradeckému rodá-
kovi u příležitosti 100. výročí jeho narození. 

Více na straně 8

BÝVALÉ PARKOVIŠTĚ 
U POLEDNÍKU NAHRADÍ 
ODPOČINKOVÁ ZÓNA SE ZELENÍ 

Jezuitská kolej i nadále mění svou tvář. 

Více na straně 4 

OSLAVA ČARODĚJNIC ZPESTŘÍ 
ZÁVĚR DUBNA

Město Jindřichův Hradec vás zve na zábavné 
odpoledne pro malé čarodějnice i čaroděje.

Více na straně 13
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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 květen

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)
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Eva Nováko-
vá z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,

je to již více jak jeden rok, kdy všechny Hrade-
čáky zasáhla zpráva o  tragickém úmrtí Jana 
Marka. Všichni Hradečáci byli touto zprávou 
zdrceni, neboť právě „Náš Honza Marek“ byl 
tím tichým, skromným klukem, který svou pí-
lí a  zarputilostí dosáhl v  hokeji tak výrazných 
úspěchů. S  jeho jménem je už navždy spojeno 
město Jindřichův Hradec a já jsem velmi rád, že 
i  město konečně našlo cestu, jak tohoto svého 
občana, který šířil po  celém světě jeho dobré 
jméno, ocenit a trvale začlenit mezi své nejvý-
znamnější obyvatele. Odchodem Honzy Marka 
ztratilo město významného občana, (Honza je 
mimochodem držitel pamětní medaile města 
z roku 2010), který byl pro svůj přístup a cíle-
vědomost ke  sportu příkladem celé mladé ge-
neraci hokejistů. Pro nás, Hradečáky, je pak 
jeho jméno navždy spojeno s krásnými hokejo-
vými zážitky a úspěchy českého hokeje.

Pojmenování zimního stadionu, kde se učil své 
první hokejové dovednosti, kde sehrál svá prv-
ní mistrovská utkání, je určitě tím správným 
krokem, který bude učiněn. Chtěl bych proto 
touto cestou poděkovat rodině Honzy Marka 
za  udělení souhlasu, radním a  zastupitelům 

za  schválení a  všem, kteří 
se na  přípravě a  prove-
dení tohoto slavnostního 
aktu podíleli.

Stanislav Mrvka
starosta města

Zahájení výstavby pavilonu D 
Ve středu 6. března byla slavnostně zahájena 
dostavba a  modernizace Nemocnice Jindři-
chův Hradec. Původní pavilon „D“, který už 

nevyhovoval nárokům moderní nemocniční 
péče, bude nahrazen pavilonem zcela novým. 
Celková cena nového pavilonu, jehož inves-
torem je Nemocnice Jindřichův Hradec, je 
153 368 000 Kč (bez DPH). Jihočeský kraj již 
poskytl dotaci ve výši 80 mil. Kč a o dalším fi-
nancování z rozpočtu kraje se bude ještě jed-
nat. Dokončení nového pavilonu je plánová-
no na květen 2014. 

Konference „Archeologická 
prospekce a nedestruktivní  
archeologie“
Ve dnech 6. a 7. března se v prostorách Mu-
zea Jindřichohradecka konala konference 

Archeologická prospekce a  nedestruktivní 
archeologie v Jihočeském kraji, Kraji Vysoči-
na, Jihomoravském kraji a Dolním Rakous-
ku. Na konferenci se sešlo na 90 významných 
archeologických odborníků. Konference by-
la zahájena hejtmanem Jihočeského kraje Ji-
řím Zimolou, starostou Jindřichova Hrad-
ce Stanislavem Mrvkou, vedoucí Odboru 
památkové péče a  kultury Krajského úřa-
du Jihočeského kraje Kamilou Hrabákovou 
a  ředitelem Muzea Jindřichohradecka Jaro-
slavem Pikalem.

Město vyvěsilo vlajku 
pro Tibet
V  sobotu 10. března se město Jindřichův 
Hradec připojilo k  celosvětové akci „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením vlajky, která vyjadřu-
je solidaritu se zemí, kde jsou již 54 let po-
tlačována lidská práva, na  budovu radnice 

v Klášterské ulici. Česká republika se aktivně 
připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily 
první čtyři radnice.

Školní liga v Czech 
Bumbác Ballu
Osmé a  deváté ročníky jindřichohradec-
kých škol se na  přelomu února a  března 
utkaly ve školní lize v Czech Bumbác Bal-
lu 2012/2013. 1. místo obsadila 1. základní 
škola, 2. místo 5. základní škola a 3. místo 
6. základní škola. Nejlepším hráčem tur-
naje se stal Michal Perevoščikov z  5. zá-
kladní školy a  nejlepší hráčkou turnaje 

se stala Petra Dušková z  3. základní ško-
ly. Akci pořádalo město Jindřichův Hra-
dec ve  spolupráci s  jindřichohradeckými 
základními školami, Mateřskou, Základ-
ní a Praktickou školou Jindřichův Hradec 
a  Gymnáziem Vítězslava Nováka Jindři-
chův Hradec.

Jindřichohradečáci se 
symbolicky rozloučili se zimou
V neděli 17. března se Hradečáci symbolic-
ky rozloučili se zimou a přivítali příchod ja-
ra. Ve  smutečním průvodu masek zástupců 
baráčnické obce Kunifer a Divadelního spol-
ku Jablonský se lidé vypravili skrz centrum 
města až na Naxerovu lávku v Husových sa-
dech, odkud zapálenou figurínu zimy podle 
tradice hodili do Nežárky.

Karolína Průšová, Adam Hudec
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
377 22 Jindřichův Hradec nabízí: 
k prodeji:
objekt čp. 259/II, Rezkova ulice (směr Jind-
řiš) v  Jindřichově Hradci na  pozemku p.č.3975 
a pozemky p.č. 3975 zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 263 m2 a p.č. 
3976 ostatní plocha, ji-
ná plocha, o  výměře 
767 m2, vše obec i k.ú. 
Jindřichův Hradec: 

Podmínky:
•	 minimální nabídko-

vá cena 1 400 000 Kč
•	 třída energetické ná-

ročnosti G
•	 žadatel má vyrovná-

ny veškeré závazky 
vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

•	 kupující uhradí částku 5 990 Kč za znalecký po-
sudek 

•	 žadatel složí kauci ve  výši 30  000 Kč, v  ter-
mínu pro podání nabídek na  účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která bude započte-
na na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi 
v  termínu požádal, kupní smlouvu neuzavře, 
kauce připadne ve prospěch města. Nevybrané-
mu žadateli bude kauce vrácena.

Bližší informace o  konkrétních podmínkách pro-
deje mohou zájemci získat na odboru správy majet-
ku města, kontaktní osoba – Andrea Musilová, tel. 
384 351 166 a na www.jh.cz

k pronájmu: 
•	 garáž na  části po-

zemku p.č. 1493/11 
zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Jin-
dřichův Hradec, 
o  výměře 18 m2, 
za těchto podmínek:

•	 obálkovou meto-
dou za  minimální nabídkovou cenu 312 
Kč/m2/rok včetně DPH

•	 na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou

•	 veškeré opravy a úpravy si žadatel prove-
de vlastním nákladem 

•	 žadatel má vyrovnány veškeré závazky 
vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným práv-
nickým osobám a organizačním složkám, 
případně jsou závazky smluvně zajištěny 
a žadatel podmínky takové smlouvy plní

    
Bližší informace mohou zájemci získat na  odboru 
správy majetku města, kontaktní osoba – Ladislava 
Ledvinková, tel. 384 351 164 a na www.jh.cz.

Blanka Slavíková

Harmogram odvozu 
odpadů na rok 2013 - duben
Jedná se o odvoz odpadů z příměstských částí 
J. Hradce a některých částí centrálního města.
VO  - velkoobjemový odpad
Z - odpad ze zeleně 

od: do:

VO 6.4. Radouňka - Náv. Rybník 8:00 9:00

 - Na Kopečku 9:05 10:05

Zbuzany - Družstevní 10:10 11:10

VO 6.4. Otín - škola 11:30 12:30

Otín  - u váhy 12:35 13:35

Otín  - Jitka 13:40 14:40

Otín  - Bobelovka 14:45 15:45

Z 6.4. Radouňka  - Náv. Rybník 8:00 9:00

 - Na Kopečku 9:05 10:05

Zbuzany - Družstevní 10:10 11:10

Z 6.4. Otín  - škola 11:30 12:30

Otín   - u váhy 12:35 13:35

Otín  - Jitka 13:40 14:40

Otín  - Bobelovka 14:45 15:45

VO 13.4. Buk - u kapličky 8:00 9:00

 - Brož. Zahrada 9:05 10:05

Matná 10:10 11:10

Děbolín 11:15 12:15

VO  13.4. Políkno - u školy 12:45 13:45

Horní Žďár 13:50 14:50

Z  13.4. Buk - u kapličky 8:00 9:00

 - Brož. Zahrada 9:05 10:05

Matná 10:10 11:10

Děbolín 11:15 12:15

Z 13.4. Políkno - u školy 12:45 13:45

Horní Žďár 13:50 14:50

VO 20.4. Dolní Radouň - pískovna 8:00 9:00

Dolní Radouň - náves 9:05 10:05

Dolní Skrýchov 10:10 11:10

Z 20.4. Nežárka - Mládežnická 11:30 12:30

 - u hřiště 12:35 13.35

Z 20.4. Dolní Radouň  - pískovna 8:00 9:00

Dolní Radouň  - náves 9:05 10:05

Dolní Skrýchov 10:10 11:10

Z 20.4. Sládkův kopec  - u hřiště 11:30 12:30

Stará cesta 12:35 13.35

Z 20.4. Vajgar  - Řečička 8:00 9:00

Jáchymova  - parkoviště 9:05 10:05

Denisova  - u sběrny 10:10 11:10

Z 20.4. Piketa  - žid. Hřbitov 11:30 12:30

František Bulíček

Další separovaná složka komunálního odpadu 
pro občany města Jindřichův Hradec 
V rámci snižování nákladů na likvidaci komunál-
ního odpadu provedlo město v  tomto roce něko-
lik kroků na podporu separace surovin získávaných 
z odpadu. V průběhu měsíce ledna bylo navýšeno 
původních 7 kusů kontejnerů pro sběr drobné-
ho elektroodpadu o další 3 kusy umístěné do se-
paračních hnízd a to v ulici Na Palici, Družstevní 
a na sídl. Vajgar u domu č.p. 562/III. Dalším kro-
kem v  lednu bylo uzavření smlouvy mezi společ-
nostmi AVE CZ a Diakonie Broumov, o bezplat-
ném odběru textilu shromažďovaném na sběrném 
dvoře města, a  jeho předání k  dalšímu zpracová-
ní a humanitárním účelům. Materiál bude svážen 
po naplnění sběrné nádoby a nebude tímto uklá-
dán na skládku. Zatím posledním krokem je umís-
tění 10 kusů bílých kontejnerů na textil společnosti 
Revenge Praha v ulicích Stará cesta, Anglická, Mlá-
dežnická, sídl. Vajgar č.p. 650, 562 a 700, sídl. U ná-
draží 789 , Hvězdárna č.p. 40 a 56 a Sládkův Ko-
pec u č.p. 1106. Materiál z těchto kontejnerů bude 
sloužit k totožným účelům a bude svážen 1 x týdně. 
Po vyhodnocení je možné harmonogram upravit 
a místa případně rozšířit. Do kontejnerů na textil 
je možné odložit veškeré oděvy, látky, bytový tex-
til, koberce, deky, pláštěnky stany, spací pytle, obuv 

a veškeré dětské hračky (nemusí být pouze plyšo-
vé). Vzhledem k tomu, že prvotní myšlenkou to-
hoto projektu je předávat tento materiál dále k po-
užívání, je potřebné veškerý materiál vkládat čistý, 
suchý, zabalený v pytlích, případně obalený texti-
lem, fólií a podobně. Velikost obalů volte tak, aby 
jej bylo možné vložit do vhazovacího otvoru kon-
tejneru. Jsou – li kontejnery plné, neodkládejte ma-
teriál vedle. Materiál se znehodnotí, bude rozebí-
rán a tím dojde ke znečišťování okolí. Velké kusy 
dopravte na  sběrný dvůr, kde je velký kontejner. 
Mastný, mokrý a znečištěný textil je odpad a pa-
tří na  sběrný dvůr, kde bude uložen odděleně. 
Na stránkách města http://www.jh.cz, v sekci prak-
tické informace a nakládání s odpady, je zveřejněn 
přehled o  umístění kontejnerů na  elektroodpad, 
a to jak ve vlastním městě, tak v místních částech 
a  kontejnerů na textil. V současné době již strán-
ky města obsahují harmonogram svozu komunál-
ního odpadu ve  městě, provozní dobu sběrného 
dvora, praktické rady o způsobu separace a harmo-
nogram přistavování mobilních kontejnerů na ja-
ře roku 2013. Informace se podle potřeb aktualizují 
a jsou občanům vždy k dispozici.

 František Bulíček
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ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Nová fotosoutěž orámuje městské oslavy
Město Jindřichův Hradec vyhlašuje u příležitosti oslav výročí 720 let města fotosoutěž „Jindřichův Hradec historický“
Obecná ustanovení:

1. Fotosoutěž nazvaná „Jindřichův Hradec historický“ (dále jen soutěž) je ur-
čena amatérským i profesionálním fotografům bez rozdílu věku.
2. Organizátorem soutěže je Město Jindřichův Hradec.
3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně jedné soutěžní fotografie.
4. Fotografie našeho města a okolí v jarním a letním období, fotografie z kul-
turních a společenských akcí (mohou být i z let 2011 a 2012), fotografie his-
torického jádra města, staveb a budov i malebná zákoutí, fantazii se meze 
nekladou.
5. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 10 ks snímků.
6. Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8. Zasláním fotografií do  soutěže autor poskytuje vyhlašovateli oprávnění 
k výkonu práva užít fotografie k nekomerčním účelům propagace města.
9. Fotografie je možné zasílat do soutěže v termínu od 4. 4. 2013 
do 9. 9. 2013.
10. Zaslané fotografie budou průběžně přidávány do  speciální sekce pod 
hlavní fotogalerii na stránkách města http://www.jh.cz/.

Jak mají vypadat soutěžní fotografie a kam je posílat?
Snímky zasílejte na e-mail: webmaster@jh.cz pod heslem „Fotosoutěž“ nebo je 
možné je přinést osobně do Informačního střediska města (ul. Panská 136/I) 
na DVD. Formát fotografií zasílejte v JPEGu (na DVD je možné dodat ve for-
mátu TIFF a RAW). Nezapomeňte také uvést celé jméno, kontaktní adresu ne-
bo telefonní číslo.

Hodnocení fotografií proběhne formou hlasování na oficiálních stránkách 
města Jindřichův Hradec http://www.jh.cz/. Fotografie budou přijímány 
do 9. 9. 2013. Poté dojde k ukončení a pro návštěvníky bude zpřístupněno 
hodnocení fotografií, které bude ukončeno 30. 9. 2013.

Těšíme se na snímky vás všech, kdo máte rádi Jindřichův Hradec a věříte, že 
právě ta vaše fotografie by neměla chybět při prezentaci našeho města. Pro tři 
nejúspěšnější jsou připraveny fotoaparáty a pro dalších 20 účastníků dárkové 
tašky. 

Účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
1. Fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším 
osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.
2. Souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže.
3. Vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem 
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových strán-
kách.
Partnerem fotosoutěže je firma Körner foto-video-digi (www.online-fotoga-
lerie.cz).
Ale to zdaleka není všechno. U příležitosti oslav výročí 720 let města budou 
moci soutěžit nejen příznivci fotografování. Další kvízová soutěž včetně pra-
videl bude na webových stránkách www.jh.cz vyhlášena dne 1. 5. 2013, a bu-
de trvat do 30. 6. 2013. 

Zuzana Bedrnová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec 
pro školní rok 2013/2014
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ 
Jindřichův Hradec, po dohodě s  ředitelkami 
jednotlivých mateřských škol zřizovaných měs-

tem Jindřichův Hradec, oznamuje veřejnos-
ti, že zápis do mateřských škol pro školní rok 
2013/2014 proběhne ve všech mateřských ško-

lách v  Jindřichově Hradci v termínu 10. a 11. 
dubna 2013 od 9.00 do 16. 30 hodin.

Jitka Čechová

ODBOR ROZVOJE

Parkoviště se změní na park
Sídlo Muzea fotografie a  moderních obrazových 
médií stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Staveb-
ní úpravy 1. nadzemního podlaží západního kříd-
la objektu jezuitské koleje a stavební a sadové úpra-
vy severního dvora v areálu jezuitské koleje (dříve 
tzv. parkoviště u poledníku) byly zahájeny na pod-
zim loňského roku. V  rámci stavebních úprav 1. 
nadzemního podlaží dojde ke  kompletní opravě 
omítek, k odizolování obvodového zdiva, k výmě-
ně podlahových konstrukcí, truhlářských prvků (tj. 
oken a dveří), k provedení nových vnitřních instala-
cí (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, slaboprou-
dy). Nově v tomto prostoru vzniknou místnosti fo-
toklubu, klubovny, depozitáře a sociálního zařízení 
(WC muži a ženy).   
V  rámci restaurátorského průzkumu omítek ješ-

tě před zahájením samotné stavby byly odhaleny 
v  jedné z  místností fragmenty původních nástěn-
ných maleb (ještě z dob jezuitů), které budou odbor-
ně zrestaurovány. Restaurování těchto maleb už není 
součástí uvedené akce a bude je provádět restaurátor 
s licencí Ministerstva kultury ČR po dokončení stav-
by, tj. během července a srpna letošního roku.
Severní dvůr (původně parkoviště u poledníku) bu-
de nově upraven jako odpočinková zóna se zelení. 
Vzniknou zde cesty a plochy s nezpevněným povr-
chem (povrch z  kaleného štěrku), terasa dlážděná 
z kamenných desek pro venkovní posezení či kul-
turní (hudební) akce a  budou zde osazeny parko-
vé lavičky a odpadkové koše. Dále zde dojde taktéž 
k sadovým úpravám, nově budou vysazeny strom-
ky a keře, založena trávníková plocha. Dvůr byl uza-

vřen v pondělí 4. března, s jeho opětovným otevře-
ním se počítá zhruba v polovině měsíce června 2013.
Smluvní cena stavebních úprav 1. nadzemního pod-
laží jezuitské koleje a severního dvora byla stanove-
na na 7 630 000 Kč. Stavba (akce) je spolufinanco-
vána z Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad.

Pavel Hryzák

UPOZORNĚNÍ!!!
V termínu od 2. 4. 2013 do 12. 6. 2013 bude v Jindřichově Hradci prováděno strojní blokové čištění komunikací. Dopravní značení v dané lokalitě bude osazeno 
vždy nejméně 7 dní před čištěním komunikací. Žádáme řidiče, aby dopravní značení respektovali a umožnili tak snadné vyčištění komunikací. Řidiči, jejichž vozi-
dla budou porušovat přechodné dopravní značení, budou řešeni Městskou policií. Podrobný harmonogram blokového čištění místních komunikací pro rok 2013 
bude zveřejněn na webových stránkách města Jindřichův Hradec www.jh.cz.

František Bulíček
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POLICIE ČR
Kynologové opět kontrolovali vozidla u obchodních domů

MĚSTSKÁ POLICIE
Výpis z událostí
Vzbuzení veřejného pohoršení
Na základě telefonických oznámení vyjeli stráž-
níci v  sobotu 2. března před polednem na ná-
břeží. Na  místě samém zastihli   podnapilé-
ho jednadvacetiletého mladíka z  Jindřichova 
Hradce,   který si před lidmi stáhnul kalhoty 
na půl žerdi a ve slipech se promenádoval ko-
lem zastávky MHD. Mladík po příjezdu strážní-
ků ukončil módní přehlídku spodního prádla, 
aby si od strážníků namísto šeku převzal složen-
ku a pokutový blok, kterým strážníci ocenili je-
ho výkon a smysl pro humor. 

Poctivá nálezkyně  
Ve  středu 6. března v  dopoledních hodinách 
oznámila devadesátiletá paní z  Jindřicho-
va Hradce, že v ulici Na staré cestě nalezla pe-
něženku se 4800 Kč.  Strážníci, kteří v  hně-
dé kožené peněžence nalezli kontakt, obratem 
vyrozuměli majitele ztracené věci. Šestašedesá-
tiletý muž z Jindřichova Hradec se poté dosta-
vil na služebnu Městské policie a peněženku si 
převzal. 

Alkoholová vyhláška 
Ve středu 6. března zachytilo oko kamery dvě 
skupinky mladých lidí, kteří v  Husových sa-
dech   na  veřejném prostranství a  v  rozporu 
s vyhláškou města   konzumovali alkoholické 
nápoje. Strážníci oba započaté alkoholové dý-
chánky rozpustili.

Krádeže 
V  sobotu 2. března po  20. hodině si uložili 
dva mladíci (16 a 17 let) z Jindřichova Hrad-

ce do batohu láhev vodky v hodnotě 255 Kč, 
aby zřejmě „prověřili“ pozornost personá-
lu obchodu v Panské ulici. Přivolaní strážní-
ci u  obou vykonali dechovou zkoušku s  vý-
sledkem 2.38 a 2.58 promile alkoholu v jejich 
dechu. Poté je naložili do služebního vozidla 
a  převezli do  místa jejich trvalého bydliště. 
O věci byli zpraveni rodiče a Městský úřad - 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

V  úterý 5. března vyjížděli strážníci na  na-
hlášenou krádež do  Kauflandu, kde člen 
bezpečnostní agentury zadržel dvacetiletou 
slečnu   z Nové Včelnice v okamžiku, kdy se 
pokusila přenést přes pokladnu bez  zaplace-
ní uzený vepřový bok v  hodnotě 114,50 Kč.   
Následným prověřováním zjistili, že zatím-
co vloni na podzim ji jenom strážníci řešili 
za  obdobné jednání dvakrát, letos je to   již 
její třetí  krádež. Vzhledem k tomu, že před-
chozí přestupky řešené v  blokovém říze-
ní neměly žádný výchovný účinek, strážníci 
slečnu poučili, že poslední zadokumentova-

ný přestupek postoupí ke  správnímu řízení 
s návrhem na vyslovení zákazu pobytu v Jin-
dřichově Hradci. 

Ve  středu 13. března krátce po  13. hodině 
přistoupil ke svému Fordu řidič, který poté 
co zjistil, že má vozidlo zablokované tzv. bo-
tičkou, tento technický prostředek z vozidla 
neoprávněně sejmul, naložil do kufru vozi-
dla a z místa ujel. Strážníci dvaadvacetileté-
ho mladíka z Tábora ještě týž den dohledali 
a  ten botičku vrátil. Jestliže mladému muži 
za dopravní přestupek hrozila 200 Kč bloko-
vá pokuta, nyní mu může být spáchané pře-
stupky uložena sankce až 15 000 Kč.  

Ke  krádeži většího rozsahu   došlo v  super-
marketu Albert, kde operovala dvojice tzv. 
„cesťáků“, která se specializovala na  kvalit-
ní a  drahé alkoholické nápoje. Muži se si-
ce podařilo ochrance proklouznout, ale je-
ho partnerku z  Teplic, která do  batohu 
ukryla 10 láhví tvrdého alkoholu v  hodno-
tě 4500 Kč, již ostraha zadržela.  Dalším še-
třením bylo zjištěno, že povedená dvojice 
před příjezdem do  Jindřichova Hradce již 
operovala v Českých Budějovicích a v Tábo-
ře, kde odcizili zboží v hodnotě několika ti-
síc korun. Strážníci věc postoupili orgánům 
činným v  trestním řízení pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádeže formou 
spolupachatelství.

Luboš Müller

V  průběhu celého roku, zejména pak v  letní turistické sezóně, 
kontrolují policisté parkoviště před supermarkety, což je součástí 
opatření zaměřeného právě proti krádežím na parkovištích a v su-
permarketech. Výsledky těchto kontrol již několik let ukazují, že 
prevence v tomto směru má svůj smysl a význam. V průběhu toho-
to opatření nejsou zaznamenány téměř žádné krádeže a vloupání 
do  vozidel na  kontrolovaných parkovištích. Také letos se na  pre-
ventivní akci podílí zejména policisté z  obvodního oddělení,  do-
pravní policie, kynologové se čtyřnohými pomocníky i  strážníci 
Městské policie Jindřichův Hradec. 
Preventivní akce policistů ze skupiny základních kynologických 
činností Jindřichův Hradec proběhla i  tentokráte před obchodní-
mi centry Kaufland a Albert Hypernova. Kynologové Ladislav Ko-
šler s  Lubomírem Ábelem    společně se čtyřnohými ochránci zá-
kona kontrolovali zaparkovaná vozidla, zda jsou řádně uzamčená 
a rovněž zda jejich majitelé řádně uschovali všechny své věci v pro-
storách vozidla, kam není vidět. Pokud kontrolované vozidlo ne-
bylo v pořádku, umístili policisté za stěrač řidiči leták se sloganem 
„Auto není trezor“, aby řidiče upozornili na možné nedostatky. 
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Prevence:
Cyklistická sezóna začíná

S  nástupem jara vyrá-
žejí opět cyklisté na po-
zemní komunikace.Na 
těch dochází k  nárůstu 
dopravních prostřed-
ků, a proto je zvlášť dů-
ležité dodržovat zákon 
o  provozu na  pozem-
ních komunikacích vše-
mi jeho účastníky.Nyní, 
v  jarních a poté letních 
měsících, jsou nejvíce 
ohroženi jak cyklisté, 

tak i motorkáři, což vyplývá i ze statistik. 
Cyklisté by měli dbát na své zdraví zejména tím, že by měli použí-
vat ochranné přilby, a to i osoby starší patnácti let. 
K  rizikové skupině patří také motocyklisté, kteří v  drtivé většině 
případů nedodržují předepsanou rychlost a stávají se tak lehce pře-
hlédnutelnými. Následky nehod motorkářů bývají většinou tra-
gické.

Policie doporučuje:
•	 před jízdou si zkontrolujte, zda máte své kolo v pořádku a správ-

ně vybavené
•	 naučte se předpisy o silničním provozu
•	 při jízdě po ulici jezděte vždy po její pravé straně
•	 nikdy nejezděte bez držení řidítek oběma rukama
•	 nevozte na kole své kamarády
•	 při jízdě ve skupině jezděte vždy za sebou
•	 při změně směru jízdy dejte vždy včas znamení upažením pravé 

nebo levé ruky podle směru odbočení
•	 při jízdě se plně věnujte provozu na silnici, během jízdy nepijte, 

nejezte a netelefonujte
•	 pokud možno se oblékejte na jízdní kolo do pestrého - reflex-

ního oblečení

Povinná výbava jízdního kola:

Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. musí být jízdní kola vy-
bavena takto:

a) dvěma   na  sobě nezávislými  účinnými brzdami s  odstup-
ňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní  kola pro děti 
předškolního věku vybavená volnoběžným  nábojem s protišla-
pací brzdou  nemusí být vybavena přední brzdou  

b) volné  koncetrubky řídítek  musí  být  spolehlivě  zaslepeny 
(zátkami, rukojeti, apod.) 

c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí 
mít hrany  buď obaleny materiálem pohlcujícím  energii, nebo 
(jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru za-
křivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové ma-
tice, rychloupínače nábojů  kol, držáky a konce  blatníků musí 
mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím  energii, nebo 
(jsou-li použity tuhé materiály) musí   mít hrany o  poloměru 
nejméně  3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé 
nejméně 2 mm

d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací ne-
bo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené
 
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombi-
nována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazový-
mi materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být 
menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí  mít 
jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně 

umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po  levé 
straně co nejblíže k ní ve výšce 250 -900 mm nad rovinou vo-
zovky;  činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky 
v toleranci +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního 
kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní 
odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty 

f ) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena 
odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být 
umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky 
předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být men-
ší  než 2000  mm2, přičemž  vepsaný  čtyřúhelník  musí  mít  jed-
nu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky mu-
sí  být kolmá k  rovině vozovky s  tolerancí +/- 15  st. a  kolmá 
k  podélné střední rovině  jízdního kola  s  tolerancí  +/- 5  st.;   
odrazové materiály nahrazující  odrazku  mohou  být  umístě-
ny i na oděvu či obuvi cyklisty 

g) odrazkami oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedá-
lů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími ma-
teriály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti
h) na  paprscích  předního nebo zadního kola nebo  obou kol 
nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé stra-
ně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, při-
čemž vepsaný čtyřúhelník  musí mít  jednu stranu  dlouhou 
nejméně  20 mm,  tyto odrazky mohou  být nahrazeny odrazo-
vými  materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneuma-
tik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybave-
na následujícími zařízeními pro  světelnou  signalizaci a osvět-
lení:  

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet mu-
sí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelné-
ho toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m 
od světlometu a aby se   toto seřízení nemohlo samovolně ne-
bo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně 
a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bí-
lé barvy s přerušovaným světlem

b) zadní  svítilnou  červené  barvy,  podmínky  pro  umístění té-
to svítilny jsou shodné s podmínkami pro  umístění a upevně-
ní zadní odrazky; zadní červená svítilna může být kombinová-
na se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); 
zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušo-
vaným světlem červené barvy  

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou ener-
gie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) 
a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení  

Dále platí, že:

•	 je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dí-
těte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pev-
nými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být 
provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít  ke zranění dítě-
te při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti   jízdy. Je-li jízdní kolo 
vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spo-
lehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy

•	 pneumatiky  a ráfky  nesmí  vykazovat  trhliny, praskliny a jiné  
zjevné deformace,  které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy

•	 případné nedostatky v  povinné výbavě mohou znamenat pro 
cyklistu i  citelné sankce, na  místě lze totiž za  porušení shora 
uvedeného uložit pokutu až do jednoho tisíce korun

Hana Millerová
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Přivítali jsme nové občánky
V pátek 1. března se v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. Do života 
byly přivítány tyto děti:
Bartošová Vanesa, Frýblová Eliška, Koníčková Eliška, Lukschal Tobias, Petržílková Eliška, Tomášů Tereza, Štěrbová Stella, Paroulek Čeněk, Řeřichová 
Anna, Řeřichová Marie, Řeřichová Simona a Řeřichová Tereza.

Karolína Průšová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

     Datum   Datum
     narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 2. 2. 2013 do 12. 3. 2013 nás opustili: 

Miroslav DVOŘÁK, Mláka 24. 10. 1928 2. 2. 2013
Vlastislav PITRA, Lodhéřov 13. 4. 1945 12. 2. 2013
Jaroslava BERÁNKOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 10. 1926 12. 2. 2013
Ladislav CHOCHOLOUŠ, Jindřichův Hradec 10. 6. 1936 15. 2. 2013
Jiří POPELKA, Telč - Podolí 19. 4. 1947 19. 2. 2013
Marie TŮMOVÁ, Jindřichův Hradec 15. 6. 1929 20. 2. 2013
Miroslav HRON, Jindřichův Hradec 30. 10. 1929 21. 2. 2013
Božena OUTLÁ, Hamr 6. 6. 1927 22. 2. 2013
Věra ŠPAČKOVÁ, Jindřichův Hradec 15. 1. 1930 27. 2. 2013
Jaroslav FILIP, Jindřichův Hradec 17. 1. 1932 2. 3. 2013
Petr LAŠTOVKA, Stráž nad Nežárkou 23. 5. 1942 8. 3. 2013
Vlastimila DUBENSKÁ, Jindřichův Hradec 25. 2. 1933 12. 3. 2013
Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.

 Hana Palusková

Vzpomínková slavnost u příležitosti 100. výročí narození četaře Františka Peltána 
V sobotu 6. dubna 2013 zavzpomínáme na významného účastníka československého protinacistického odboje, radiotelegrafistu odbojové skupiny „Tří králů“ 
a rodáka z Jindřichova Hradce Františka Peltána. Program: v 10.00 hodin se uskuteční pietní akt před rodným domem Františka Peltána v ulici 9. května spo-
jený s odhalením nové pamětní desky za účasti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády ČR. V 11.30 hodin se bude konat ukázka bojové techniky 44. lehkého 
motorizovaného praporu generála Josefa Ereta v ulici 9. května. V 12.20 hodin bude k vidění rekonstrukce pražské přestřelky Františka Peltána a Rudolfa Mareše 
s úředníky gestapa z roku 1942 v Husových sadech. V 13.00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy o životě a boji Františka Peltána v Kulturním domě Střelnice.

Četař František Peltán, narozen 1. 4. 1913 v  Jind-
řichově Hradci, působil po obsazení Českosloven-
ska nacistickým  Německem v  odbojové organi-
zaci Obrana národa, později byl členem velké sítě 
zpravodajské skupiny Tři králové, která sbírala vý-
znamné informace a tyto předávala vysílačkou čes-
koslovenské exilové vládě do Londýna. Dne 11. 7. 
1942 byl v Praze gestapem postřelen a na následky 
zranění dne 20. 7. 1942 zemřel. Jeho smrtí zaniklo 
poslední radiové spojení domácího odboje, které 
bylo obnoveno až v roce 1944, avšak již výhradně 
radiotelegrafisty z výsadků londýnského exilového 
odboje. František Peltán více než tři roky pracoval 
v  nebezpečné profesi radiotelegrafisty a  nespor-

ně tak prokázal své vlastenectví, vysoké odborné 
schopnosti a  statečnost v  nelehkých podmínkách 
domácího protinacistického odboje. S  platností 
od 1. dubna 2013 bude četař František Peltán za své 
zásluhy v  boji za  národní osvobození jmenován 
do hodnosti kapitána in memoriam.
Akci pořádá město Jindřichův Hradec ve spoluprá-
ci s Československou obcí legionářskou – Jednotou 
bratra Stanislava Berana, Klubem historie letectví 
Jindřichův Hradec, Muzeem Jindřichohradec-
ka,  44. lehkým motorizovaným praporem Jindři-
chův Hradec, Armádou České republiky a Společ-
ností Václava Morávka v Kolíně.

Karolína Průšová
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Kristovo vzkříšení - nejúžasnější pravda křesťanství
V měsíci dubnu se budeme těšit z počátku jara a s ním spojenými lido-
vými rituály oslavující život. Všechny tyto lidské zvyky však převyšu-
je jedna velká událost a tou jsou svátky Velikonoční - vzkříšení Ježíše 
Krista. I když celý život a slova Ježíšova nás přesvědčují o Jeho napros-
té morální převaze oproti jiným lidským filosofiím či pohanským ná-
boženstvím, Jeho vzkříšení překračuje jakékoliv lidské uvažování. Tato 
historická událost, o které svědčí všichni čtyři evangelisté, byla zpočát-
ku nepochopitelná i pro samotné apoštoly. Byli zděšeni, mysleli si, že 
vidí ducha, dokud je sám Kristus neujistil o pravdivosti toho, co vidí 
a čeho jsou svědky. Stalo se to, o čem On sám již dříve hovořil, ale co 
se doposud vymykalo jejich pochopení. Bylo to tak nečekané, že jeden 
z apoštolů prohlásil: „Pokud neuvidím, neuvěřím“. Když se jim Kristus 
opět zjevil, pověděl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ru-
ce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ A tehdy 
Tomáš vyjádřil celou poznanou pravdu: „Můj Pán a můj Bůh.“
Pro nás potom platí následující Ježíšova slova: „Blahoslavení, kteří ne-
viděli, a uvěřili.“ Ano, Kristovo vzkříšení je odpovědí na všechny lid-
ské otázky a touhy jeho srdce. Člověk, se svou schopností milovat a po-

znávat pravdu i dobro, je neustále vystaven jakémusi nenaplnění těchto 
úžasných schopností, nemoc a smrt ho vždy od tohoto cíle odděluje. 
A tak křesťanská pravda o tom, že každý z nás jednou vstane z mrtvých 
jako Kristus, je nejen odpovědí a nadějí pro každého z nás, ale smy-
slem celých lidských dějin. Jak často lidé pochybují o existenci Boha, 
když vidí zlo, utrpení a smrt: „Jak to Bůh může dopustit?“ Může to do-
pustit, protože má jiné řešení a odpověď na zlo v tomto světě, a tím je 
vzkříšení a život v jeho království. Zlo a násilí neničí silou své moci, ale 
svým odpuštěním a milosrdenstvím. A tak se dodnes naplňují Ježíšova 
slova: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 
v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem náro-
dům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky.“ Je však na každém 
z nás, jak se rozhodneme, Kristova slova: „Kdo uvěří, bude spasen, kdo 
neuvěří, bude zavržen“ nám vždy ponechávají na svobodu.
A tak každý svobodný člověk může radostně vítat jeden druhého prvo-
křesťanským pozdravem: „Christos anesti ek nekron!“ - „Kristus vstal 
z mrtvých!“

P. Jiří Špiřík

POHLEDY DO HISTORIE

Duben 1913 nebyl v Jindřichově Hradci příliš bohatý na aktuální události přesahující svým vý-
znamem běžné dění. Při probírání jednotlivých čísel týdeníku z tohoto měsíce před sto lety tak 
vynikají spíše drobné a detailní zprávy z dění přímo v Jindřichově Hradci, jejichž formulace nás 
v současnosti přimějí k pobavení a úsměvu. Dnes, se znalostí událostí, které v následujících le-
tech postihly celou Evropu, si ale v týdeníku povšimneme rubriky Přehled důležitých politických 

událostí. Tato rubrika se totiž v Ohlase od Nežárky pravidelně objevovala až od října roku 1911 a její rozsah se v roce 1913 stále rozšiřoval, přičemž 
většina zpráv byla zaměřena na probíhající národnostní nepokoje a na události spojené s českou národnostní otázkou.

4. dubna 1913
Vyznamenání
Panovník udělil evangelickému faráři panu Pa-
vlu Lanštjakovi v Hor. Dubenkách zlatý zásluž-
ný kříž s korunou.

Dar měšťanské škole chlapecké
Paní Antonie Třebická, soukromnice, vrátivši se 
ze své cesty po Egyptě, odevzdala pro sbírky zdej-
ší měšťanské školy chlap. darem některé vzácněj-
ší jedince tamního rostlinstva, mezi nimiž kvě-
tenství palmy datlové, spolu s  různými nerosty 
tamními a ukázkami egyptské keramiky. Ředitel-
ství školy vzdává jménem učitelského sboru po-
vinné díky za přízeň ústavu prokázanou.

Epidemie
V Lásenici, Dvorcích, Buku, Horní Pěné, Hrut-
kově, Otíně, Mutiněvsi, V. Ratmírově a  Polšti 
objevily se spalničky. V Jindřiši objevil se kašel 
zádušní. V  Klenové zanikla spála, v  Jindřiši, 
Matné, a Malém Ratmírově zanikly spalničky. 

11. dubna 1913
Místo k odvodu, do hospody
Bez obvyklé návštěvy hostinců před odvodem 
nelze si ani odbývání odvodu představiti. Dle 
toho řídil se i k odvodu letošnímu sem přivola-
ný mladík z nedaleké vesnice, který již v hodi-
nách ranních tolik alkoholu si popřál, že v ho-
dinu odvodu nebyl sto na  místo odvodu se 
dostaviti. Pro výtržnost byl odveden na policii, 
odkudž si jej matka k malé své radosti odvedla.

18. dubna 1913
Provolání
S obdivem a trochu snad i s ušlechtilou závistí hle-
děli jsme na velký boj bratří našich na Balkáně, kte-
ří ani krve ani statků nešetříce u vědomí velkého 

cíle obětovali vše pro svůj národ. Nejsme v tom po-
ložení, abychom mohli obětí na krvi národu svému 
prospěti a on též oběti té na nás nežádá. Volá k nám 
však ústy tisíců dětí našich z Vídně o podporu pe-
něžitou, která jediná jest sto zachrániti je našemu 
národu a jim mateřskou řeč... V nejbližších dnech 
navštíví Vás obětavé dámy- sběratelky. Nikdo ne-
nechejž jich odejíti s prázdnou, ale každý přispějž 
dle možnosti na dobrou věc.Místní dámský odbor 
N.J.P. (Národní jednota pošumavská, pozn. aut.).

Poštovní holub
Dne 7. t.m. chytil náš soused p. Tomáš Křesťánek, 
majitel pekařského závodu, pěkného poštovního 
holuba. Týž jest barvy černé a jedině pírko u oca-

su je bílé. Má na pravé nožičce bílý kroužek s čer-
venými písmeny: S.P.P.H., zelenou XI, červený kříž, 
modře vyryté číslo 915 a červenou pomlčku. O chy-
cení tom uvědoměn byl politický úřad a zabloudivší 
holub ponechán u p. Křesťánka na stravování.

25. dubna 1913
První bouřka
Včera po teplém dni snesla se po 9. hod. večer 
nad naším městem silná bouře, která provázena 
vydatným lijavcem potrvala do půlnoci.

Májová pobožnost
Dne 30. dubna ve  středu večer v  6. hod. počne 
v  konventním chrámu Páně pobožnost májová. 
Po celý měsíc bude o ½ 6 růženec, v 6 hod. krátké 
rozjímání, pak Litanie loret. s požehnáním. O nedě-
lích a svátcích koná se vše o ½ 5 hodině odpoledne.

Spolek pro pěstování moruší a hed-
vábnictví pro král. České
v Praze zašle k letošnímu chovu bource hedváb-
níka vajíčka zdarma každému, kdo se o ně přihlá-
sí a udá počet moruší, jež má pro chov k použití. 

Ohlasy od Nežárky a další regionální tituly mů-
žete 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 středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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Jednu z nejstarších jindřichohradeckých pamět-
ních desek lze spatřit na  průčelí budovy býva-
lých masných krámů. Pod prostředním oknem 
v prvním patře již přes 130 let připomíná jedno-
ho z nejpopulárnějších českých básníků poloviny 
19. století, Boleslava Jablonského.
Karel Tupý, jak znělo jeho občanské jméno, se na-
rodil v Kardašově Řečici 14. ledna 1813 v rodině 
majitele mlýna a  hospodářství. V  letech 1819 - 
1825 navštěvoval českou farní školu ve svém rodi-
šti, pak se rok učil němčině u bývalého řečického 
katechety M. Patáka v obci Stádlec. Na podzim 
1826 zahájil studium na gymnáziu v  Jindřicho-

stal literárně činný, soustředil se především na duchovní literaturu (Růže Sionská). 
V roce 1847 odešel na místo probošta do polského kláštera premonstrátek v obci 
Zwierzyniec nedaleko Krakova, kde 27. února 1881 zemřel. O tehdejší populari-
tě tvorby Boleslava Jablonského svědčí nejen honosný pohřeb na Vyšehradském 
hřbitově, ale i fakt, že sbírka jeho veršů byla za života Jablonského vydána čtyřikrát 
a v roce 80. výročí básníkova narození vyšlo již osmé vydání Básní. Jeho jméno 
dodnes nese také jindřichohradecký divadelní soubor, založený již v roce básní-
kova úmrtí.
Památku Boleslava Jablonského se po básníkově smrti rozhodli uctít také členo-
vé jihočeského studentského spolku Štítný. Protože se v roce 1882 v Jindřichově 
Hradci uskutečnil sjezd tohoto akademického spolku, iniciovali jeho členové poří-
zení pamětní desky „pěvci lásky“ ve městě jeho gymnazijních studií. Pamětní des-
ka, zhotovená v „dílně na optické 
a fysikální přístroje“ jindřichohra-
deckého optika Jana Steffala pod-
le návrhu studenta architektu-
ry Hauptmanna, byla slavnostně 
odhalena při studentském sjezdu 
15. srpna 1882 na  budově, v  níž 
v  letech 1807-1862 sídlilo gym-
názium. Na  mramorové desce 
z  černého mramoru jsou vyry-
ty básníkovy verše, které napsal 
při jedné ze svých pozdějších ná-
vštěv Jindřichova Hradce: „Zde 
jsem, učen řečí cizí, / naučil se ko-
chat vlastní“. A pod verši následuje 
text: „Boleslavu Jablonskému vě-
noval akad. spolek Štítný“ a  leto-
počet 1882.

František Fürbach

vě Hradci, po jehož absolvování v roce 1832 se stal studentem filozofie na pražské 
univerzitě. Již na gymnáziu se začal věnovat literatuře; tato jeho záliba se rozvinula 
v Praze, kde se přátelil s českými vlastenci a literáty, např. J. K. Tylem, a kde začal 
přispívat svými verši do českých časopisů. V září 1834 vstoupil do řádu premon-
strátů a přijal jméno Eugen. Noviciát odbýval v klášteře na pražském Strahově, ale 
po necelém roce z řádu vystoupil a začal studovat práva, studia ale zanechal a vě-
noval se poezii, ochotnickému divadlu a redakční práci. Na naléhání rodičů a zřej-
mě i z existenčních důvodů však v dubnu 1837 opět vstoupil do kláštera na Straho-
vě a studoval bohosloví. Dále psal poezii, v roce 1841 mu krátce před vysvěcením 
na kněze vyšel soubor veršů pod titulem Básně Boleslava Jablonského, tedy pod 

jeho literárním pseudonymem, pod 
nímž vstoupil do  dějin české literatu-
ry. Kniha zahrnuje jak jeho poezii mra-
voučnou (oddíl Moudrost otcovská), 
milostnou (Písně milosti), vlasteneckou 
i  reflexivní. Po vysvěcení krátce zůstal 
ve strahovském klášteře, v roce 1843 se 
stal kaplanem v Radonicích u Loun, zů-

Začátkem února letošního roku jsme absolvovali 
další cestu do zahraničí v rámci projektu Comeni-
us (projekt získalo GVN v J. Hradci a potrvá 2 ro-
ky). Tentokrát jsme navštívili Řecko a v něm město 
Amaliada a jeho okolí. Za učitelský sbor se pracov-
ního setkání zúčastnila Michaela Míková a Martina 
Kubičková, studenty reprezentovali Petra Bendová 
a Libor Vondráček ze 7.A.
Pobyt v Řecku jsme zahájili prohlídkou Athén. Pro-
hlédli jsme si historické centrum, kde jsme mimo 
jiné měli možnost vidět palác Acropolis, diskus-
ní místo Agora a olympijský stadion, vše však jen 
zvenčí, ale i tak to byl úchvatný zážitek. 
Po noci strávené v krásném, typicky řeckém hotelu 
jsme ještě navštívili kostelík na kopci nad Aténami, 
z kterého byl úchvatný výhled na celé město. V od-
poledních hodinách jsme autobusem přejeli napříč 
Peloponézským poloostrovem a dojeli až do měs-
ta Amaliada, kde jsme měli strávit následující tý-
den. Studenty si převzaly jejich hostitelské rodiny 
a my jsme se ubytovaly v hotelu, kde jsme se potka-
ly s ostatními učiteli. 
V úterý dopoledne jsme navštívili místní školu, kde 
jsme byli přivítáni kulturním programem, který si 
připravili studenti školy. Poté následovala prezen-
tace studentských prací na téma „Typická řemesla 
naší země a našeho regionu“. Zde musím velmi po-
chválit práci Petry a Libora, kteří celou prezentaci 

natočili, opatřili kvalitním komentářem v angličti-
ně a  velmi dobře počítačově zpracovali. Pracovní 
setkání dále pokračovalo představením kalendáře, 
do kterého přispěly fotkami a odkazy na důležité 
historické události všechny zúčastněné školy. Po-
tom jsme domlouvali témata dalších prezentací 
a podobu studentského časopisu.

Silným zážitkem byla návštěva Environmental 
Education Center, kde jsme si vyslechli poutavou 
přednášku o vzniku, průběhu a myšlenkovém od-
kazu původních Olympijských her, které probíha-
ly v Olympii. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavos-
tí o prastarých tradicích i o mýtech provázejících 
Olympijské hry, ale i  o  vzniku novodobých her 
a o tom, že se zcela změnil jejich prapůvodní smy-

sl. Poučeni o spoustu nových informací jsme odjeli 
do Olympie a procházeli místy, kde se psala historie 
sportu. Byli jsme paní průvodkyní vtaženi do do-
by dávno minulé a snažili se představit, jak to tam 
tenkrát vypadalo. To, že jsme se mohli proběhnout 
po prastarém olympijském stadionu, byl opravdo-
vý zážitek. Petra vyhrála studentský závod v kate-
gorii žen a  podle původní tradice byla symbolic-
ky provdána za vítěze mužské kategorie, kterým se 
stal student z Itálie. Navštívili jsme ještě muzeum, 
kde jsou uchovány historické předměty nalezené 
v Olympii. Monumentálnost a zachovalost pamá-
tek nás naprosto fascinovala. Večer jsme byli řeckou 
stranou pozváni na  řecký večer, při kterém jsme 
měli možnost na vlastní kůži poznat tradiční řecké 
tance, písně, tradice a jižanskou nespoutanost.
V průběhu celého pobytu jsme měli možnost dis-
kutovat s  ostatními kolegy z  jiných zemí. Vymě-
ňovali jsme si zkušenosti, cenné rady, porovnávali 
podmínky a  zázemí našich škol. Studenti pozna-
li nové kamarády, navázali nová přátelství a  měli 
možnost komunikovat v cizím jazyce. 
Další setkání proběhne v Turecku, kde budou stu-
denti prezentovat projekty na  téma „Obnovitelné 
zdroje energie“.

Martina Kubičková, 
Michaela Míková

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

dobová fotografie budovy bývalých 
masných krámůpamětní deska

Studenti jindřichohradeckého gymnázia opět podnikli cestu za poznáním

…abychom nezapomněli         Pamětní deska Boleslava Jablonského

portrét Boleslava Jablonského
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Rolničky budou pomáhat i v letošním roce 

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se opět do ulic 
Jindřichova Hradce vydají dobrovolníci 
se zapečetěnými kasičkami. Možná prá-

vě Vás požádají o příspěvek pro Diakonii 
Rolnička ze Soběslavi a jako poděkování 
Vám nabídnou symbolickou rolničku.

12. ročník sbírky „Rolničkové dny“ pro-
běhne v týdnu od 22. do 25. dubna i v dal-
ších 9 jihočeských městech. Dobrovolníci 
budou v ulicích žádat o finanční příspě-
vek na nákup a rekonstrukci chráněné-
ho bytu pro lidi s  mentálním postiže-
ním. Díky němu budou moci prožít svůj 
život důstojně a maximálně samostatně. 

Děkujeme vám všem, kteří nás během 
Rolničkových dnů podpoříte. Více infor-
mací najdete na www.rolnicka.cz
Sbírka probíhá v  souladu se zákonem 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a je-
jí konání je ohlášeno Krajskému úřadu Ji-
hočeského kraje, jehož kontrole také pod-
léhá.

Renata Gargulová

Plastikoví modeláři změřili své síly
V sobotu 16. 3. 2013 proběhla v Domě dětí 
a mládeže v Jindřichově Hradci soutěž plas-
tikových modelářů “Junior Kit DDM 2013”, 
která je zařazena do  Jihočeské ligy. Soutěž 
pořádal Klub plastikových modelářů Jindři-
chův Hradec za podpory Domu dětí a mlá-
deže v  Jindřichově Hradci. Členové klubu 
se postarali o  celkovou organizaci soutěže 
a o doprovodnou výstavu modelů ze svých 
sbírek.
Jednotlivé soutěže Jihočeské ligy se konají 
v Jindřichově Hradci, Písku, Českém Krum-
lově, Českých Budějovicích, Týně nad Vlta-
vou a Kaplici, soutěže se zúčastňují modelá-
ři ve věku od 2 do 18 let, kteří jsou rozděleni 
do jednotlivých kategorií podle věku a mo-
delářského zaměření. Jindřichohradecké 
soutěže se zúčastnili modeláři z Jindřichova 
Hradce, Českého Krumlova, Českých Budě-
jovic a Týna nad Vltavou, i když ti jen v pro-
řídlém počtu, jelikož se většina z nich kvůli 
náledí, které v sobotním ránu v jihočeském 
kraji panovalo, rozhodli zůstat doma. Tak-
též z tohoto důvodu nedorazila jinak počet-
ná skupina modelářů z Písku.
Klub plastikových modelářů zajistil pro 

CHCETE NÁS?
Rufus, pes, kříženec rotvajlera, 3 roky, kastrovaný
Rufusek je velmi milý mladý pejsek. 
Miluje lidi, bude skvělý parťák. Je 
aktivní, má rád dlouhé procházky. 
S ostatními pejsky si chce hrát, vy-
chází s nimi poměrně dobře, někte-
ří jedinci mu však vadí. Umí i pár 
základních povelů.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec) 

Miki, menší kříženec pravděpodobně jezevčíka s pinčem, pes, 9 let 
Je zvyklý na život v bytě, ale proto-
že velice rád chodí na procházky, 
jistě by si zvykl i na zahrádce. Ven-
ku může chodit i bez vodítka, je po-
slušný, přiběhne na zavolání, ale ji-
nak rád běhá a prozkoumává okolí. 
S ostatními pejsky se snese. Doma 
je hodný, klidný a čistotný, ale nerad 
zůstává sám. Mikýsek je očkovaný a 
odčervený a velice vitální.
Kontakt pro zájemce - 603 494 063 
(Jindřichův Hradec)
 

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný
Roby je již starší pejsek, ale na svůj 
věk je velice vitální. Pomalu, ale jis-
tě nabírá kila, která mu chyběla. S 
pejsky, se kterými se zná, vychá-
zí skvěle, víceméně si jich nevšímá. 
Vhodný na ven i do bytu, je to velký 
pohodář a miluje společnost. Je kompletně očkovaný. Hledá do-
mov, 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) 

Gustav, kocour, 1 rok, kastrovaný
Gustav je odrostlé kotě, je to mazel. 
Čistotný. S ostatními kočičkami ne-
má problém. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Fugas, kocour, 9 měsíců, kastrovaný
Fugas je odrostlé kotě, je to mazel. 
S ostatními kočičkami nemá pro-
blém. Čistotný.
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

účastníky soutěže i prohlídku výstavy  “Bi-
tva nad Jindřichovým Hradcem” v  Muzeu 
Jindřichohradecka, kde jsou vystaveny frag-
menty ze sestřelených letounů ze jmenované 
bitvy nalezených v našem okrese. K oživení 
výstavy přispěl i Klub plastikových modelá-
řů, jehož členové postavili modely jednotli-
vých typů letadel, které se bitvy zúčastnily.  
Jindřichohradeckou soutěž před vyhláše-
ním vítězů navštívil i  místostarosta měs-
ta ing. Bohumil Komínek, který si prohlédl 
všechny vystavené soutěžní i nesoutěžní ex-
ponáty a vyčkal s modeláři i na vyhlášení vý-
sledků a ocenění jednotlivých modelářů.
Pro soutěžící byly připraveny hodnotné ce-
ny z modelářského prostředí, které byly po-
řízeny z  finančních darů místních firem 
a z finančního příspěvku Města Jindřichova 
Hradce.
Z  jindřichohradeckých modelářů se zú-
častnili Ondřej Fořst, Patrik Šenolt, Ma-
těj Rešl, Adam Sehnal a  Vojtěch Vokáč. 
Všichni modeláři z Jindřichova Hradce se 
umístili i na stupních vítězů ve svých vě-
kových kategoriích.

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

ÚKAZY NA OBLOZE V DUBNU 2013:
Planety Merkur, Venuše, Mars, Uran a Neptun zůstávají nepozorovatelné. Na večerní obloze jde 
ještě pozorovat Jupiter a po celou noc Saturn. 
Pozorování Měsíce je velmi poutavé, a to nejlépe ve fázi kolem první čtvrti. Měsíc je v tuto do-
bu Sluncem osvětlován ze strany, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají stíny 
do okolní krajiny. Obraz je tak prostorový a velice působivý. Měsíc projde 3. dubna poslední 
čtvrtí, 10. dubna novem, 18. dubna první čtvrtí a 25. dubna nastane úplněk. I Slunce je zajíma-
vé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa 
chladnější - sluneční skvrny. Jarní obloha, ostatně jako kdykoli jindy během roku velmi pěk-
ná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí 
a objektů.

Další zajímavosti dubnové oblohy roku 2013: 
15. dubna ve 23 hod. je Měsíc v odzemí (404 898 km);27. dubna ve 21 hod. je Měsíc v pří-
zemí (362 251 km). 19. dubna ve 23 hod. 03 min. SEČ - Slunce vstupuje do znamení Býka; 
konjunkce Měsíce se Saturnem (Měsíc 3,8° jižně); Saturn v blízkosti Měsíce pozorovatel-
ný 2. a 3. 3. po půlnoci; 14. dubna ve 21 hod. - konjunkce Měsíce s Jupiterem (Měsíc 2,7° 

jižně); Jupiter v blízkosti Měsíce pozorovatelný večer nad západním obzorem blízko Alde-
baranu v souhvězdí Býka; 26. dubna v 1 hod. - konjunkce Měsíce se Saturnem (Měsíc 4,4° 

jižně); úkaz pozorovatelný nad jižním obzorem;

Návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2013:
odpoledne (pouze za jasného počasí): 

úterý: 14.00 - 16.00 hodin
 čtvrtek a pátek: 13.30 - 15.30 hodin 

večer: úterý a pátek: 20.30 – 22.30 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 21.00 hodin a jako ná-
hradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.
Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tříden-
ním předstihem!!!

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

Jana Jirků

Ukliďme svět
Tradiční jarní úklid na Jindrově naučné stezce le-
tos pořádá Hamerský potok o. s. v neděli 21. dubna. 
Sraz všech zájemců je v 14.00 hodin na konci Deni-
sovy ulice u panelu Jindrovy naučné stezky. Pokra-
čovat budeme směrem k Jindřiši a v případě velké 
účasti a zájmu přítomných i dále do Jindřišského 
údolí. Pytle na odpadky dodáme, rukavice všem 
(i dětem) rádi zapůjčíme. Doporučujeme pevnou 
obuv do terénu a vhodné pracovní oblečení.

Úklid probíhá v  rámci kampaně „Ukliďme svět“, 
kterou v  České republice organizuje Český svaz 
ochránců přírody a jejímž hlavním sponzorem je 
nadační fond Veolia. Občanské sdružení pro své 
aktivity navíc získalo podporu z  GP Jihočeského 
kraje pro rok 2013.
Více informací získáte na tel. číslech: 384 320 846, 
606 325 944.

Jana Dvořáková

Markéta Zinnerová 
podporuje Textík 
Ve  čtvrtek 4. dubna 2013 od  17.00 hodin 
proběhne v kapli sv. Maří Magdaleny v  Jin-
dřichově Hradci slavnostní literární večer, 
na kterém budou vyhlášeni vítězové a odmě-
něni úspěšní účastníci třetího ročníku lite-
rární a  výtvarné soutěže jindřichohradecký 
Textík. Bude uděleno celkem sedm Textíků. 
Čtyři literární ceny Textík 2013 předá zná-
má autorka knížek pro děti paní Markéta 
Zinnerová. Textíky za  výtvarnou část přije-
de předat její dcera, ilustrátorka Petra Jele-
nová. Vyhlášení je spojeno s  otevřením vý-
stavy nejlepších výtvarných prací zaslaných 
do  soutěže. Výstava, která pokračuje až 
do konce měsíce dubna, je k vidění v prosto-
rách kavárny FotoCafé v Muzeu fotografie a 
MOM v J. Hradci. Reportáž z předávání cen 
Vám přineseme v příštím čísle Zpravodaje.

Lenka Michalcová

Benefiční koncert 
pomůže dětem
V  neděli 21. dubna 2013 v  17.30 hodin se 
uskuteční v  prostorách kaple sv. Maří Mag-
daleny v  Jindřichově Hradci benefiční kon-
cert Česko - rakouského smyčcového or-
chestru pod taktovkou Miroslava Chytky 
a Ilony Průšové.
Zazní zde díla známých mistrů. Vstupné je 
dobrovolné. Výtěžek bude určen na  pomoc 
Jůlince a Jiříkovi Sýkorovým na rehabilitač-
ní pobyt a pomůcky. Srdečně zveme širokou 
veřejnost a těšíme se na krásný kulturní záži-
tek. Pořadateli koncertu jsou Základní umě-
lecká škola Vítězslava Nováka v  Jindřichově 
Hradci a jindřichohradecká pobočka huma-
nitární organizace ADRA.

Jana Vojáčková
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Týden otevřených dveří 
na Základní umělecké 
škole Vítězslava 
Nováka
ZUŠ Vítězslava Nováka připravila novinku 
pro rodiče, kteří uvažují, že by své dítě zapsali 
ve školním roce 2013/2014 do výuky. Zájemci 
z  řad rodičů a dětí budou mít příležitost na-
hlédnout do výuky, aby si udělali konkrétněj-

ší představu o  tom, jak výuka v  jednotlivých 
oborech probíhá. 
Již teď mají možnost na  našich webových 
stránkách vyplnit on-line formulář, kde mo-
hou nahlásit termín své návštěvy. Otevřený tý-
den bude probíhat od 20. do 24. května 2013. 
Svou návštěvu mohou rodiče ohlásit také 
osobně v sekretariátu školy. V případě velké-
ho zájmu budeme termíny návštěv v individu-
ální výuce (týká se hlavně hudebního oboru) 
rodičům upřesňovat, neboť povaha individu-
ální výuky nedovoluje větší množství návštěv-
níků v jedné hodině. I proto je lepší nabídnout 
nám více termínů. Obecně bude platit pravi-
dlo, že přednost mají ti, kteří se o daný termín 
přihlásí dřív. Své návštěvy mohou rodiče hlásit 
do 10. května 2013.

Vojtěch Maděryč

Pozvání Jindřichohradečáků do Slavonic

Zajisté jste už povšimli, že kolem Jindřichova Hradce vás chodí s hůlkami stále více. 
Připojte se a nenechte si ujít akci Nordic Walking Tour 2013 Slavonice 27. – 28.4. 2013. 
Hlavními cíli jsou: propagace zdravého životního stylu, outdoorových sportů s důra-
zem na zdravotní prevenci, vyjít vstříc podnikatelům v mezisezóně, ukázat na nové 

možnosti poznání České Kanady.
Cílem je přivést do regionu nový sport, nové možnosti. Podařilo se v rámci spolupráce s 
regionálními pracovišti /pobočkami/partnerských subjektů, např. zdravotních pojišťoven a 
dalších subjektů zabývajících se zdravotní problematikou akci přivést do Slavonic. Garance 
kvality: ČKNW (Český klub nordicwalking) zajišťuje technicko-organizační zabezpečení akcí 
a instruktory NW. Český Zdravotní Ústav – zabezpečuje zdravotnický personál, měření zdra-

votních hodnot na každé akci.

Popis produkce Nordic Walking Tour 2013 Slavonice
Zahájení - slavonické náměstí, přivítání účastníků, registrace – hotel U Růže, zapůjče-

ní NW holí, instruktáže, rozcvičky, start sobota 27. 4. 2013 v 11.00 hodin.
Průběh vlastního nesoutěžního závodu, losování startovních čísel, tombola o ceny, závěr 

v hotelu U Růže.
Stanice měření hodnot, tlak, tuky, cholesterol atd. zajišťuje ČZÚ a Rekvalifikační centrum Praha.
Doprovodný program: ukázky outdoorových sportů, Hula hoop pro děti, řemeslné dílny, 

ostatnídle možností organizátorů z Volby pro Slavonicko.

Vložený mistrovský závod o Mistra Jihočeského kraje 2013.

Zveme vás na poslední dubnový víkend do Slavonic, kde, jak věříme, zažijete příjemné a zajímavé prožitky 
s Nordic – Walkingem!! Sportovní tým z Volby pro Slavonicko Tel.: 606 630 399, mail: befuc@centrum.cz

Jiří Beneš

KULTURNÍ SERVIS
Filipojakubská noc se blíží!
Město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů města J. Hradec vás co nejsrdečněji zvou na ČARODĚJNICE 
30. 4. 2013 v 18.30 hodin v parku pod Gymnáziem V. Nováka J. Hradec. Každý v kostýmu čarodějnice a čaroděje obdrží 
malý dárek. Dětská diskotéka Michala Arnošta, zapálení ohně, občerstvení zajištěno.

Pálení čarodějnic, také Filipojakubská noc, se odehrává v  noci z  30. 
dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk 
a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví 
příchod jara. 

Jak čarodějnice vypadá?
Charakteristický je pro čarodějnici velký nos, výrazně trčící zuby a rozcu-
chané střapaté vlasy, které jí za letu vlají z pod šátku nebo z pod klobou-

ku. Rozeznat ji od lidské bytosti je nejjedno-
dušší ve  vzduchu. Čarodějnice ovšem nelétá 
na koštěti za každého počasí a v každé den-
ní době. Nejčastěji ji můžeme vidět za úplňku 
nebo za bouřlivých nocí. Noční výlety čaro-
dějnic trvaly až do svítání, dokud nezakokr-
hal kohout.

Ivana Bačáková

Dokument s besedou představí součást americké historie
Kulturní dům Střelnice uvádí dokument s  be-
sedou s autory „ROUTE 66 – MAINSTREET 
U.S.A.“ dne 16. 4. 2013 v  19.00 hodin v  ki-
nosále KD Střelnice. 

Zhlédnete oceněný film „Route 66 - Mainstreet 
U.S.A.“ režiséra Tomáše Zindlera, který byl nato-
čen v roce 2010 během jedné z cest po Route 66.

ROUTE 66   je považována za  nejslavnější silnici 
světa. Přestože vznikla teprve v roce 1926, stala se 

součástí americké historie a objektem národní hr-
dosti. Termín Route 66 je obecně známý po celém 
světě. O Route 66 se zpívají písně, píšou knihy a to-
čí filmy. Logo s šestašedesátkou se stalo atraktivní 
značkou oblečení, obuvi, kosmetiky, cigaret, stej-
ný název má i světoznámý software. Naše konkrét-
ní představy o významu tohoto slova se však různí.

Co to tedy Route 66 vlastně je?
ROUTE 66 byla první celoročně sjízdnou silnicí, 
spojující východ Spojených států se západem. Její 

počátek je úzce spjat s bouřlivým rozvojem auto-
mobilismu a Route 66 se záhy stala symbolem mo-
derní doby. Byla základní spojnicí pohybu zboží, 
zemědělských produktů i lidí napříč Amerikou.
Na  Route 66 se odehrála celá řada skutečně 
historických událostí. Tudy ve  třicátých letech 
putovaly do  Kalifornie nekonečné karavany 
zchudlých oklahomských farmářů, postižených 
katastrofálním suchem, po této trase se v době 
II. světové války přesunovaly vojenské oddíly

pokračování na straně 14
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Řemesla pro Paříž
V sobotu 13. dubna 2013 zve-
me milovníky 20. let minulého 
století na  vernisáž výstavy ta-
piserií s názvem Řemesla pro 
Paříž. Soubor tapiserií s  ná-
zvem Řemesla, který bude 
v  Domě gobelínů vystaven, 
je stěžejním dílem české tapi-
serie 20. století. Soubor, kte-
rý vstoupil do  historie užité-
ho umění, vznikl na  přelomu 
let 1924 a  1925 podle návr-
hu Františka Kysely, profeso-
ra pražské Uměleckoprůmy-
slové školy. Měl být součástí 
reprezentačního prostoru na-
vrženého Uměleckoprůmyslo-

vou školou pro Mezinárodní výstavu dekorativního umění v Paříži v roce 
1925. Jednalo se o  zařízení sálu československého výstavního pavilonu, 
jehož autorem byl Josef Gočár. Na jeho vytvoření spolupracovaly jednot-
livé ateliéry Uměleckoprůmyslové školy pod vedením Pavla Janáka. Toto 
rozsáhlé dílo mělo být ukázkou úrovně českého užitého umění a sou-
časně oficiálního uměleckého stylu mladého československého státu – 
národního dekorativismu. Interiér byl původně zamýšlen jako přijíma-
cí sál na Pražském hradě v rámci úprav prováděných Josipem Plečnikem 
po roce 1920. Záměr však nebyl nikdy realizován. Jedinou příležitostí, kdy 
byl tento rozsáhlý projekt prezentován veřejnosti, se stala světová výstava 
dekorativního umění v Paříži. Tapiserie byly utkány podle Kyselových 
návrhů v  jindřichohradecké dílně Marie Teinitzerové. Jejich technická 
i umělecká úroveň byla na pařížské výstavě oceněna uznáním nejvyšším 
– zlatou medailí Grand prix.Těmito díly získaly dílny Marie Teinitzero-
vé světový ohlas.
Vlastník celého souboru tapiserií Uměleckoprůmyslové muzeum v Pra-
ze z  důvodu požadavku na  časté vystavování nechal zhotovit na  konci 
osmdesátých let minulého století repliky. Tohoto úkolu se úspěšně zhos-
tily dílny Ústředí uměleckých řemesel v Jindřichově Hradci pod vedením 
akademického malíře Josefa Müllera. Výroba replik započala v roce 1988 
a dokončena byla v roce 1993.
Dům gobelínů představí tři tapiserie (repliky) z tohoto souboru a to Ma-
lířství pokojů, Hrnčířství a Knihvazačství. 
Bude nám potěšením přivítat bývalé i současné pracovnice dílen tapise-
rií, některé z nich jsou pamětnicemi a realizátorkami těchto mistrovských 
tapiserií.

Všem návštěvníkům přejeme krásný umělecký zážitek.
Vernisáž výstavy v sobotu 13. dubna 2013 v 15.00 hodin v Domě gobe-
línů, o. p. s., Dobrovského 202/I, J. Hradec, tel. 384 370 880, info@dum-
gobelinu.cz, www.dumgobelinu.cz

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s. 
dále zve všechny příznivce textilních řemesel k návštěvě letošních aktuál-
ních kurzů. V pestré nabídce jistě najdete kurz, který Vás zaujme. Letošní 
novinkou je třídenní kurz paličkování.

Rita Škodová

 s plnou výzbrojí do tichomořských přístavů. Po-
válečné generace zase našly na Route 66 způsob, 
jak ideálně poznávat Ameriku, a to nejlépe v au-
tech bez střechy. I pro beatnické hnutí šedesátých 
let byla šestašedesátka tím pravým „on the road“. 
Protože však Route 66 byla projektována v do-
bě počátků masové silniční dopravy, je jasné, 
že brzy nemohla stačit šílenému tempu, kte-
rým se americký automobilový průmysl roz-
víjel. Již v padesátých letech se začíná budovat 
síť moderních mnohaproudých dálnic zvaných 
„interstates“, které postupně starou silnici na-
hradily. V  roce 1985 byla Route 66 definitiv-
ně vyřazena z amerického dalničního systému.  
Od  začátku devadesátých let Route 66 opět 
ožívá jako národní historická trasa a  stá-
vá se předmětem zájmu milovníků roman-
tiky z  celého světa. V  jednotlivých státech 
USA vznikly místní asociace Route 66 a  dal-
ší organizace, které se o  ochranu a  propaga-
ci této americké legendy usilovně starají. Po-
dobná zájmová sdružení existují i  v  dalších 
zemích celého světa. Příznivce Route 66 v Čes-
ké Republice sdružuje Česká asociace Route 66. 

Fakta o Route 66:
•	Route 66 měří 2448 mil (3940 km)
•	Route 66 prochází 8 státy USA (Illinois, Missouri, 

Kansas, Oklahoma, Nové Mexiko, Arizona, Kali-
fornie)

•	Nejdelší část Route 66 prochází Novým Mexikem 
(487 mil), nejkratší je v Kansasu (13 mil)

•	Route 66 začíná v Chicagu a končí na břehu Tiché-
ho oceánu v Santa Monice

•	Při cestě po Route 66 překonáte 3 časová pásma
•	Přirozený směr Route 66 je od východu na západ, 

i když cestovat se dá i opačným směrem
•	V současnosti je v provozu 85 % původní trasy
•	Značná část trasy Route 66 v Novém Mexiku vede 

územím indiánského kmene Navajo
•	Route 66 se často označuje také jako Matka cest 

(Mother Road) nebo Hlavní ulice Ameriky (Main 
Street of America)

•	Nejslavnějším románem o Route 66 jsou Steinbec-
kovy Hrozny hněvu

•	Píseň Bobbyho Troupa Route 66 je jednou z nej-
hranějších skladeb na světě a má více než 500 verzí!

•	Na Route 66 se odehrává například slavný kreslený 
film Auta (The Cars) Radim Staněk

foto: Ivan Emr

  

str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



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.

Muzeum fotografie a MOM ukáže tvorbu Alexandra Paula i fotografii aktu
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií zahájí v druhé polovině dubna výstavní sezonu. Představí v ní projekt „Alexandr Paul – legenda 
české fotografie“, přibližující život a tvorbu významného fotografa z období 20.–70. let 20. století, která žánrovou a tvůrčí různorodostí bohatě ilustruje 
zásadní směry v tehdejší československé fotografii. Výstavní prezentace nabídne ke zhlédnutí snímky z Osvobozeného divadla, automobilových závo-
dů s Eliškou Junkovou, ze závěru druhé světové války v Čimelicích, fotografie české gotické a barokní architektury, slovenské architektury a výtvarného 
umění. V Jindřichově Hradci budou nadto vystavena nově objevená a dosud nikde neprezentovaná díla autora a řada trojrozměrných předmětů z jeho 
pozůstalosti, včetně dobových fotoaparátů. Souběžně se představí výstava „Akt – mistři černobílé fotografie“, připravená ve spolupráci se Svazem českých 
fotografů jako tematický výběr 
z jeho sbírek. 
Společná vernisáž proběhne v  so-
botu 20. dubna 2013, začátek 
v 17.00 hodin. Příznivci muzea jsou 
tímto zváni k účasti na slavnostním 
zahájení sezony. K  dispozici bu-
de též posezení v kavárně Fotocafé 
a prohlídka prezentací. Výstavy po-
trvají od 21. dubna do 30. listopa-
du, k vidění však budou v té době 
i  tři expozice, jež vznikly v  minu-
lém roce, a  další, krátkodobé vý-
stavy. V dubnu a květnu je otevře-
no o  sobotách, nedělích a  svátcích 
od  12.00 do  16.30 hodin, dohod-
nout lze i další termíny.
Muzeum fotografie a  moderních 
obrazových médií sídlí v  obnove-
ných prostorách zdejší jezuitské 
koleje. Zásadním podporovatelem 
muzea, nejen v  oblasti renovace 
objektu, je jeho zakladatel město 
Jindřichův Hradec.

Eva Florová
Foto: Alexandr Paul Foto: Alexandr Paul

HRADEC KRÁLOVÉ
15. 4. 2013 od 17.30 hodin - Mikulášovy patálie
Klicperovo divadlo opět uvádí na četná přání a pro velký úspěch příběhy 
malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů. Hrají: M. Ruml, J. 
Nerudová, P. Lněnička, L. Jůza, Z. Charvát, M. Němec, M. Steinmasslová, 
P. Lagner a další. Divadlo v Celetné Praha

CHEB
30. 4. 2013 - Filipojakubská noc v Krajince
Tradiční lampiónový průvod z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
zakončený ohňostrojem a diskotékou v Krajince.

KUTNÁ HORA
6. 4. 2013 od 16.00 hodin – Probouzení Kutné Hory
Kaple Božího těla 
VIII. ročník slavnostního zahájení turistické sezony na Horách Kutných 
tentokrát s podtitulem „Kutná Hora hudební, aneb Já jsem z Kutné 
Hory“. Účinkují: Richard Pachman, CuthnaAntiqua, USPS Tyl KH, 
Michal Hanuš, La Volta, Ochotnický spolek Tyl. Vstupné zdarma.

LITOMYŠL
27. – 28. 4. 2013 - Otevření litomyšlské lázeňské sezony 
Na duševní bázně v Litomyšli lázně
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu a rekonvalescenci těla, 
považujeme Litomyšl za místo, kde můžete obnovit své síly duševní. 
Poslední víkend v dubnu bude opět ve znamení otvírání Litomyšlské 
lázeňské sezóny. 

POLIČKA
10. - 13. 4. 2013 – Festival Polička Jazz 2013 – 17. ročník
Velký sál Tylova domu v Poličce
Martin Brunner & Jaroslav Šindler Duo, Ondřej Havelka and his 
Melody Makers, Jazz Q Martina Kratochvíla a Oskar Petr, Lucia Lužinská 
a Boris Čellár ‚Quintessence‘ (SK), Pražský Big Band Milana Svobody, 
Silvia Josifoska& Band (SK).

TELČ
30. 4. – 1. 5. 2013 - Svátek keltské kultury Beltine
Zámecký park
Můžete protancovat celou noc, vyzkoušet vědomostní a keltský ekokvíz, 
ale i lanové překážky a prolézačky, provazochodectví, šerm, vytlačování 
z kruhu. Můžete si vytesat z kamene jednoduchý přívěsek, vyrýt si do něj 
svůj symbol, vyzkoušet lití bronzu, tkaní, pečení placek a další zajímavé 
dílny, o překvapení nebude nouze.

TŘEBOŇ
6. - 14. 4. 2013 - Amarylis na zámku + květinový trh 
Tradiční výstava květin druhu amarylis v prostorách Státního zámku 
Třeboň, letos v duchu maškarním.
Výstavu doplní 13. dubna květinový trh na Masarykově náměstí.

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

Zuzana Bedrnová
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Vybrané dubnové premiéry v kině Střelnice

4. - 5. 4. 17.00, 20.00
HOSTITEL
USA / sci-fi / 2D
6. - 7. 4. 17.00, 20.00
G. I. JOE 2: ODVETA
Kanada, USA / akční / 3D
10. 4. 17.00, 20.00
BABOVŘESKY
ČR / komedie / 2D
11. 4. 17.30, 20.00
MAMA
Španělsko, Kanada / horor/ 2D
12. 4. 17.00, 20.00
NA DŘEŇ
Francie, Belgie / drama / 2D
13. - 14. 4. 17.30
JACK A OBŘI
USA / dobrodružný / 3D
13. - 14. 4. 20.00
VEDLEJŠÍ ÚČINKY
USA / krimi / 2D
16. 4. 19.00
ROUTE 66 – MAINSTREET U.S.A.
Dokument s besedou
17. 4. 19.00
NERADA RUŠÍM (ART)
Dánsko / komedie / 2D
18. - 19. 4. 17.00, 20.00
NEVĚDOMÍ
USA / sci-fi / 2D
20. - 21. 4. 17.00, 20.00
JURSKÝ PARK
USA / dobrodružný / 3D
25. 4. 17.30, 20.00
LESNÍ DUCH
USA / horor / 2D
26. 4. 17.30, 20.00
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
USA / komedie / 2D
27. - 28. 4. 17.00, 20.00
BABOVŘESKY
ČR / komedie /2D
30. 4. 19.00
TOSCA (ZÁZNAM OPERY Z MET NY)
USA / opera / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

7. 4. 15.00
KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
14. 4. 15.00
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE V
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
21. 4. 15.00
KAŠTANKA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
28. 4. 15.00
KAMARÁD KAPŘÍKŮ
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

NA DŘEŇ
Drama / Francie, Belgie / Falcon / 2D
Alimu byl do  péče 
svěřen jeho pětiletý 
syn, ale se Samem se 
sotva znají a  ocitají 
se bez domova, bez 
peněz a  bez přátel. 
A  tak se Ali uchý-
lí ke své sestře Anně do jihofrancouzského měs-
ta Antibes. Tam najednou život vypadá snadněj-
ší a zalitý sluncem. Ali, muž impozantní velikosti 
a síly, dostane práci jako vyhazovač v nočním klu-
bu a Sam začne chodit do školy. V klubu se Ali se-
známí s rezervovanou Stephanie, která ve vodním 
parku vystupuje s kosatkami. Ani Stephanie, ani 
Ali zatím netuší, že každému z nich se vlastní svět 
již brzy zhroutí a jediné, co je může zachránit, je 
vzájemná blízkost.
Hrají: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts 
a další
Režie: Jacques Audiard 
Hrajeme: 12. 4. 2013 od 17.00 a 20.00

JACK A OBŘI
Dobrodružný / USA / Warner Bros / 3D
Starověká válka 
znovu ožívá, když 
se mladému farmá-
ři nevědomky po-
daří otevřít bránu 
mezi naším světem 
a hrůzostrašnou rasou obrů. Zuřivá válka započ-
ne na  Zemi poprvé po  dlouhých staletích. Obři 
se snaží znovu obsadit zemi, kterou v dobách mi-
nulých ztratili. Tím začíná Jackova životní bitva. 
Jde do boje s obry, aby je zastavil. V boji o králov-
ství a jeho lid, o lásku k odvážné princezně, se se-
tká Jack tváří v tvář s nezastavitelnými válečníky, 
o kterých si myslel, že existují pouze v legendách, 
přičemž sám dostane šanci stát se legendou.
Hrají: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stan-
ley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Ewan McGre-
gor a další
Režie: Bryan Singer
Hrajeme: 13. - 14. 4. 2013 pouze od 17.30

NERADA RUŠÍM
Komedie / Dánsko / CinemArt / 2D
Helena je mladá 
sympatická dív-
ka s  poněkud vý-
středním chová-
ním. V jejím životě 
ji trápí pouze jedna 
věc. Ráda by zjisti-
la, kdo je její biologický otec, kterého ve svém 
dětství postrádala. Rozhodne se svým psem 
- matčiným miláčkem tuto bizarní situaci ře-
šit. Její hledání a  obrovské očekávání ji zave-
de do  kdysi slavného, dnes zchátralého, ko-
daňského divadla plného podivných existencí. 
Z bankrotu a tvůrčí krize může divadelníky vy-
vést pouze premiéra lehce šílené hry, do níž je 
angažován Helenin pes. Avšak i Helena touží 
po malé roli, ale pro svůj sen je potřeba něco 
obětovat. Mistrně natočená stylizovaná kome-
die s citem pro atmosféru příběhu a s bravur-

ními hereckými výkony pojednává s  černým 
humorem o  hledání sebe sama a  nacházení 
svého místa v  životě. Vtipný snímek zároveň 
vypráví o neobvyklé lásce plné absurdních si-
tuací. Film s nadsázkou nahlíží do atraktivního 
divadelního prostředí, do jeho zákulisí, kde se 
naplno odhalují vztahy mezi umělci.
Hrají: Nicolas Bro, Lotte Andersen, Stine Sten-
gade, Peter Gantzler, Sara Hjort Ditlevsen 
a další
Režie: Henrik Ruben Genz
Hrajeme: 17. 4. 2013 pouze od 19.00
představení ART kina

JURSKÝ PARK
Dobrodružný / USA/ CinemArt / 3D
Po  fantastickém 
nálezu miliony 
let starých D.N.A. 
se pokusí sku-
pina ambicióz-
ních vědců vytvo-
řit přírodní park 
s  žijícími prehis-
torickými zvířaty 
na  vzdáleném li-
duprázdném ost-
rově. Celý projekt 
podporuje milio-
nář John Hammond, který těsně před otevřením 
Jurského parku pro veřejnost pozve na  jeho ná-
vštěvu svá dvě vnoučata, známého paleontologa 
s jeho přítelkyní a další odborníky. Průběh jejich 
klidné návštěvy se rychle změní v noční můru po-
té, co jeden ze zaměstnanců v naději na tučný zisk 
od konkurence ukradne embrya dinosaurů. Aby 
snadno unikl z parku, vypne bezpečnostní systé-
my a tím i elektřinou napájený plot ohrazující celý 
Jurský park. Dinosauři se dostávají do volné příro-
dy a souboj lidí s druhohorními obludami začíná.
Hrají: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, 
Richard Attenborough a další
Režie: Steven Spielberg
Hrajeme: 20. - 21. 4. 2013 od 17.00 a 20.00

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Komedie / USA / Falcon / 2D
Ve filmu Jako za sta-
rejch časů se se-
šly herecké legendy 
v  rolích stárnoucích 
gangsterů. Val opou-
ští po  dlouhých 28 
letech vězení a Doc 
pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody, 
během které prožijí to, co někteří obyčejní smr-
telníci nestihnou za celý život. K dvojici se v prů-
běhu noci připojí třetí parťák Hirsha. V jejich ko-
mediálním, až donkichotském dobrodružství 
ožívají stará gangsterská pravidla loajality a kodex 
cti. Úžasnou noční jízdu si užijí naplno, i když - 
nebo možná právě protože vědí, co přinese ráno.
Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Ar-
kin a další
Režie: Fisher Stevens 
Hrajeme: 26. 4. 2013 od 17.30 a 20.00

Zdroj: www.falcon.cz www.bontonfilm.cz 
www.bioscop.cz   www.cinemart.cz   www.csfd.cz
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1. dubna, 18.00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT 
TRUMPET TUNE
Kaple Nanebevzetí Panny Marie, 
minoritský klášter, Štítného ulice

2. dubna, 16.00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ PRO DĚTI
Městská knihovna

2. dubna, 17.00 hod.
BIBLICKÉ DĚJINY X.
Přednáška Jiřího Kouna
Městská knihovna

3. dubna, 17.00 hod.
PŮVAB A JEDINEČNOST 
ŠUMAVSKÝCH SLATÍ
Beseda o fotografování šumavské 
přírody a promítání snímků 
Františka Janouta
Městská knihovna

3. dubna, 19.00 hod.
Neil LaBute „TLUSTÝ PRASE“
Jihočeské divadlo České Budějovi-
ce. Předplatné skupiny A. Náhradní 
představení za Bůh masakru.
KD Střelnice

4. dubna, 17.00 hod.
UNIVERZÁLNÍ ZÁKONY ANEB 
POCHOPTE, JAK SVĚT 
FUNGUJE II.
Přednáška Mirka Vojáčka
Městská knihovna

4. dubna, 17.00 hod.
JINDŘICHORADECKÝ TEXTÍK 
2013 
III. ročník vyhlášení vítězů
(host večera: Markéta Zinnerová)
Kaple sv. M. Magdaleny 

4. dubna- 30. dubna
VÝSTAVA JINDŘICHOHRADECKÝ 
TEXTÍK 2013
kavárna FotoCafé v Muzeu fotografie

5. dubna, 21.00 hod.
VYPSANÁ FIXA, WOHNOUT
Koncert, KC JITKA

6. dubna, 10.00 hod.
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST
Oslavy 100. výročí narození četaře 
Františka Peltána

6. dubna, 10.00 hod.
TVOŘIVÉ SOBOTY 1
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, 
Děbolín

6. dubna, 14.00 hod.
JIHOČESKÁ KRAJINA, LIBUŠE 
PILAŘOVÁ - KVERKOVÁ
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

16. dubna, 16.30 hod.
CO SKRÝVAJÍ BIBLICKÁ JMÉNA?
Beseda s ThMgr. Michalem Krchňákem
Městská knihovna

16. dubna, 19.00 hod.
ROUTE 66 - MAINSTREET U.S.A.
Dokument s besedou s autory
KD Střelnice - kinosál

18. dubna, 
ŠKOLA JAKO ZDROJ RODINNÉ 
NEPOHODY
Diskusní večery
Prodejní galerie Okénko - pasáž sv. 
Floriána

18. dubna, 16.00 hod.
NA SKLONKU MONARCHIE
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

19. dubna, 18 hod.
TRAGICKÝ VÝBUCH V MINIČ-
NÍM SKLADU V HOSTIVICÍCH 
VE ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 1945
Přednáška kpt. v. z. Karla Ludvíka
Konfereční sál Muzea Jindřicho-
hradecka

19. dubna, 19.00 hod.
4TET
Koncert vokálního uskupení.
KD Střelnice

20. dubna, 10.00 hod.
TVOŘIVÉ SOBOTY 1
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, 
Děbolín

20. dubna, 17.00 hod.
ALEXANDR PAUL - LEGENDA 
ČESKÉ FOTOGRAFIE a AKT - MI-
STŘI ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií

21. dubna, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší 
generaci.
KD Střelnice

21. dubna, 17.30 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT
Česko - rakouský smyčcový orchestr
Kaple sv. M. Magdaleny

24. dubna, 16.30 hod.
SETKÁNÍ S VORONĚŽÍ ANEB 
POHLED NA RUSKÉ ŠKOLSTVÍ
Beseda s PhDr. Janou Burianovou 
a Mgr. Marií Švandovou
Městská knihovna

25. dubna, 16.00 hod.
LETEM HRAČKÁŘSKÝM SVĚTEM

Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

25. dubna, 19.00 hod. 
MUZIKÁLOVÉ HITY - SETKÁNÍ 
Koncert - Pavla Břínková (soprán), 
Jan Ježek (tenor), prof. Jiří Pazour 
(klavírní doprovod) 
KD Střelnice

26. dubna, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Jen tak tak, Fingers
GVN J. Hradec

26. dubna, 20.00 hod.
JARNÍ KONCERT KOMORNÍHO 
SOUBORU JHSO
Kaple Nanebevzetí Panny Marie, 
minoritský klášter, Štítného ulice

26. dubna, 21.00 hod.
TLUSTÁ BERTA, RYBIČKY 48
Koncert, KC JITKA

27. dubna, 09.10 hod.
4. ZÁVĚREČNÝ ZÁVOD 
V DĚTSKÉM AEROBIKU
Fitcentrum Merkur

27. dubna, 10.00 hod.
TVOŘIVÉ SOBOTY 1
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, 
Děbolín

28. dubna, 9.30 hod.
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Setkání
GVN J. Hradec

30. dubna, 18.30 hod.
ČARODĚJNICE
Zábavné odpoledne
Park pod Gymnáziem V. Nováka 
J. Hradec

Probíhající výstavy:

PREZENTACE ZAHRADNÍHO 
CENTRA 
Městská knihovna - Akce potrvá 
do 30. 4. 2013

FRANTIŠEK JANOUT: ŠUMAVA 
BEZ HRANIC
Městská knihovna - Výstava potrvá 
do 31. 5. 2013

ZAVZPOMÍNEJTE S NÁMI NA 
TURNAJ STOLETÍ 
ve fotografiích Jiřího Koliše! 
Muzeum fotografie a MOM 
Výstava potrvá do 3. 4. 2013

SPLAŠENÁ VEJCE 
Výstava na trase A - Státní hrad 
a zámek J. Hradec - Výstava potrvá 
do 7. 4. 2013

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

6. dubna, 18.15 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT 
Chrámový sbor Adama Michny
Proboštský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

7. dubna, 16.00 hod.
VODNICKÁ POHÁDKA
Divadelní představení z cyklu „Děti 
s rodiči do divadla“
KD Střelnice

7. dubna, 19.00 hod.
G. B. Pergolesi STABAT MATER
Koncert - komorní orchestr, vokální 
soubor Fuertes
Kaple sv. M. Magdaleny

8. dubna, 19.00 hod.
BLATSKÉ KROJE
Přednáška 
PhDr. Jiřiny Langhammerové, 
setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

10. dubna, 16.00 hod.
PREVENCE NENÍ NIKDY DOST
Beseda 
Sociální služby, Česká ulice, J. Hradec

10. dubna, 17.30 hod.
VDĚČNOST - KOUZLO, KTERÉ 
MĚNÍ REALITU
Přednáška Renaty Siberové, du-
chovní škola LA-MYSTERA-KA
Městská knihovna

11. dubna, 16.30 hod.
ZANIKLÁ SÍDLA NA TŘEBOŇ-
SKU PO ROCE 1945
Přednáška Vladimíra Bednáře
Městská knihovna

11. dubna, 19.00 hod.
JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ
Koncert, KC JITKA

11. dubna, 19.00 hod.
Eduardo De Filippo „FILUMENA 
MARTURANO“
Agentura Harlekýn. Předplatné sk. A.
KD Střelnice

13. dubna, 10.00 hod.
TVOŘIVÉ SOBOTY 1
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, 
Děbolín

13. dubna, 21.00 hod.
HARLEJ
Koncert, KC JITKA

14. dubna, 16.30 hod.
SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
(ZUŠ JH, ZUŠ Telč a Slavonice)
kaple sv. Máří Magdaleny 
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Kam za sportem?
Lední hokej – reprezentace ČR A – Euro Hockey-
Challenge
ČR – Lotyšsko st 3. 4. 17:30
ČR – Lotyšsko čt 4. 4. 18:15

Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL – 
skupina A2
kolo 14. JH – Opava st 3. 4. 19:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, muži krajská liga
kolo 20. Tábor – JH B so 6. 4. 10:30
kolo 21. JH B – Prachatice ne 14. 4. 14:00
kolo 22. Pedagog ČB – JH B so 20. 4. 13:00

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

Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo 26. Michalovce – JH so 6. 4. 18:00

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – Če-
chy
kolo 16. JH – Cheb ne 7. 4. 14:30
kolo 17. JH – Astra Praha so 13. 4. 15:00
kolo 19. Strakonice – JH so 27. 4. 12:30
kolo 20. JH – Loko ČB so 4. 5. 15:00

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky I. liga – 
Morava
kolo 18. Velké Meziříčí – JH so 6. 4. 11:00
kolo 21. Poruba – JH ne 28. 4. 15:30

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

kolo 28. JH B – Tábor M ne 28. 4.
kolo 28. JH R – Dačice ne 28. 4.
kolo 28. JH B – Tábor B ne 28. 4.
kolo 28. JH R – Tábor M ne 28. 4.

Florbal – FK Slovan JH, elévové – Jihočeská liga
kolo 17. JH M – Tábor ne 21. 4.
kolo 17. JH B – Malonty ne 21. 4.
kolo 17. JH B – Tábor ne 21. 4.
kolo 17. JH M – Malonty ne 21. 4.

Kuželky – TJ Slovan JH, družstva divize Jih
kolo 24. Nové Město – JH so 6. 4. 11:00
kolo 25. JH – Dačice D pá 12. 4. 17:30
kolo 26. Start Jihlava – JH so 20. 4. 9:00

Kopaná – FK JH 1910, muži krajský přebor – Chance
kolo 20. JH – Rudolfov ne 7. 4. 16:30
kolo 21. Dačice – JH ne 14. 4. 15:00
kolo 22. JH – Sedlice ne 21. 4. 17:00
kolo 23. JH – Čkyně ne 28. 4. 17:00
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

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

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský pře-
bor
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 7. 4. 12:15
kolo 21. JH – Strakonice so 13. 4. 11:45
kolo 22. Č. Krumlov – JH ne 21. 4. 11:45
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 27. 4. 11:45

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

Kopaná – FK JH 1910 B a SK Horní Žďár, okresní pře-
bor
kolo 16. Studená – JH B so 6. 4. 16:00
kolo 16. Břilice – H. Žďár ne 7. 4. 16:30
kolo 17. JH B – Suchdol B so 13. 4. 10:00
kolo 17. H. Žďár – S. Hlína so 13. 4. 16:30
kolo 18. Dešná – JH B so 20. 4. 15:00
kolo 18. Staňkov – H. Žďár ne 21. 4. 17:00
kolo 19. Stráž – JH B ne 28. 4. 16:00
kolo 19. H. Žďár – Studená so 27. 4. 17:00
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

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž – skupina A
kolo 12. Buk – Plavsko so 6. 4. 16:30
kolo 13. Majdalena – Buk ne 14. 4. 16:30
kolo 14. Buk – Lodhéřov so 20. 4. 17:00
kolo 15. Nová Ves – Buk so 27. 4. 17:00
kolo 16. Buk – K. Řečice B so 4. 5. 17:00
kolo 17. Buk – Č. Velenice B so 11. 5. 17:00
kolo 18. Chlum B – Buk ne 19. 5. 15:00
kolo 19. Buk – Deštná so 25. 5. 17:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U15 – 
skupina A
kolo 18. JH – Bohemians 1905 so 6. 4. 10:00
kolo 19. Beroun – JH ne 14. 4. 10:00
kolo 20. JH – Slavia Praha so 20. 4. 10:00
kolo 21. Sparta Praha – JH so 27. 4. 10:00
kolo 22. JH – Dynamo ČB so 4. 5. 10:00
kolo 23. Písek – JH ne 12. 5. 10:00
kolo 24. JH – Rokycany so 18. 5. 10:00
kolo 25. Prachatice – JH so 25. 5. 15:15

SPORT

KD Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice uvádí tragikome-
dii Neila LaButeho „Tlustý prase“ v rámci 
předplatného skupiny A v KD Střelnice dne 
3. 4. 2013 v 19.00 hodin. Jihočeské divadlo 
České Budějovice. Náhradní představení 
za Bůh masakru.
V režii Martina Glasera hrají: Taťána Kup-
cová, Pavel Oubram, Teresa Branna, Ondřej Veselý, Věra Hollá, Lenka Kr-
čková, Ondřej Volejník, Jan Hušek, Dana Verzichová.
To přece není možné, aby si úspěšný a  atraktivní mladý muž něco za-
čal s tlustou holkou! Možná, že je milá, chytrá a zábavná, ale je příšerně, 
ohavně tlustá. A všichni kolem jsou perfektní. Ten kluk se zbláznil! 
Česká premiéra komedie světoznámého autora. Tlustý prase získalo Cenu 
studentské poroty na GRAND festivalu smíchu v Pardubicích v roce 2007.

V  neděli 7. dubna 2013 od  19.00 hodin 
jste srdečně zváni na koncert G. B. Pergole-
si STABAT MATER v kapli sv. Maří Magda-
leny.
Zpívají: Soprán: Zuzana Zaimlová, Alt: Mar-
tina Kučerová 
Komorní orchestr: Ludmila Plachá, Vladi-
mír Bartoš, Jiří Fajkus, Vladimír Faltus, Petr Hejda, Václav Matoušek, Ri-
chard Ochozka, Jaroslav Šanda, Tomáš Vodička.
Dirigent: Karel Ochozka
Vokální soubor Fuertes: Eva Hejdová, Eva Hejdová ml., Michaela Hejdová, 
Kamila Horáková, Kristýna Horáková, Lucie Jílková, Vendula Karlíčková, Te-
reza Kuželová, Adéla Pečínková, Jan Ondráček. 

Kulturní dům Střelnice uvádí slavnou 
divadelní komedii Eduarda De Filippo 
„FILUMENA MARTURANO“ v rámci 
předplatného skupiny A v KD Střelnice 
dne 11. 4. 2013 v 19.00 hodin. Agentu-
ra Harlekýn.
V  režii Zdeňka Kaloče hrají: Simona 
Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Ge-
bouský, Jaroslava Pokorná, Radka Filás-
ková, František Skopal, Karel Heřmánek 
ml./Jan Ťoupalík, Petr Srna/Michal Če-
liš, Libor Hruška/Zdeněk Hruška, Petr 
Vančura/Václav Legner

Co všechno musí podstoupit prostá že-
na, aby dostala k oltáři zhýralého bohá-
če a pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti!

Domenico Soriano je úspěšný obchodník a  též neodolatelný ctitel žen-
ských půvabů. Mladičkou Filumenu Marturano potkal v jednom neapol-
ském nevěstinci uprostřed druhé světové války. Pak se jejich cesty nakrát-
ko rozešly, aby se však po válce náhodou potkali znovu a tehdy se zrodil 
vztah, který vydržel 22 let. Filumena se stala jeho milenkou a v době, kdy 
byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho obchody. A po všech těch 
letech si jednoho dne ten starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mla-
dou holkou! To tedy Filumena nemůže nechat jen tak!

Ivana Bačáková
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LISTÁRNA

POZVÁNKY
STOLNÍ TENIS 
Na osmi stolech obou tělocvičen V. základní školy na sídlišti Vajgar v Jin-
dřichově Hradci se uskuteční již 16. ročník turnaje pro hráče všech věko-
vých i výkonnostních kategorií. Soutěž bude probíhat systémem handi-
capů, aby se vyrovnaly rozdíly mezi jednotlivými stolními tenisty. Klání je 
na programu v sobotu 6. dubna od 8 hodin. Soutěžit bude mladší a star-
ší žactvo, dorost, dospělí a také senioři od 60 let. Startovné je pro žactvo 
50,- Kč a pro ostatní kategorie 100,- Kč. Přihlášky přijímá a infor-
mace podá organizátor turnaje Otakar Kinšt (kinstota@seznam.cz, 
skokjh@quick.cz, 606 934 398).

MARIÁŠ 
Kulturní dům v Horní Pěně bude v sobotu 6. dubna od 9 hodin dějištěm již 
čtvrtého kola „Jihočeské ligy 2013“ ve voleném mariáši.

BASKETBAL 
Okresní kolo „AND1 Cupu 2013“ pro školní družstva dívek a chlapců se 
uskuteční v pondělí 8. dubna od 7:45 hodin, kdy turnaje začnou prezen-
tací. Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na 14 hodin. Ze soutě-
že pro kategorii III. (ročník nar. 1999 až 2001), která bude hrát v tělocvičně 
TJ Slovan v jindřichohradecké Jarošovské ulici, postoupí do krajského kola 
pouze vítězné týmy.

TAEKWON-DO ITF
V rámci oslav 58. výročí vzniku taekwon-da se v Třeboni uskuteční me-
zinárodní technický seminář, který povede viceprezident a  předseda 
technické a vzdělávací komise ITF sasongHwang Ho-Yong z KLDR. Semi-
nář, při kterém se bude vyučovat kompletní koncepce taekwon-da, se 
v Lázních Aurora uskuteční od pátku 12. do neděle 14. dubna. Páteční 
program semináře zahajuje v 17 hodin, celodenní sobotní pořad začíná 
v 9 hodin a vyvrcholí od 19:30 hod. banketem se severokorejským mi-
strem, v neděli od 9 hodin bude na programu další seminář, který bu-
de od 14 hod. zakončen zkouškami na technické stupně dan. Více infor-
mací lze získat na sekretariátu Českého svazu taekwon-do ITF (e-maily: 
sekretariat@taekwondo.cz, technicke@taekwondo.cz, mobilní telefon: 
604 258 109).

KUŽELKY 
Každoročně se koncem sezóny uskutečňuje tradiční „Superpohár“, 
v němž startují nejlepší družstva takzvaných podnikových lig, které se 
konají na kuželnách V N. Bystřici, Slavonicích, Dačicích a Č. Velenicích. 
Okresní finále se tentokrát uskuteční na čtyřdráze v Nové Bystřici, a sice 
v sobotu 13. dubna od 10 hodin.

SPORT HANDICAP 
Až v pozdně aprílovém termínu se letos uskuteční plavecký závod handica-
povaných sportovců „Vajgarský kapr 2013“. V  jindřichohradeckém bazénu 
a aquaparku tato sportovně-společenská akce proběhne již posedmé, při-
čemž plavecká část je na pořadu v sobotu 20. dubna od 8 hodin. Společen-
ský večer v kulturním centru Jitka v Otíně u J. Hradce začne ve 20 hodin. Bude 
spojen s vyhlášením výsledků a taneční merendou. K tanci a poslechu bude 
hrát kapela Vrbovci z Nové Bystřice a chybět nebude ani diskotéka ve stylu ol-
dies v podání DJ Gizzyho – Grigorije Orljanskiho z Kardašovy Řečice. Pořádající 
SK Kapři J. Hradec zajistí případné ubytování. Doprava po okolí jde na nákla-
dy domácího klubu. Kapří závody jsou tradičně nějak tematicky zaměřené, 
výjimkou není ani letošek. Tentokrát se celý den ponese v duchu šedesátých 
až osmdesátých let dvacátého století, období takzvaných květinových dětí – 
hippies. „Takže všichni shánějte po tetičkách, strýčcích, babičkách a dědečcích 
klasické oblečení té doby, hlavně staré květované šatstvo,“ mluvil o podmínce 
účasti hlavní šéf SK Kapři Ivan Jůna (ivan.juna@email.cz, 776 225 034).

MARIÁŠ 
Regionální liga licitovaného mariáše bude pokračovat čtvrtým kolem, 
které je na pořadu v neděli 28. dubna od 13 hodin. Turnaj se uskuteční 
v restauraci U Mocnáře v Deštné.

Seniorům pro radost
Nebylo to poprvé a nebude to jistě ani naposled. Tentokrát nás, seniory z DPS 
na Hvězdárně, pozvaly pečovatelky na Masopustní odpoledne do své klubovny.
K masopustu patří koblihy, tlačenka a pěkná muzika. To všechno tam bylo. O 
to se dobře postaraly pečovatelky pod vedením paní Vobořilové. S chutí jsme si 
zazpívali známé písničky při harmonice pana Vybírala. K uvolněné atmosféře 
přispěli i někteří senioři svým veselým vyprávěním a anekdotami.

Odpoledne uteklo jako voda v potoce. Zapomněli jsme i na svá životní trápení. 
Za to patří dík všem našim pečovatelkám, které se o nás starají celé dny.
„Vřelé díky vám, milé pečovatelky. Budeme se těšit na další taková setkání“.
Za vděčné seniory 

Luděk Michal (Jindřichův Hradec)

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci U14 – 
skupina A
kolo 18. JH – Bohemians 1905 so 6. 4. 11:45
kolo 19. Beroun – JH ne 14. 4. 11:45
kolo 20. JH – Slavia Praha so 20. 4. 11:45
kolo 21. Sparta Praha – JH so 27. 4. 11:45
kolo 22. JH – Dynamo ČB so 4. 5. 11:45
kolo 23. Písek – JH ne 12. 5. 11:45
kolo 24. JH – Rokycany so 18. 5. 11:45
kolo 25. Prachatice – JH so 25. 5. 17:00

SPORTOVNÍ AEROBIK
Aprílovým cvičením vyvrcholí „Cena Města Jindřichův Hradec“
„Podzimní“, „Mikulášský“, „Jarní masopustní“ a „Aprílový“ – to jsou názvy jed-
notlivých částí čtyřdílné série závodů nazvané „Cena Města Jindřichova Hradce“. 
Všechna klání uskutečňuje AET Team Lena J. Hradec ve fitcentru Merkur na jind-
řichohradeckém panelovém sídlišti Vajgar. Tři podniky již má ročník 2012/2013 za 
sebou, ten závěrečný, který rozhodne o držitelkách trofejí v jednotlivých kategoriích, 
je na programu v sobotu 27. dubna.
Seriál soutěží v dětském a rekreačním aerobiku se stal vyhledávaným nejen mezi 
cvičenkami z Jindřichova Hradce a okolí, či oddílů Jihočeského kraje, ale přijíždějí i 
závodnice například až z Karlových Varů. Také ve finálovém závodu jsou vyhlášena 

klání v pěti soutěžních kategoriích. Cvičit budou děvčata od 5 do 7 let, od 8 do 10 
let, od 11 do 13 let a od 14 do 17 roků, v páté kategorii se pak představí ženy od 18 
let společně se sportovkyněmi, které aerobik cvičí závodně.
Program bude zahájen cvičením tří nejstarších skupin již od 9 hodin. Ukonče-
ní soutěže s vyhlášením vítězek aprílového cvičení i dekorováním těch nejlepších 
v celkovém seriálovém hodnocení je naplánováno na 12:30 hodin. Vstupné pro ve-
řejnost je 25,- Kč. Tomu, kdo by měl zájem o start či o další informace k závodu nejlé-
pe poradí členka vedení pořádajícího klubu Lenka Průchová (lpruchova@centrum.cz, 
tel.: 777 950 925).

Roman Pišný

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci U13 – 
skupina A
kolo 18. Plzeň – JH ne 7. 4. 10:15
kolo 19. JH – Prachatice ne 14. 4. 10:00
kolo 20. Příbram – JH so 20. 4. 14:00
kolo 21. JH – Slavia Praha ne 28. 4. 10:00
kolo 22. Dynamo ČB – JH ne5. 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

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci U12 – 
skupina A
kolo 18. Plzeň – JH ne 7. 4. 12:00
kolo 19. JH – Prachatice ne 14. 4. 11:45
kolo 20. Příbram – JH so 20. 4. 15:45
kolo 21. JH – Slavia Praha ne 28. 4. 11:45
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
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POZVÁNKY NA KVĚTEN
Městské akce: Ostatní akce:
•	 7. 5. 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
•	 8. 5. 

OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ – PIETNÍ AKCE
•	 9. 5. 

VÁCLAV HUDEČEK, LUKÁŠ KLÁNSKÝ – 
KONCERT V RÁMCI ABONENTNÍCH KONCERTŮ KPH

•	 16. 5. 
„STARÁ DÁMA VAŘÍ JED“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY B 

•	 18. 5. 
PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB 
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL 

•	 19. 5. 
„DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA“ -
DIVADELNÍ POHÁDKA

•	 21. 5. 
„MOJE HRA“ -PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

•	 23. 5. 
PS SMETANA - KONCERT

•	 26 .5. 
SENIOR KLUB

•	 30. 5. 
„BESÍDKA“ – DIVADLO SKLEP – MIMO PŘEDPLATNÉ

•	 2. 5. 
„NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ“ – TRAVESTI SHOW

•	 3. 5. 
MAJÁLES 2013

•	 3. 5. 
KATAPULT

•	 4. 5. 
JINDŘICHOHRADECKÁ PŘEHLÍDKA 
AKORDEONOVÝCH SOUBORŮ

•	 5. 5. 
KREV V MOBILECH – FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH 
FILMŮ- JEDEN SVĚT

•	 10. 5. 
FARMÁŘSKÉ TRHY

•	 17. 5. 
MUZEJNÍ NOC

•	 19. 5. 
MISS AEROBIK TOUR 2013

•	 23. 5. 
„ROMANO STILO“ - KONCERT

•	 24. 5. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

•	 24. 5. 
NOC KOSTELŮ

•	 25. 5. 
BEŽ NA VĚŽ

Foto: Archiv města Jindřichův HradecPohled na malý Vajgar


