
Jindřichohradecký zpravodaj                                                 4/2007

- 1 - 

JINDŘICHOHRADECKÝ
ZPRAVODAJ - měsíčník

Vydává Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce a místo vydávání: 

Klášterská ul. 135/II, 
J. Hradec 377 22

Příspěvky do JH - zpravodaje 
můžete zasílat na e-mail: jirku@jh.cz, 

tel.: 384 351 215 

Redakční uzávěrka 
17. den předchozího měsíce. 

Do obsahu článku podepsaného 
autorem redakce nezasahuje. 

S obsahem čtenářských příspěvků  
se redakce JH – zpravodaje 

ne vždy ztotožňuje.

Tisk: RAIN tiskárna  s.r.o. J. Hradec. 
Registrační značka:  MK ČR E 11680  

Cena: 10,- Kč     Číslo 4/2007  
vyšlo 29. 3. 2007   

Foto na obálce: 
Město Jindřichův Hradec

Elektronickou verzi JH - zpravodaje
najdete na internetu:

www.jh.cz   www.jhzpravodaj.cz

Obsah
   2   Informace z Rady města
   4   Kruh přátel hudby při městě J. Hradec
   5   Informace města J. Hradec
   8   Výběr z událostí městské policie
   9   Společenská kronika, Městská knihovna
 10   Tradice a budoucnost Gymnázia V. Nováka 
        v Jindřichově Hradci
 13   Národní muzeum fotografi e o.p.s. J. Hradec
 14   Kulturní kalendář 
 17   Kino Střelnice
 20   Křídla a padáky nad Vajgarem (III. část)
 21   Rozloučení s ornitologem Oldřichem Kankrlíkem
 23   Sport 

Součást JH zpravodaje je příloha 
 Muzea Jindřichohradecka – NOVUM

Pokud vás některá z našich nabídek zaujala, 
neváhejte nás kontaktovat. Zašlete prosím váš 
strukturovaný životopis v češtině a v angličtině 

(kromě pozice Operátor výroby) na níže uvedenou 
emailovou adresu, připojte motivační dopis. 

Vaše materiály pečlivě prostudujeme a budeme 
vás kontaktovat.

Tel. +420384456171 – Bc. Aleš Čech
Email. adresa: ales.cech@trw.com

Společnost TRW – DAS a.s. Dačice 
hledá do svého pracovního týmu 
odborníky 
na následující pozice: 
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 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

Vojenský záchranný útvar 4081 se  hlásí ke 
tradicím vojenských posádek v Jindřichově 
Hradci, zvláště k historii 75. pěšího pluku 
a 29. pěšího pluku. Z důvodu zvýraznění 
úcty k vojenským tradicím se útvar rozho-
dl požádat prezidenta republiky o bojový 
prapor útvaru s historickým názvem „plk. 
Josefa Jiřího Švece“. V souvislosti s tím se 
velitel útvaru podplukovník Ing. Stanislav 
Mrvka obrátil na radu města s žádostí o 
souhlas s propůjčením historického názvu 
a s použitím znaku města pro tento účel. 
Rada města rozhodla této žádosti vyhovět. 
Použití těchto symbolů společně se zna-
kem útvaru tak bude vyjadřovat tradiční 
spolupráci města s armádou a příslušnost 
útvaru k Jindřichovu Hradci.

  Rozpočet města Jindřichův Hradec každo-
ročně počítá s podporou společenské a 
kulturní činnosti, s fi nančními dotacemi na 
sportovní a tělovýchovnou činnost a s pří-
spěvky dětským zájmovým organizacím.

   V letošním roce působí v našem městě 
21 kulturních a společenských organizací 
a spolků. Celková výše příspěvku na jejich 
činnost činí 300 tisíc korun. Výše příspěv-
ku se u jednotlivých subjektů řídí „Pravidly 
pro poskytování fi nančních dotací na kul-
turní a společenskou činnost“ a mezi hlavní 
kritéria patří počet členů a význam aktivit 
pro kulturní a společenský život ve městě. 
Z tohoto pohledu je nejvýše hodnocena 
činnost Pěveckého sboru Smetana, Spolku 
Přátel starého Jindřichova Hradce, Jindři-
chohradecké kulturní společnosti, Jindři-
chohradeckého symfonického orchestru, 
Klubu historie letectví a Divadelní společ-
nosti Jablonský.

   Dětských zájmových organizací, kte-
ré splňují podmínky pro přidělení dotací 
z rozpočtu města, je v Jindřichově Hrad-

ci registrováno pět a dohromady sdružují 
344 členů mladších osmnácti let. Na pod-
poru činnosti těchto organizací má letošní 
rozpočet vyčleněnu částku 500 tisíc korun. 
Z těchto prostředků bude 60% rozděle-
no organizacím přímo, 40% bude použito 
v průběhu roku k poskytování fi nančních 
dotací na pořádání akcí pro děti a mládež.

   Nejvíce peněz je tradičně vyčleněno pro 
podporu sportovních a tělovýchovných 
organizací. Podmínky pravidel pro posky-
tování těchto dotací letos splnilo 16 spor-
tovních oddílů a tělovýchovných organizací 
a celkem mezi ně budou rozděleny čtyři 
milióny korun.  Největší podíl na této část-
ce má KLH Vajgar,  TJ Slovan, TJ Házená, 
TJ Sokol a Veslařský klub Vajgar.   

    Obřadní síň krematoria v Jindřichově 
Hradci se dočká klimatizace. V rámci zvy-
šování kvality služeb poskytovaných orga-
nizacemi zřizovanými městem počítá letoš-
ní rozpočet s dalšími úpravami v objektu 
krematoria. Jako aktuální se jeví vybavení 
obřadní síně klimatizačními jednotkami 
pro chlazení vzduchu v letním období. Na 
základě výběrového řízení byla radou měs-
ta touto zakázkou pověřena fi rma LAVOS 
s.r.o. Jindřichův Hradec, která provede 
práce do konce měsíce dubna za 173 tisíc 
korun. Smuteční obřady nebudou touto 
akcí narušeny.  

   Ve dnech 20. až 22. dubna 2007 se bude v 
našem městě konat 14. ročník celostátních 
rybářských závodů NOVA DOMUS. Jedná 
se současně o nominační závod juniorské 
reprezentace na MS 2007. Město na tuto 
akci přispěje částkou 20 tisíc korun.  

Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

se koná 25. 4. 2007  
v 16,00 hodin v sále Střelnice

Jindricho zpravodaj 120x190.indd 1 8.3.2007 17:00:39
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     Kruh přátel hudby (KPH) při městě Jindřichův Hradec má již dlouholetou tradici. 
Pravidelné cykly koncertů byly KPH organizovány z popudu Českého hudebního fondu 
a Nadace Bohuslava Martinů, jenž se dodnes dílčím způsobem podílí (formou částečné 
fi nanční dotace) na jejich mimořádné kvalitě. Od založení KPH se tu uskutečnilo již na 
80 koncertů a hradeckému publiku se představily přes dvě stovky umělců – sólových 
interpretů i nejrůznějších hudebních těles.
Již tradičně tvoří každý cyklus  6-7 koncertů mimořádné kvality, zcela srovnatelných s 
úrovní největších a také nejkulturnějších měst v ČR. V každém cyklu najdeme jeden 
večer vyhrazený mladým a talentovaným umělcům. Také pro letošní rok byl kvalitně a 
s programovou nápaditostí sestaven  program koncertní sezóny a KPH při městě Jin-
dřichův Hradec by o tom rád přesvědčil Vás, všechny příznivce krásné a kvalitní hudby, 
při návštěvách koncertů v překrásném prostředí kaple sv. Maří Magdaleny s vynikající 
akustikou.
     Koncertní sezóna 2007 začíná ve čtvrtek 19. dubna koncertem známé sopranist-
ky Pavlíny Senič, tenoristy Leopolda Poldy a klavíristky Státní opery Praha Lady 
Bartošové. Jako host koncertu vystoupí dětský pěvecký sbor Carmina se sbormistryní 
Jitkou Valentovou. Lucie Novotná – hře na příčnou fl étnu se věnuje od svých 10-ti 
let. Hraje v orchestru činohry Národního divadla Brno, příležitostně v Českém národním 
orchestru a nyní vyučuje na ZUŠ Deblín. Spolu s  Janem Machem (klarinet) a Milo-
slavou Machovou (klavír) se představí jindřichohradeckému publiku dne 5. května. 
V rámci Jihočeského komorního festivalu, který se koná v Jindřichově Hradci již 
potřetí vystoupí vynikající violoncellista Petr Nouzovský se svými hosty (Jiří Hlaváč 
– klarinet, Jan Čech – klavír, Silvie Hessová – housle, Daniel Wiesner – klavír), a to vždy 
v úterý 17. července  a 11. září. V rámci KPH proběhne již tradičně festival Jin-
dřichohradecký hudební podzim, na kterém přivítáme komorní sdružení hudebníků 
– sólistů Lyra da Camera, kteří se ve své umělecké činnosti zaměřují na interpretaci 
komorní hudby především z období baroka a klasicizmu, tj. 17. a 18. století, která jim 
nabízí množství vokálních a instrumentální děl v různých nástrojových kombinacích (25. 
září). V úterý 23. října vystoupí soubor Harmonia Mozartiana Pragensis – toto 
těleso interpretuje hudbu od klasicismu až po současnost, se zvláštním zaměřením na 
tvorbu českých skladatelů. Základem je párové nástrojové obsazení dechového oktetu 
(dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty), ale věnuje se též interpretaci děl 
od trií až po rozšířená nástrojová obsazení serenád romantiků. Koncertní sezónu KPH při 
městě Jindřichův Hradec zakončí 14. listopadu večer inspirovaný divadlem Semafor s 
netradiční koncertní kompozicí pod názvem Semaforské inspirace. Vystoupí našemu 
publiku známý klavírista Jiří Pazour, kterého svým zpěvem doprovodí sboristka Heleny 
Vondráčkové, Marty Kubišové a Golden Kids Kamila Barochová. 
Všechny koncerty kromě koncertu 19. 4. 2007 (18:00 hod.) začínají v 19:30 hod.   
Výrazné snížení ceny vstupného pak s sebou přináší i samotné členství v Kruhu přátel 
hudby. Při zakoupení průkazu člena KPH za 40,- Kč získáte oprávnění ke 33% slevě 
ze vstupného na všechny naše koncerty. Vše potřebné pro členství v KPH obdržíte v 
pokladně Kulturního domu Střelnice, tel: 384 351 234 nebo na oddělení kultury, odboru 
kanceláře starosty MěÚ J. Hradec, tel: 384 351 214.
Srdečně Vás všechny zvu mezi nás ke strávení příjemných chvilek při krásné hudbě a 
přeji mnoho uměleckých zážitků.
                                                              Za Kruh přátel hudby: JUDr. Jana Říhová

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Odbor kanceláře starosty

Koncertní sezóna Kruhu přátel hudby       
při městě Jindřichův Hradec

na rok 2007
kaple sv. M. Magdaleny

                          19. 4. 2007  18:00 h. - Pavlína Senič - soprán
                                                             Leopold Polda – tenor 
                                                             Lada Bartošová – klavír 
                                                             host: 
                                                             dětský pěvecký sbor Carmina

                            5. 5. 2007  19:30 h. - Lucie Novotná (fl étna)
                                     Jan Mach (klarinet)
                                     Miloslava Machová (klavír)

                          17. 7. 2007 19:30 h. - Jihočeský komorní festival 
                                                            Petr Nouzovský (violoncello)
                                                            Jiří Hlaváč (klarinet) 
                                                            Jan Čech (klavír)

                          11. 9. 2007 19:30 h. - Jihočeský komorní festival 
                                                            Petr Nouzovský (violoncello)
                                                            Silvie Hessová  (housle)
                                                            Daniel Wiesner (klavír)

   ٭   ٭   ٭                                                      

                          JINDŘICHOHRADECKÝ HUDEBNÍ PODZIM

                          25. 9. 2007 19:30 h. - Lyra da Camera 
                                                            Jitka Navrátilová (cembalo)
                                                            Johana Rosická (soprán)  
                                                            Kateřina Chudobová (fl étna)
                                                            Josef Sadílek (trubka)

                        23. 10. 2007 19:30 h. - Harmonia Mozartiana 
                                                                Pragensis

                        14. 11. 2007 19:30 h. - Semaforské inspirace 
                                                            Jiří Pazour (klavír)
                                                            Kamila Barochová (zpěv)
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MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Odbor rozvoje - oddělení investic

     V letošním roce bude provedena na základě schváleného rozpočtu města rekonstruk-
ce a odbahnění Malého Vajgaru. Tato akce je připravována od roku 2004, kdy byla zpra-
cována a projednána projektová dokumentace, která řeší bezpečné převedení povodňo-
vých průtoků rybníkem. Průtok stoleté vody činí na rybníku Vajgar více než 45 m3/sec a 
stávající vypouštěcí zařízení jej není schopné převést. V loňském roce se podařilo zajistit 
příslib státní dotace ze Státního fondu životního prostředí a na jeho základě proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele zakázky, která je rozdělena na několik objektů. Podstatou 
akce je rekonstrukce stavidel, tzn. hlavního vypouštěcího zařízení a bočního přelivu. Tyto 
objekty jsou nemovitou kulturní památkou technického charakteru a proto musí být v 
maximální míře zachována jejich konstrukce. Hlavní vypouštěcí zařízení bude repaso-
váno v původním tvaru, tzn. desková stavidla mezi litinovými sloupy, na které bude z 
důvodu možného převedení povodňových průtoků osazena pérová klapka. Boční bezpeč-
nostní přeliv bude zcela rekonstruován s použitím hydraulické klapky, která umožní úplné 
otevření celého profi lu přelivu a za běžného provozu i přesnější regulaci hladiny rybníka 
dle manipulačního řádu. V Malém Vajgaru bude provedena i rekonstrukce kanalizačního 
řadu, probíhajícího podél pravého břehu a před objektem stavidel přecházejícího na 
levý břeh. Pod tímto kanalizačním řadem bude před stavidly vytvořen krabicový pro-
fi l, kterým bude zajištěna možnost spodního vypouštění rybníka. Kanalizační řad bude 
proveden z tvárné litiny z důvodu maximálního utěsnění jak proti úniku splaškových 
vod do rybníka, tak proti možnému pronikání povrchových vod do kanalizace. Opravena 
bude i kamenná stěna vypouštěcího kanálu pod stavidly, poškozená při povodni v roce 
2002. Vlastní odbahnění rybníka představuje odstranění cca 7.600 m3 sedimentů, které 
budou mechanicky vytěženy a odvezeny k dalšímu země-
dělskému využití, neboť dle laboratorních rozborů v nich 
nebyly zjištěny škodlivé látky. Pro přístup mechanizace do 
rybníka a vlastní vyvážení sedimentů bude v prostoru za 
objektem hotelu U Alžběty zřízen zpevněný sjezd, který 
bude po ukončení prací odstraněn. V průběhu vyvážení 
sedimentů bude upraven dopravní režim na křižovatce 
Vídeňské a Václavské ulice. Další částí akce je vybudování 
trvalé dělící stěny mezi Malým a Velkým Vajgarem. Tato 
betonová stěna bude založena ve Velkém Vajgaru před 
mostem, její koruna bude cca 0,5 m pod ustálenou hladi-
nou rybníka a za běžného provozu bude trvale otevřena. 
Pouze v případě nutného provádění údržby nebo opravy 
vypouštěcího zařízení, případně kanalizačního řadu bude 
při snížené hladině do stěny umístěno hrazení z hranolů a 
při zachování snížené hladiny Velkého Vajgaru bude možné Malý Vajgar vypustit.
 Práce na rekonstrukci budou zahájeny v měsíci dubnu a dokončeny v souladu 
s podmínkami dotačního programu dle uzavřené smlouvy o dílo s fi rmou PAS Plus s.r.o. 
Sibřina v měsíci listopadu 2007. Podle postupu prací v závislosti na povětrnostních pod-
mínkách bude možné částečné napuštění Velkého Vajgaru v letních měsících po vybudo-
vání dělící stěny. Celkové náklady činí cca 14 mil. Kč, z toho státní dotace téměř 7,9 mil. 
Kč. Na snímcích je vidět celkový pohled na vypouštěcí zařízení v původním stavu při plné 
hladině a po částečném snížení hladiny před výlovem.           
                                                           Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V JINDŘICHOVĚ HRADCI
se koná v termínu 18. a 19. dubna 2007 od 9.00 do 16.30 hodin.

                    PhDr. Jitka Čechová, 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném 
znění    o z n a m u j e   občanům, že má v majetku byty, které nabízí k prodeji:

• byt č. 23 v čp. 670/III na sídlišti Vajgar o velikosti 62 m2 – 2+1 
• byt č.   3 v čp. 708/III na sídlišti Vajgar o velikosti 44 m2 – 1+1
• byt č. 25 v čp. 786/II na sídl. U Nádraží o velikosti 34 m2 – 1+1
Bližší informace o ceně, podmínkách prodeje a možnosti prohlídky bytu mohou zájem-
ci získat na odboru  správy  majetku  města  Jindřichův  Hradec,  Klášterská 135/II,             
2. patro, č. dveří 202, tel. 384 351 163.

JUDr. Věra Sedláčková, 
vedoucí odboru správy majetku města

Sluníčkový den pro opuštěné děti – již posedmé
    

     Nadační fond Rozum a Cit již 10 let pomáhá vytvářet pro opuštěné 
děti jiný domov než „dětský domov“.
V dětských domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem 20 000 
opuštěných dětí. V ČR se tak jedná v průměru o jedno dítě ze 100. Aby 
mělo více dětí šanci vyrůstat v rodině, v přirozeném prostředí obklope-
ném láskou a porozuměním, připravil Nadační fond Rozum a Cit na 26. 4. 
již 7. ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské 

rodiny“. Ve více jak 70 městech naší republiky v tento den můžete potkávat studenty, 
nabízející keramické sluníčko nebo sluníčko magnetku. Pokud si ho koupíte, váš příspě-
vek bude podporou pro další pěstounské rodiny, a tak nadějí pro další děti bez domova.
     Nadační fond přispívá na zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových 
pomůcek pro zdravotně postižené děti, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bez-
bariérových prostor, přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro 
děti v náhradní rodině. Dále také přispívá na terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací 
semináře pro rodiče pěstouny.
“Každé nové setkání s pěstounskými rodinami je pro mě výjimečné, sváteční a oboha-
cující. Jsem šťastná, když vidím opuštěné děti, které se opět smějí, radují a těší v kruhu 
svojí nové rodiny. Pomozte nám prosím pomáhat i Vy!“ Říká patronka nadačního fondu, 
paní Naďa Konvalinková.
     Naši činnost můžete podpořit i zasláním dárcovské sms ve tvaru: „ DMS ROZUMACIT“ 
na čílso 8777.                          

Marie Řezníková, Nadační fond Rozum a Cit, 
                                                        Jablonského 639/4, Praha 7, www.rozumacit.cz

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Odbor správy majetku města

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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 VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1. 2. - 28. 2. 2007

přestupky a tresné činy proti majetku:

... Hypernova
2.2.2007 detekční rám aktivoval muž (40 
let). Následně bylo zjištěno, že ve vnitřní 
kapse bundy ukrývá CD známého folkové-
ho zpěváka v ceně 459,-Kč.

... Billa
24.2.2007 pravidelný, leč nízký příjem 
nestačil dotovat 24-ti letému muži jeho 
spotřebu alkoholu. To jej pravděpodobně 
vedlo ke zcestnému rozhodnutí si alkohol 
opatřit nelegálním způsobem. Se zatnu-
tými zuby se vydal do supermarketu, kde 
svůj úmysl také realizoval. Z regálu vzal 
dvě láhve alkoholu v celkové ceně 239,80 
Kč a „nepozorovaně“ je zasunul do kapes 
bundy. Jediná trhlina v jinak „dokonalé 
akci“  byla ta, že vše provedl chvilku před 
zavírací dobou a v prodejně byl pouze ON 
a asi 10 zaměstnanců, kteří jej k jeho údi-
vu předali strážníkům městské policie.

...Kaufl and 
4.2.2007 domácí dílnu si chtěl lacino dovy-
bavit 40-ti letý muž tím, neboť, bohužel 
přímo před zraky ostrahy, vzal z regálu ští-
pací kleště v ceně 59,90 Kč. Tyto si vložil 
do kapsy a bez zaplacení prošel kolem 
pokladny. Za pokladnou byl zaměstnancem 
ostrahy zastaven a předán strážníkům MP.

14.2.2007 láhev destilátu v ceně 124,-Kč 
si pod bundu ukryl 37-ti letý muž. Dlouho 
se však neradoval, neboť za pokladnou byl 
zastaven pracovníkem ostrahy, který na 
místo přivolal strážníky MP.

16.2.2007 pánský deodorant v ceně 99,90 
Kč nehodlal zaplatit 25-ti letý zákazník.  
Deodorant měl zasunutý v rukávu zimní 
bundy a vzhledem k nepraktičnosti tohoto 
úkrytu jej následně přendal za pás kalhot.
19.2.2007 snad příchod blížícího se jara 
zmátl 54-ti letého muže do té míry, že se 
pokusil odcizit sluneční brýle v ceně 30,-
Kč. 

28.2.2007 láhví whisky za 189,-Kč si chtě-
la oslavu narozenin zpříjemnit 28-ti letá 
maminka. Protože se jí však láhev zdá-
la příliš drahá, pokusila se jí dostat přes 
pokladnu v dětském kočárku.

...Penny Market
19.2.2007 cukrovinky v ceně 35,60 Kč 
se zdály nepřiměřeně drahé 52-ti leté-
mu muži. Proto je ještě před příjezdem k 
pokladně přemístil z nákupního košíku do 
kapsy bundy.

2.2.2007 ve večerních hodinách zadržel 
občan J. Hradce mladíka (16 let), který 
rozbil skleněnou výplň vchodových dve-
ří obchodu s textilem ve Vídeňské ulici. 
Následně mladíkovo jednání oznámil tele-
fonicky na služebnu městské policie. Stráž-
níci přestupce dopravili do místa bydliště, 
kde jej předali zákonému zástupci.  Pře-
stupek proti majteku byl řešen v blokovém 
řízení.
10.2.2007 v podvečerních hodinách pod-
napilá žena (24 let) verbálně napadla 
barmanku  provozovny Centrum na sídliš-
ti Vajgar. Vzhledem k tomu, že to neby-
lo poprvé, přestupek proti občanskému 
soužití bude řešit příslušný správní orgán.

12.2.2007 ve 21.40 hodin přijali strážní-
ci oznámení, že na ubytovně Otín fyzicky 
napadl muž (43 let) svou družku. Po příjez-
du na místo strážníci muže uklidnili a zra-
něnou napadenou ženu převezli na ošetře-
ní. Následně si věc převzala Policie ČR.

12.2.2007 ve 23.10 hod. na základě ozná-
mení občana, zadrželi strážníci podnapilé-
ho muže (23 let), který cestou na ubytov-
nu Slovan poškodil několik dopravních a 
orientačních značek. Po vyčíslení a uhra-
zení škody (4854,-Kč) byl muž řešen v blo-
kovém řízení.

22.2.2007 na základě příkladného a obě-
tavého jednání zaměstnanců JH-Marktu 
v Nádražní ulici a zaměstnanců Českých 

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly  
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 2. března 2007                         

Baboučková Barbora Zátopková Bára Ernst Vojtěch          Urban Jakub
Benešová Michaela Mihal Radim Prokeš Robin           Macků Karolína
Mizera David Matouš Svoboda Matěj

  2. 2. Josef Jakl, Horní Pěna 10. 2. Růžena Vinická, Litoměřice
  2. 2. Rudolf Prachař, Otín 13. 2. Ing. Radomil Tlustý, Tuklaty
  3. 2. Jaroslav Kafka, J. Hradec 14. 2. Antonín Švehla, Strmilov
  5. 2. Věra Šťastná, Doňov 15. 2. Jan Kytler, Rodvínov
  6. 2. Karel Kubů, Starý Bozděchov 18. 2. Bohumil Rod, Jarošov nad Než.
  7. 2. Jaroslav Paďourek, Nová Bystřice 20. 2. Josef Smrž, J. Hradec
  8. 2. Zdeňka Nováčková, J. Hradec 20. 2. Jaroslava Kodýmová, Sedlo
  8. 2. Jan Tabaj, Nová Včelnice 20. 2. Marie Melicharová, Slavonice
  8. 2. Bohumila Lendlová, J. Hradec 20. 2. Marie Roubíková, Otín
  8. 2. Jan Pražma, Klenov 21. 2. Vladimír Vondrus, Česká Olešná
10. 2.  Marie Vodrážková, Pleše 22. 2. Marta Vaňásková, Nová Včelnice
10. 2.  František Kubíček, Otín 28. 2. Jaromír Kohout, Plavsko

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,
kteří nás opustili v únoru 2007

drah se strážníkům městské policie podaři-
lo dopadnout dva zlodějíčky (24 a 22 let), 
kteří v průběhu dne nakradli v různých pro-
vozovnách v našem městě zboží za cca 20 

000 Kč (digitální fotoaparáty, textil, parfémy, 
alkohol atd.). Ti byli pro podezření z trestné-
ho činu krádeže předáni Policii ČR.

str. Gabriel Rudolf

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

 Knihovna dětem

 Městská knihovna v Jindřichově Hradci 
se v prvních jarních měsících zaměřila na progra-
my věnované potencionálním čtenářům, jimiž jsou 
děti. Kromě tradičních besed, doplňujících výuku 
českého jazyka a literatury, zpestřila knihovna spo-
lu s pořádající agenturou nabídku pro malé děti i 
jejich rodiče o zábavné odpoledne zaměřené na 
podporu dětského čtenářství. Děti i s rodiči měly 
možnost v sobotu 10. března shlédnout a aktivně 
se účastnit opravdu pestrého a zajímavého programu, kdy v popředí byla především 
kniha, autorské čtení, krátké divadelní vystoupení a aktivní podíl dětí na tvorbě leporela. 
Městskou knihovnu navštívila spisovatelka paní Daniela Krolupperová a přednesla dětem 
ukázky ze svých pohádek. Během odpoledne si děti samy vytvořily leporelo, které bude 
zařazeno do soutěže na jarní výstavě „Svět knihy“. 

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec
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Tradice a budoucnost Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

Z historie studentského praporu
     Několik jindřichohradeckých dam, zejména slečny Vaníčková, Steinhauserová a Chab-
rová zorganizovaly roku 1878 sbírku na studentský prapor. Chtěly ho vlastnoručně ozdo-
bit a to se jim podařilo (vyšily ho).
     Svého praporu se studenti gymnázia v J. Hradci dočkali v roce 1880. V pátek 25. 
června v 17 hodin se konala na nádvoří gymnázia (dnes muzeum) slavnost svěcení stu-
dentského praporu.
     Na nádvoří, ozdobeném březovými májkami a chvojím, byl zřízen oltář. U něho se 
shromáždili pan probošt P. Vilém Platzer, katecheta P. J. Gabriel, městští hodnostáři a 
profesorský sbor. Na pokyn pana profesora Steinhausera přišli žáci ve čtyřstupu „při 

jarém pochodu gymnazijní kapely a utvořili na 
nádvoří čtverec“. Tři slečny - Anna Vaníčková, 
Marie Steinhauserová a Marie Chabrová - jež 
měly největší zásluhu o pořízení praporu, se sta-
ly kmotřičkami praporu. Pan ředitel gymnázia A. 
Vaníček od nich prapor přijal, předal ho panu 
proboštovi k posvěcení. To se dálo po způsobu 
vojenském. Do žerdi byly zatloukány hřebíky cír-
kevními a světskými hodnostáři, kmotřičkami a 
pak vždy jeden žák za třídu zatloukl také jeden 
hřeb. Mezi zatloukáním hřebíků zpívali žáci píseň 
„Vše jen ku chvále vlasti a krále“.

     Pak předal pan probošt prapor praporečníkovi 
oktavánovi Josefu Vaníčkovi. Poté měl řeč pan 
katecheta P. Gabriel. Ten vybídl studenty zvo-
láním „Sursum corda“ (vzhůru srdce) a vysvět-
lil význam nápisů na praporu a na stuhách. Na 
praporu bylo heslo „Ora et labora“, „Vědě a vlas-
ti“, „Ars longa, vita brevis“. Na třech fáborech 
byly nápisy „Po píli, po práci ku plesu jonáci“, 
„Občanstvo jindřichohradecké přičiněním slečen 
Anny Vaníčkové, Marie Steinhauserové a Marie 
Chabrové“, „Viribus unitis“. 
     Po ukončení řeči praporečník poděkoval a 
provolal: „Sláva spanilomyslným slečnám kmot-
řičkám“. Pak se odebrali studenti do kaple, kde 
bylo požehnání. Po něm žáci zazpívali „Hospodi-
ne pomiluj ny“ a pak císařskou hymnu.
     V sobotu 3. srpna 1880 se už vydali studenti 
pod svým praporem na tradiční výlet.
                                       

Rudolf Prokop

PhDr. Viktor Kalabis (1923 - 2006)

   Jednou z nejvýznamnějších osobností české hudby druhé 
poloviny 20. století byl PhDr. Viktor Kalabis, který studoval 
na jindřichohradeckém gymnáziu a maturoval na gymnáziu v 
Soběslavi v roce 1942. 
     Narodil se 27. 2. 1923 v Červeném Kostelci a od roku 1929 žil 
v Solnici nedaleko Rychnova nad Kněžnou. V roce 1934 se stal 
studentem rychnovského gymnázia, ale počátkem roku 1939 
se s rodiči přestěhoval do J. Hradce. Hrál na klavír a saxofon, 
tvořil zde své první kompozice. Po ukončení středoškolských 
studií nastoupil jako učitel v Mělníce. V roce 1944 byl však 
totálně nasazen jako dělník do továrny na letecké součástky.  
Ve studiu skladby pokračoval až po válce, nejprve na konzerva-

toři v Praze u E. Hlobila, poté na hudební fakultě AMU u J. Řídkého. Na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy vystudoval současně hudební vědu a psychologii (titul PhDr. získal až v 
rehabilitačním řízení roku 1991). Od roku 1953 působil jako hudební dramaturg, režisér a 
redaktor Československého rozhlasu v Praze, později se věnoval pouze skladbě. 
   Jeho skladatelská činnost zahrnuje více jak stovku hudebních děl. Kalabis byl autorem 
především instrumentální hudby, skládal symfonie, smyčcové kvartety, koncertní skladby. 
Mnohé z nich vznikaly na objednávku uznávaných jednotlivců, institucí a orchestrů. Díla 
byla komponována pro Českou fi lharmonii, Josefa Suka, pro jeho manželku cembalistku 
Zuzanu Růžičkovou a mnohé další. Byla uváděna světovými orchestry a slavnými dirigen-
ty. Psal i skladby vokální, z jevištních děl jmenujme balety „Dva světy“ a „Outsider“ uvá-
děný v Národním divadle v Praze. Významné byly také Kalabisovy hudebně organizační 
schopnosti. Působil jako prezident Nadace Bohuslava Martinů a inicioval vznik Institutu 
B. Martinů. Byl spoluzakladatelem mezinárodní soutěže mladých interpretů Concertino 
Praga a dal podnět ke vzniku stejnojmenného jihočeského festivalu v Jindřichově Hradci, 
který si se svou chotí vyvolil za svůj druhý domov. Viktor Kalabis zemřel dne 28. září 
2006 v Praze. 

Následující „Vzpomínku na studia před 50 lety“ napsal V. Kalabis v září roku 1992:
      „V téhle škole budeš pokračovat v Hradci, konečně nebudeš muset dojíždět.“ - obrátil  
se na mě otec, když jsme míjeli krásnou výstavnou budovu jindřichohradeckého gym-
názia. Bylo to začátkem ledna roku 1939. Roku tak tragicky významného pro náš národ. 
Vstoupili jsme do parku, přešli lávku přes Nežárku a za chvíli jsme se ocitli v „červeném 
domě“, jak se tehdy říkalo Gantnerově vile na Nežárce, v mém novém domově. To pro-
středí mě uchvátilo. Vždyť jen samotná cesta do gymnázia byla romantickým zážitkem. 
Nastoupil jsem do hradeckého gymnázia uprostřed studijního roku v kvintě. „Aspoň ta 
druhá polovina studií proběhne ve větším pohodlí,“ říkal jsem si. Leč..! Již za dva měsíce 
přišla okupace a mé sny se zhroutily. Kolik snů, kolik nadějí, kolik životů se asi zhroutilo 
toho neštastného dne 15. března 1939!
Netrvalo dlouho a museli jsme tuto budovu opustit a přestěhovali nás do jiné budovy. 
Museli jsme udělat místo Němcům. Za dalších pár měsíců nás vyhnali i z Hradce. Kdo  
chce studovat na německém gymnáziu, může zůstat, české gymnázium bude přeloženo 
do Soběslavi. Kdopak by byl zůstal! A tak jsme dojížděli denně do Soběslavi. K pěti stům 
nás prý bylo. Nebyla to lehká doba. Brzy ráno vstávat, v létě, v zimě a místo oběda vlast-
ně jen čaj z thermosky a kus chleba. Přitom šlo vlastně o nejnáročnější ročníky. Pamatuji, 
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že jsme v zimě nastupovali do nevytopených, vymrzlých vagónů, které nám přistavili v 
Hradci. Někdy jsme přijeli i se značným zpožděním, takže odpadla první hodina. Zkrátka 
- škola tak trochu válečná...
      V době Heydrichiády bylo profesorské povolání oborem věru riskantním a nebez-
pečným. Starali se o to němečtí inspektoři, kteří hrozili nejvyššími tresty všem „ideově“ 
provinilým a někdy i své tresty uskutečnili. Tyto „radostné“ chvíle jsme zažívali při matu-
ritách. Zdálo by se, že v takto nebezpečné době se stal studentský život nepoetickým, 
ustrašeným, šedivým peklem, na které se nerado vzpomíná. To však nemohu potvrdit. 
Někdy právě naopak. Jako by ten psychický i materiální útlak budil ještě větší protiklad. 
Stěží se kdy semkl kolektiv profesorů a studentů v jeden tak nerozborný a vzájemně 
si vstříc vycházející celek jako v těch letech národního ohrožení. Nedali jsme si vzít ani 
smysl pro humor a legraci všeho druhu. 
     Rád bych vzpomenul i na naši - byť ojedinělou - avšak těžko zapomenutelnou činnost 
kulturní. Bylo to nastudování divadelní hry Calderona de la Barcy „Dáma skřítek“, ke 
které jsem napsal svou první část Dvořákových Moravských dvojzpěvů, které jsme pak 
opravdu, byť před malým publikem - veřejně provedli.
     Vzpomínám-li na studia, nelze nepoděkovat i profesorům. Měl jsem velmi rád  p. prof. 
J. Muka, tohoto historického vševěda, který nás zajímavě učil dějepisu. Spolupracoval 
jsem s ním později díky svému rozhlasovému zaměstnání a obdivoval jsem, s jakou bra-
vurou dovedl na mikrofon udělat bez přípravy nejen přednášku o architektuře památných 
budov na okrese, či o růstu zemědělství, ale i o historii hudby od Michny až po součas-
nost. Obdivuhodná osobnost.
   Vážil jsem si našeho třídního profesora p. Sedleckého. Učil nás latině a nejen to, i 
jakémusi serioznímu, vážnému a zodpovědnému přístupu k životu. Ne slovy, ale spíše  
celým svým habitem, celým utvářením své osobnosti. Ó, jak by bylo právě dnes potřeba 
takových profesorů! Skvělého odborníka a předobrého člověka jsme měli na přírodopis. 
Byl jím p. prof. Müller. Byl tak znamenitým odborníkem, že se podle něho jmenoval prý 
jeden brouček - Mülleri. Zvláštní šarm přinášel do hodin francouzštiny p. prof. Trubač.
     Svými znamenitými přednáškami v matematice a deskriptivní geometrii mě zaujal 
prof. Lerl. Mnohá jména jsem již, díky dlouhému studiu na jiných školách, zapomněl. 
Jedno jméno  si budu ale stále pamatovat. Byl to prof. Dr. Richard Reiss. Nebyl naším 
profesorem. Přišel jen asi na tři hodiny - suplovat za kohosi. A za tu dobu se mu podařilo 
dát mladým studentům takovou lekci v oblasti morálky, na kterou by jiní potřebovali roky. 
Jak? Vlastním příkladem. Řekl nám tehdy v té 
šílené, vymknuté době, kdy se hlídalo každé 
slovo: „Měli jsme mít němčinu. Já bych vám 
rád místo toho něco pověděl o Masarykovi.“ 
Načrtl nám potom jakýsi extrakt Masaryko-
vých úvah o pravdě, morálce, charakteru. 
Nemohu mluvit za své spolužáky. Já jsem 
však z této chvíle načerpal mnoho sil právě 
pro dobu,  která měla přijít po studiích a která 
trvala vlastně až do nedávna.
       Přiznávám se, že asi právě od té kvinty 
jsem se stával čím dál netrpělivějším. Cítil jsem, že čas utíká a bylo by třeba co nejdří-
ve studovat profesionálně hudbu. V mnohých hodinách mou hlavou zaznívala hudba 
Beethovenova, Bachova, Janáčkova a na chemické vzorce jsem zcela zapomněl. Dočkal 
jsem se po dlouhém válečném nasazení. Mohl jsem vystudovat konzervatoř i Akademii 

múzických umění a k tomu ještě svou milovanou fi lozofi i (a to navíc u prof. Jana Patoč-
ky), hudební vědu a estetiku. Píšu to jen proto, abych zdůraznil, že třeba jsem si myslel, 
že mnohé předměty mě na gymnáziu spíše zdržovaly než pomáhaly, přeci jen jsem 
později došel poznání, že to bylo hradecké gymnázium, které mi dalo znamenitý základ 
pro další studium.
     Kéž si naše milé hradecké gymnázium udrží duch náročnosti, pro ně po léta tak 
typický, i do dalších let!“
      V roce 1993 bylo PhDr. Viktoru Kalabisovi uděleno čestné občanství města Jindřichův 
Hradec. V budoucnu by jedna z ulic na nově budovaném sídlišti Hvězdárna – Jižní svah 
měla nést jméno Kalabisova.
                                                                         PhDr. Jana Burianová, učitelka GVN

    Národní muzeum fotografi e ukončilo v polovině března atraktivní výstavu přírody 
Visions of the New Millennium a čeká ho přibližně tři měsíce dlouhá výstavní přestávka. 
Důvodem je pokračující rekonstrukce jezuitské koleje, kde muzeum sídlí. Budova se 
veřejnosti neuzavře úplně, návštěvníci  i v této době mohou navštívit kavárnu Kamel, 
která byla otevřena v jezuitské koleji na začátku března.

    Stavební práce skončí v červnu 2007 a návštěvníci se pak budou moci těšit z posezení 
na nově upraveném nádvoří bývalé jezuitské koleje. Nově opravené, prosklené chod-
by umožní také rozšíření 
výstavních prostor Národní-
ho muzea fotografi e a budou 
využity již pro letní premié-
ru výstavy Ostře sledovaný 
Hrabal. 

    Tento výstavní projekt 
bude propojovat několik 
uměleckých oborů, do kte-
rých zasáhla tvorba Bohu-
mila Hrabala: fotografi i, fi lm, 
divadlo a literaturu. Hrabal je 
pro nás zajímavý nejen svým 
dílem - jeho život je mozai-
kou míst, lidí, věcí i zvířat, 
zvláštně a někdy tajemně 
sestavenou až do jeho smrti, 
od které právě letos uplynulo 
deset let. Fotografi e přiblíží 
jeho svět, který byl kulisou Hrabalových knih a později i fi lmů, natočených podle knižních 
předloh (pražské pivnice a stará Libeň, Kersko, pivovar v Nymburku...).  
    Výstava bude otevřena od června do srpna 2007 a její součástí budou fi lmová i diva-
delní představení.                                                                

Ivana Kubičková

Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec

architektonický návrh přestavby nádvoří jezuitské koleje 
v J. Hradci, autor Ing. Milan Špulák
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Pondělí  2. 4. 2007 - vernišáž od 17,30
             Galerie Špejchar Vás zve na společnou výstavu 
            DOTEKY   Lea Knopp - malba, perokresba 
                            Jana Krausová - paličkování, prostorová krajka 
                            (výstava potrvá do 6. 5. 2007)                          Galerie Špejchar

Úterý    3. 4. 2007 - 19,00   
             Město J. Hradec a Agentura OK Vás zvou na 
            VELIKONOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
             Účinkují: Petr Přibyl, Aneta Mazancová, Martina Kučerová, Sara Kučerová, 
            soubor bubeníků Hacunamatata a další 
            Koncert je pořádán na podporu handicapovaných spoluobčanů s roztroušenou 
            sklerózou (sdružení ROSKA) Vstupné dobrovolné        kaple sv. M. Magdaleny 

Neděle  8. 4. 2007 - 14,00
             Obec baráčníků Kunifer v J. Hradci pořádá tradiční 
            VÍTÁNÍ JARA spojené s vynášením smrtky. 
            Průvod vyjde ve 14 hodin od Baráčnické rychty. 

Neděle  8. 4. 2007 - 17,00
             Město J. Hradec Vás zve na 
            VELIKONOČNÍ KONCERT 
            Účinkují YMCA J. Hradec - Pěvecký sbor Jakoubek a hosté 
            Na programu duchovní hudba.  Vstupné dobrovolné    kaple sv. M. Magdaleny

Neděle  8. 4. 2007 od 17,00
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
             VELIKONOČNÍ KONCERT 
             Účinkuje žesťový soubor TRUMPET TUNE
            Na programu hudba rudolfi nské Prahy, hudba staré Anglie aj. 
                                                   Vstupné 50,- Kč                 kostel sv. Jana Křtitele
Středa   11. 4. 2007 - 17.00  
            ZUŠ v J. Hradci ve spolupráci se Společností V. Nováka při ZUŠ pořádají
            KONCERT VÍTĚZNÝCH KOMORNÍCH SOUBORŮ
            Vystoupení souborů úspěšně reprezentujících ZUŠ J. Hradec v krajském kole
            soutěže základních uměleckých škol. 
                                                  Vstupné dobrovolné         kaple sv. Maří Magdaleny

Čtvrtek  12. 4. 2007 - 19.30 
             Pěvecké oddělení populární hudby ZUŠ J. Hradec
            spolu se společností V. Nováka zvou na 
            ABSOLVENTSKÝ VEČER  Magdaleny Batroškové a Moniky Frolíkové  
             Účinkují: Aleš Háva - piano, Jan Kadeřávek - saxofon, Štěpán Štrupl - piano  
            Petr Nouzovský - violoncello, Jan Svobodný - baskytara, Václav Švec - bicí
            X-TET - komorní soubor                                       kaple sv. Maří Magdaleny

Čtvrtek  12. 4. 2007 - 19.37
            DADA KLUB KASPER  uvádí 
            DÁŠA  VOŇKOVÁ Další z pravidelných pořadů Hudební sklepy. 
                                       Vstupné 100 Kč              DADA KLUB KASPER - Kostelní ul.

KULTURNÍ KALENDÁŘ Čtvrtek  12. 4. 2007 - 17,45 
             Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou na 
            besedu Klubu aktivního stáří p. Jaroslav Beran, zástupce policie ČR, tiskový
            mluvčí: „Senioři - nejohroženější skupina obyvatelů“ - druhá část

Internát SZdŠ J. Hradec - Vajgar
Pátek    13. 4. 2007 - 19.00  
            DS Jablonský uvádí premiéru komedie se zpěvy a tanci 
            Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ
             Hrají, tančí a zpívají: P. Körner, V. Staněk, K. Lišková, L. Ratajová, R. Štěbetáková, 
             K. Heřmánková, V. Hanuš, J. Smrčka, E. Dvořáková, S. Krajíčková, H. Liškařová, 
             P. Prudil, K. Bedáňová, J.Fišerová, I. Leštinová, B. Svobodná, R. Hájek, M.Charvát,
             T. Körnerová, A. Ratajová, M.S.Lorenc a divadelní kapela Ukrutanka 
             (L. Soukup, Vl. Bartoš, B. Komínek a R. Jack Urban).  
             Hudba Libor Soukup, choreografi e Bohumila Bérová, kostýmy Hana Proxová,  
             dramaturgie a režie Sabina a Jiří Langerovi  
                                                             Vstupné 70,- 65,- 60,- Kč        sál Střelnice
Pondělí  16. 4. 2007 od 19,00  
             Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce
           „JINDŘICHŮV HRADEC V LETECH 1860 - 1880 III. část“
             Přednáška prof. Rudolfa Prokopa        konferenční sál muzea ve Štítného ulici
Pondělí  16. 4. 2007 - 20,00 
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
            ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
            Účinkují: Simona Klímová (Slaný), Pouličníci (Tábor) a Jen tak tak
                                                             Vstupné dobrovolné       budova gymnázia
Čtvrtek  19. 4. 2007 v 16,00 
             Muzeum Jindřichohradecka pořádá výstavu 
             ROZUMEM I CITEM Fotografi e Borise Procházky  
            Vernisáž výstavy uměleckých fotografi í známého strážského fotografa.
            Na vernisáži vystoupí známá pěvkyně Pavlína Senič 
            (výstava potrvá do 10. června 2007 )                                   výstavní síň „13“

Čtvrtek  19. 4. 2007 - 18,00
             Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec Vás zve na
            KONCERT
            Účinkují: Pavlína Senič - soprán, Leopold Polda - tenor, Lada Bartošová - klavír
            host koncertu - dětský pěvecký sbor CARMINA
            Předprodej vstupenek od 5.4.2007 v pokladně KD Střelnice
                          Vstupné: 60,- Kč, 40,- Kč pro členy KPH       kaple sv. M. Magdaleny

Čtvrtek  19. 4. 2007 19.37
            DADA KLUB KASPER uvádí
            EVA  HENYCHOVÁ  Recitál populární písničkářky
                                  Vstupné: 100 Kč               DADA KLUB KASPER - Kostelní ulice

Pátek    20. 4. 2007 od 18,00
            Muzeum Jindřichohradecka a Klub historie letectví J. Hradec            
            JAPONSKÉ NÁMOŘNICTVO OD SUŠIMI PO PEARL HARBOR
            Přednáška Ing. Zdeňka Nováka o vývoji japonského námořnictva od regionální 
            mocnosti po světovou velmoc“.           konferenční sál muzea ve Štítného ulici
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1.  neděle   17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 83 Kč

   

BABEL USA-Bioscop
Brad Pitt a Cate Blanchetová ve spleti silných minipříběhů, sklá-
dajících se ve fascinující portrét našeho světa. Třetí fi lm režiséra 
Alejandra Gonzálese Iňarrita (Amores Perros, 21 gramů) byl jed-
ním z oscarových favoritů letošního roku.
Dále hrají: Gael Garcia Bernal, Koji Yakusho, Adriana Barrazová 
Režie: Alejandro Gonzáles Iňarritu
Mládeži do 15 let nepřístupný   
Délka fi lmu: 142 min.

3.  úterý    17.30  20.00
4.  středa  17.30  20.00
5.  čtvrtek 17.30  20.00
6.  pátek   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

                                    

GOYOVY  PŘÍZRAKY    Španělsko-USA-Falcon
Historické drama režiséra Miloše Formana není jen portrétem 
Francisca Goyi, ale i kruté doby roku 1792 kdy ve Španělsku vlád-
la inkvizice, a postav, jejichž životy poznamenala.
Hrají: Javier Bardem, Stellan Skarsgärd, Natalie Portmanová, 
Michael Lonsdale aj.
Režie: Miloš Forman
Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka fi lmu: 117 min.

7. sobota  17.30  20.00
8. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

ZASTAV  A  NEPŘEŽIJEŠ  USA-SPI
Jed v žilách, pomsta v srdci. Chev Chelios má v krvi zvláštní jed. 
Musí být v neustálém pohybu a napětí, protože naživu zůstane 
jen tehdy,  bude-li mít v těle dostatečnou hladinu adrenalinu.
Hrají: Jason Statham, Efren Ramirez, Amy Smartová aj.
Režie: Mark Neveldine, Brian Taylor
Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka fi lmu: 87 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
9. pondělí  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 78 Kč

SÓLOKAPR USA-Bioscop
Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda. Scarlett 
Johansonová a Hugh Jackman v hlavních rolích nové komedie 
Woodyho Allena. Na vystoupení mága Sida Watermana se přišla 
podívat i studentka žurnalistiky Sandra. Iluzionista si ji vybere 
pro svůj trik...
Dále hrají: Woody Allen, Ian McShane aj.
Režie: Woody Allen
Mládeži do 12 let nevhodný  
Délka fi lmu: 96 min.

10. úterý     17.30  20.00
11. středa    17.30  20.00
12. čtvrtek   17.30  20.00
13. pátek     17.30  20.00
14. sobota    17.30  20.00
15. neděle    17.30  20.00

Vstupné: 88 Kč
         

VRATNÉ  LÁHVE ČR-Falcon
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Nová rodinná 
komedie Zdeňka a Jana Svěráka vypráví o bývalém učiteli Josefu 
Tkalounovi, který sice odešel do důchodu, ale nehodlá se smířit s 
pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Macháče,Pavel Landovský, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Miroslav 
Táborský, Nela Boudová aj.     
Režie: Jan Svěrák
Délka fi lmu: 95 min.

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
Otevřeno od 31. 3. (út - ne) 10.00 - 15.15 h. 
Trasa A - Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel 
V pondělí je památkový objekt uzavřen. Prohlídka je možná 
pro předem objednané skupiny se 100% příplatkem v mimoprovozní době. 
Otevřena je výstava „Oprášené suvenýry“ v galerii na II. zámeckém nádvoří

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Muzeum je otevřeno od 1. 4. denně mimo pondělí 9.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h. 
O Velikonočním pondělí je muzeum otevřeno! 
Kostel sv. Jana Křtiteleje uzavřen. 
Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech 10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 h.
O Velikonočním pondělí je městská věž otevřena!

Sobota  21. 4. 2007 - 18,00  
             Římskokatolické proboštství J. Hradec pořádá
            VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
            Účinkuje Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec
                         Vstupné dobrovolné       Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie

Neděle  22. 4. 2007 - 17,00  
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad  
            SENIOR KLUB   Vstupné 40,- Kč                                             sál Střelnice
Pondělí  23. 4. 2007 - 19,00
             KD Střelnice v J. Hradci pořádá Bluegrassový koncert 
            ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA  
                                  Vstupné 115, 110, 105 a 60 Kč                            sál Střelnice
Neděle  29. 4. 2007 - 16,00 
            KD Střelnice v J.Hradci uvádí pohádku z cyklu „Děti s rodiči do divadla“
            PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI Agentura DAP Praha
                                  Vstupné 40, 35 a 30 Kč                                      sál Střelnice
  

Pondělí 30. 4. 2007 - 19,00 
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru
            JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU   Divadlo A. Dvořáka Příbram    
            Hrají: Z. Kalina, D. Gondík j.h., O. Brousek ml. j.h., J. Novák
            Předplatné sk. A   Vstupné v doprodeji 145, 140, 135 a 70 Kč       sál Střelnice 

Kultura a volný čas - Městské akce
Jejich přehled najdete na www.jh.cz

ř ěPřipravujeme na květen
  4. 5.      Lampiónový průvod s ohňostrojem
  5. 5.      Koncert v rámci KPH, Lucie Novotná (fl étna), Jan Mach (klarinet), 
               Miloslava Machová (klavír), (kaple sv. M. M.)
  8. 5.      Oslavy 62. výročí ukončení II. světové války 
18. 5.      Koncert  Tři sestry (sportovní hala)
19. 5.      Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál I. + zahájení       
              turistické sezóny (SHZ J. Hradec)
26. 5.      Koncert PS Smetana, PS Buštěhrad, PS Kamenice nad Lipou (kaple sv. M. M.)
28. 5.      Zpívání na schodech (GVN J. Hradec)
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PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

1  -  2.    Jako malé děti                                               USA - černá komedie
3  -  6.    Obsluhoval jsem anglického krále                     ČR - hořká komedie
8  -  9.    Past na žraloka                                              USA - animovaný, rodinný
8  -  9.    Dopisy z Iwo Jimy                                          USA - válečné drama
10 - 11.  Hudbu složil, slova napsal                                USA - romantická komedie
12 - 13.  Hannibal - Zrození                                           Francie-V.Británie - thriller
15 - 17.  300: Bitva u Thermopyl                                    USA - historický, válečný
18 - 20.  Arthur a Minimojové                                        USA - animovaný, rodinný
18 - 20.  Vlajky našich otců                                           USA - historický, válečný
22 - 23.  Pusinky                                                          ČR - hořká komedie
24 - 27.  Bestiář                                                           ČR - milostný příběh
       29.  Nejlepší sportovec století                                 Nizozemsko - komedie
30 - 31.  Robinsonovi                                                    USA - animovaný, rodinný
30 - 31.  Atentát v Ambassadoru                                    USA - drama

26.  čtvrtek  jen 20.00
27.  pátek    jen 20.00

Titulky 
Vstupné: 68 Kč                
                                      
            

FAST  FOOD  NATION USA-Hollywood C.E.
„Big One“ je nejnovější hamburger fast-food řetězce Mickey´s a 
stává se z něj nejúspěšnější produkt všech dob. Jenže v tom mase 
je něco  divného...
Hrají: Ethan Hawke, Greg Kinnear, Catalina Sandino Morenová aj.
Režie: Richard Linklater
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 114 min.

28.  sobota  17.30  20.00
29.  neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč  

ROCKY  BALBOA USA-Bontonfi lm
Nejslavnější fi lmový boxer Sylvester Stallone se vrací do rin-
gu. Nepřestal se řídit heslem: nic nekončí, dokud to doopravdy 
neskončí.
Dále hrají: Burt Young, Antonio Torver, Geraldine Hughesová aj.
Režie: Sylvester Stallone Délka fi lmu: 102 min.

1.5.  úterý    17.00  20.00
2.5.  středa   17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
                

JAKO  MALÉ  DĚTI  USA-Warner Bros.
Lehce černá komedie o tradičním manželském trojúhelníku, v 
němž „ta třetí“ je populární Kate Winsletová, která rozčeří poklid-
nou hladinu života jedné průměrné americké rodiny.
Dále hrají: Jennifer Connellyová, Patrick Wilson, Jackie E. Haley 
Režie: Todd Field
Mládeži do 12 let nevhodný Délka fi lmu: 137 min.

1. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

POHÁDKOVÉ  TAJEMSTVÍ  I                            ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 62 min.

8. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 CVRČEK  A  SPOL.                                           ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 63 min.

15. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 VLÁČEK  KOLEJÁČEK                                      ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 65 min.

22. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 POVÍDÁNÍ  O  PEJSKOVI  A  KOČIČCE         ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma:  64 min.

29. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 ŠTAFLÍK  A  ŠPAGETKA                                ČR-Krátký fi lm
 Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma:  70 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

17.  úterý     17.30  20.00
18.  středa    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč
                        

ŠTĚSTÍ  NA  DOSAH  USA-Falcon
Hořká komedie. Chris Gardner (Will Smith) má malého synka 
Christophera, velké dluhy a velký americký sen...
Dále hrají: Thandie Newtonová, Jaden Christopher Syre Smith aj.
Režie: Gabriele Muccino
Délka fi lmu: 117 min.

19.  čtvrtek   17.00  20.00
20.  pátek     17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky    
Vstupné: 63 Kč
 

DREAMGIRLS   USA-Bontonfi lm
Oscarový snímek Dreamgirls je jednoduchým a přitom neuvěřitel-
ně silným příběhem zachycujícím trnitou cestu za slávou dívčího 
tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády, oběti, které musely při-
nést, a hlavně je plný skvělé hudby. Film vznikl podle stejnojmen-
ného divadelního muzikálu proslulého broadwayského divadla.
Hrají: Beyoncé Knowlesová, Jennifer Hudsonová, Anika Noni 
Roseová, Jamioe Foxx, Eddie Murphy, Danny Glover aj.
Režie: Bill Condon
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 130 min.

21.  sobota  17.30  20.00
22.  neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

PRÁZDNINY  PANA  BEANA    V.Británie-Bontonfi lm
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Pan Bean se vydává z rodné 
Británie přivést k šílenství tentokrát Francouze. Na Francouzské 
riviéře chtěl původně nachytat trochu bronzu. Pohodová cesta se 
ale změní v sérii zmatků, které vyvrcholí promítáním jeho velmi 
peprného deníčku na fi lmovém festivalu v Cannes.
Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden, W. Dafoe 
Režie: Steve Bendelack
Délka fi lmu: 90 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
23.  pondělí  17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 63 Kč  

POSLEDNÍ  SKOTSKÝ  KRÁL   V.Británie-Bontonfi lm
Okouzlující, fascinující, vražedný. Oscarový Forest Whitaker v 
hlavní roli autentického dramatu, které je sondou do světa nemi-
losrdného diktátora, jenž Ugandě vládl v 70. letech.
Dále hrají: James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson aj.
Režie: Kevin Mcdonald
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 120 min.

24.  úterý    17.30  20.00
25.  středa   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

KRÁLOVNA  V.Británie-SPI
Příběh, který zasáhl celý svět. Příběh, který nebyl nikdy vyprávěn. 
Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse za zavřené 
dveře královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II., 
těsně po smrti princezny Diany.
Hrají: Helen Mirrenová, Michael Sheen, James Cromwell, Alex Jen-
nings, Sylvia Symsová aj.
Režie: Stephen Frears
Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka fi lmu: 97 min.

26.  čtvrtek  17.30
27.  pátek    17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč

MOST  DO  ZEMĚ  TERABITHIA  USA-SPI
Dobrodružný, rodinný, fantasy příběh je adaptací světového best-
selleru Katherine Patersonové. Kamarádi Jess a Leslie utíkají před 
realitou do vysněného království Terabithia, plného kouzelných 
bytostí, nádherných paláců a zázračné přírody, ve kterém se sta-
nou králem a královnou.
Hrají: Anna Sophia Robbová, Josh Hutcherson, Z Deschanelová 
Režie: Gabor Csupo
Délka fi lmu: 95 min.
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 Rozloučení s ornitologem Oldřichem Kankrlíkem
 V únoru náhle zemřel v nedožitých 65 letech známý ochránce přírody a vynika-
jící znalec přírody jindřichohradecka pan Oldřich Kankrlík.
 Oldřich Kankrlík se narodil v Plzni, kde prožil i své dětství. Od útlého mládí 
projevoval hluboký velký zájem o přírodu. Po absolvování střední lesnické školy v Písku 
pracoval od roku 1964 jako lesní technik u státních lesů v Českém Rudolci na polesí Řasy.
Poté dělal vedoucího na pile ve Lhotě u Číměře. Od roku 1967 bydlel v Horní Pěně.
 Byl členem Ornitologické společnosti (od roku 1959), členem sboru ochrany 
přírody Národního muzea, od roku 1980 členem Českého svazu ochránců přírody a od 
roku 1993 působil i jako lesní stráž. Studoval několik let při zaměstnání vysokou školu 
lesnickou.
 Tak jako skutečným umělcům-malířům, básníkům, skladatelům-nezbývá než 
tvořit, protože je k tomu cosi nutí, tak prožíval Oldřich Kankrlík svůj vztah k ochraně 
přírody. Byl obdařen schopností vnímat a prožívat přírodu jakoby zevnitř, ne jako pouhý 
pozorovatel, ale jako její součást. Jakoby viděl a prožíval svět a lidské zásahy očima 
ptáků a dalších stvoření, která tak miloval, cítil s nimi a důvěrně je znal. Ochraně přírody 
zasvětil postupně všechen svůj čas a větší část života.
 Na výlety do terénu sebou bral pan Kankrlík svoji dceru a postupně i dvě vnučky 
a vnuka, ti si rádi připomínají nezapomenutelné zážitky a napínavé příhody. Pan Kankrlík 
měl vždy psa-drsnosrstého foxteriéra.
 Ti, kteří se s panem Kankrlíkem setkávali a utkávali při veřejném projednávání 
územních rozhodnutí a jiných správních řízení, považovali někdy jeho postoje za extrém-
ní. Jeho postoje vycházely z jeho dlouholetých zkušeností a jeho jednání bylo nanejvýš 
nezištné. V posledních letech absolvoval za Český svaz ochránců přírody více než 100 
správních řízení ročně. Šlo zejména o projednávání staveb ve volné krajině, vypouštění 
kříženců kachny divoké, odbahňování rybníků, zasahů do břehových porostů.
 V počtu zhotovených a instalovaných ptačích budek by se měl asi ucházet o 
zápis do Guinessovy knihy rekordů. Na nejodlehlejších místech jindřichohradecka bude-
me potkávat tyto ptačí domovy označené velkými číslicemi. Pan Kankrlík jich zhotovil a 
instaloval 20 000. Zavěšené budky potom obcházel s žebříkem na rameni, průběžně je 
kontroloval, opravoval a čistil; to se dělá v době mimohnízdní, tedy v zimě, kdy padá za 
krk sníh, zebou ruce a žebřík často podkluzuje. Za dvě zimy vyčistil několik tisíc budek na 
základě smlouvy mezi Lesy České republiky a ČSOP.
 Díky detailní znalosti terénu mohl připravovat podklady pro vyhlašování pří-
rodních rezervací (Kačležský a Krvavý rybník), významných krajinných prvků, přírodních 
památek (rybník Horní Lesák u Dolní Radouně, Luží u Lovětína). Navrhoval ochranu 
památných stromů, podílel se na zpracování posudků EIA, udržoval například chráněné 
území Skalák – vřesoviště, kde roste klikva, prha arnika, vrba ušatá; zúčastňoval se 
aktivně sčítání ptáků v rámci „Evropského festivalu ptactva“. Podílel se  na údržbě lokality 
„Mokřady a rašeliniště Mrchovák“. Jeho činnost při kroužkování ptáků zdokumentovala 
Česká televize.
 Věnoval se mládeži, pořádal ornitologické vycházky kolem Kačležského a Láse-
nického rybníka, konzultoval diplomové práce vysokoškoláků.
 S odchodem pana Oldřicha Kankrlíka ztrácí ochrana přírody na jindřichohra-
decku houževnatého, zaujatého a nezištného člověka, za kterého nyní není náhrada.
Uvádíme úryvek z jeho posledního dopisu:
….jinak jsem z vlastní vůle opravoval a čistil budky v prosinci, bylo k tomu počasí ale 

KŘÍDLA A PADÁKY NAD VAJGAREM – 3. pokračování

 V průběhu války byla jakákoliv 
letecká činnost českých letců německou 
okupační mocí zakázána. Únikem z tohoto 
zákazu bylo letecké modelářství.
V Jindřichově Hradci jsou začátky letecké-
ho modelářství podle tehdejšího modelá-
ře a gymnazisty pana Jaroslava Prchala v 
roce 1935. V té době stavěli letecké modely 
kluzáků pánové Josef Bednář ml., Jaroslav 
Prchal, bratři Milda a František Vaňáskovi, 
bratři Engličtí, Čestmír Sobotka, Ota Průcha, 
Pavel Svatoň a Zdeněk Draxler. Tito modeláři 
zakládají v roce 1937 klub Mladého hlasatele 
s názvem „Hradečtí ostříži“ pod evid. číslem 
1561. 
Dále v J. Hradci pracuje kroužek MLL sdružující děti, 
které vede pan Karel Prášek.
V červnu roku 1938 předvádí své modely na Braném 
dnu na Tyršově stadionu šest modelářů. V předvá-
dění vítězí model Josefa Bednáře ml. označený OK-
JOB, poháněný gumovým svazkem.
Po 15. březnu zatýká gestapo pana M. Vaňáska, kte-
rý pak umírá v koncentračním táboře. Další skupinka 
starších chlapců - modelářů se během války schází 
kolem Karla Hrůši (po válce pracoval v ČSAD).
V roce 1941 je zastaveno vydávání časopisu Mladý 
hlasatel. Chlapci se sdružují kolem Josefa Bednáře 
a říkají si klub BEXI. Vzniká spolupráce s letecko-
modelářským kroužkem Baťovy školy v Sezimově Ústí, kam odešel do učení pan Jaroslav 
Prchal. Josef Bednář vyrábí úspěšně benzinové motorky pro modely letadel o čemž se 
píše v dobovém tisku.

V letech 1943 a 1944 se modeláři z Jindřicho-
va Hradce společně s kamarády ze Sezimova Ústí 
účastní úspěšně soutěží v Kyjích u Prahy. Proslavil 
se motorový model Josefa Bednáře „Šíp“, který po 
startu v ostrém kroužení donutil fi lmaře k ústupu 
ze střechy auta z kterého natáčeli. Tento příběh o 
jindřichohradeckém modeláři se objevil v dobovém 
fi lmovém týdeníku. 
Po ukončení války se většina těchto modelářů zapo-
juje do leteckého výcviku a budování letectví v růz-
ných místech republiky. Josef Bednář ml. se svým 
otcem organizují létání na kluzácích v Jindřichově 
Hradci, ale o tom příště.
               Karel Garhofer, bývalý náčelník letiště

(Snímky archiv pana Josefa Bednáře.)                               (pokračování příště)

Na fotografi i je stanoviště modelů 
na závodech v Kyjích u Prahy v roce 1944. 

V pozadí řada stejných modelů jsou „Antaresy“ 
pražského klubu IPRO.

Josef Bednář za asistence svého otce 
připravuje ke startu model „Bedna“.

Letecko-modelářský kroužek MLL 
pana Karla Práška v roce 1937.
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bohužel na Nový rok jsem musel na pohotovost s průduškami a oni tvrdili, že je to sla-
bost srdce (sekli se) a chtěli mě hospitalizovat, musel jsem podepsat reverz. Tak jsem 
promeškal část ledna, tady nebyl sníh a šlo to dělat, teď se ofi ciálně do lesa nesmí, no 
doufám, že ten sníh brzy sleze.
 Společně s rodinou se přišli naposledy rozloučit s panem Oldřichem Kankrlíkem 
jeho přátelé a známí v pondělí 19.2. do kostela sv. Václava. Vyjádřili tak svoji úctu a dík 
za jeho celoživotní činnost.
   Za jindřichohradecké ochránce přírody Jan Pokorný

Vážení občané,
chceme Vás informovat, že vyšla publikace

„Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 – Jihočeský kraj“.
     Jedná se o encyklopedii všech kasteologických památek, které jsou, byť v nepatrných 
zbytcích, viditelné nad zemí.
Tato publikace je koncipována jako „jazykovzdorná“ pro možnost užívání každým, kdo 
neumí česky, ale zná číst latinkou. Je řešena jako fotografi cká dokumentace s fakto-
grafi ckými daty, ikonami místa, značkami přestaveb a přehlednou mapou s vyznačený-
mi lokalitami. Abecední řazení je pohodlné pro vyhledávání. Publikace je informačním 
materiálem, sloužícím široké veřejnosti pro turistické účely, přehledné studium, skriptum 
pro školy, inspirace pro cestovní kanceláře, veřejnou správu a v neposlední řadě i jako 
dárková publikace pro podniky. Měla by být podporou pro záchranu kulturního dědictví. 
V roce 2004 byla tomuto projektu udělena morální záštita Českou komisí pro UNESCO. 
Jihočeský kraj a EU rovněž podpořil vydání této knihy příspěvkem. 
     Objemná publikace mapuje 348 objektů na 472 stranách s 1138 barevnými fotogra-
fi emi.  Velikost knihy s pevnou vazbou je 227 x 290 mm.
Tímto nabízíme občanům Jihočeského kraje, kteří mají zájem o tuto knihu, možnost si ji 
zakoupit pouze za výrobní cenu. Výrobní cena knihy je stanovena na 474,- Kč vč. DPH. 
Pokud si ji nezakoupíte přímo u výrobce v Českých Budějovicích, je možné ji zaslat poš-
tou, v tom případě se cena zvýší o balné a poštovné. 
Nabízíme Vám možnost objednávek e-mailem na adrese tisk@herbia.cz  nebo písemně 
na adrese: Herbia spol. s r.o., Novohradská 16, 370 01 Č.Budějovice tel.: 386354615
fax: 386352060.  

W - AK    Aeroklub Jindřichův Hradec si v letošním roce připomíná 70 let od počátku 
sportovního létání na jindřichohradecku. Oslavy tohoto výročí členové a příznivci létání 
a parašutismu připomenou uspořádáním výstavy, která širší veřejnosti přiblíží mno-
hotvárnou a širokou sportovní činnost našeho aeroklubu. Výstava dá naší veřejnosti 
nahlédnout do velmi bohaté historie, která dokládá vysokou osobní aktivitu našich 
bývalých i současných členů. Připomene nám dosažené výsledky z vrcholných celo-
státních, evropských ale i světových soutěží, které jsou dokladem vysoké sportovní, 
ale i osobní úrovně našich sportovců. Mezi připravenými exponáty nebudou chybět ani 
atraktivní ukázky z práce jindřichohradeckých leteckých modelářů. Výstava s názvem 
70. Výročí začátků létání na jindřichohadecku bude uspořádána v termínu od 18. květ-
na do 3. června ve výstavní síni Muzea Jindřichohradecka. Součástí výstavy bude i 
Klubový večer s přednáškou, která detailním způsobem připomene všechny významné 
události v činnosti našeho úspěšného aeroklubu v průběhu oněch 70 let.

 SPORT

Jindrův pohádkový les 
Hamerský potok o.s. vás zve na jarní vycházku po Jindrově naučné stezce mezi Malým 
Ratmírovem a Blažejovem. Jedná se o tradiční akci s programem pro děti, ale hezký 
den v přírodě mohou strávit všechny věkové kategorie. Sraz zájemců je v sobotu 28. 4. 
v 11:09 v Malém Ratmírově na zastávce JHMD po příjezdu vlaku (odjezd z 
J. Hradce v 10:45). Domů se dostanete vlakem z Blažejova v 13:37 a 17:11; 
pro auto do M. Ratmírova se lze vrátit vlakem z Blažejova v 14:30; zbylé 
zoufalce za příspěvek odvezeme my. Zdatní mohou pokračovat po stezce 
do Jindřiše - zastávky na vlak v 17:17 (celkem asi 6 km) nebo do J. Hradce 
(celkem asi 10 km).
Proč byste měli být při tom? Protože otvíráme poslední část Jindrovy 
naučné stezky! 
A bez podpory Nadace Partnerství 
bychom ji asi těžko otevřeli.

SPORTOVNÍ HALA
Házená  NE   1. 4. - I. liga ženy           15,00 J.H. - Poruba
                               I. liga st. dorost.   13,00 J.H. - Poruba
                               I. liga ml. dorost.  17,00 J.H. - Háje Praha 
               NE 15. 4. - I. liga ženy           15,00 J.H. - Plzeň
                                   I. liga st. dorost.   13,00 J.H. - Plzeň
                                   I. liga ml. dorost.  17,0h J.H. - Plzeň

Volejbal  NE   1. 4. - Krajský př. žáci - 9.00 - 15.00 malá hala
              SO 14. 4. - Krajský př. žáci - 9.00 - 14.00
               SO 21. 4. - Městská liga - 8.00 - 17.00 smíšená družstva - dospělí

Basket   NE    1. 4. - II. liga muži   10,30  BK J.H. - Opava
               SO  21. 4. - II. liga muži   18,30  BK J.H. - ?
               NE  22. 4. - II. liga muži   10,30  BK J.H. - ?
               SO  28. 4. - Krajský př. žáci - 9.00 - 14.00

Fotbalové hřiště Vajgar
               NE   1. 4. - Krajský př. muži   16,30   Slovan J.H. - Č. Krumlov
              SO   7. 4. - Krajský př. žáci    10,00  ml. žáci J.H. - Hrdějovice
                                                                12,00   st. žáci J.H. - Hrdějovice
              NE 15. 4. - Krajský př. muži    16,30   Slovan J.H. - Bavorovice
                  SO 21. 4. - Krajský př. žáci    10,00  ml. žáci J.H. - Týn n Vlt.
                                                                12,00   st. žáci J.H. - Týn n Vlt.
              NE 29. 4. - Krajský př. muži    17,00   Slovan J.H. - Kaplice

SKOK J. Hradec a Agentura OK pořádají pro širokou veřejnost
SO 7. dubna 2007 v 9,00 na Tyršově stadionu v J. Hradci 

(antukové kurty u ubytovny)
KULIČKIÁDU

 Hlavní soutěž: cvrnkání do důlku. Doplňková soutěž: vytloukačka. 
Kategorie: mladí (do 10 let) stále mladí (do 18 let) věčně mladí (nad 18 let)                  

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit kategorie podle počtu a složení účastníků!
Prezentace: 8,30 až 9,00 hodin
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Úkazy na obloze v dubnu 2007
     Merkur je v dubnu nepozorovatelný, Venuši spatříme stále jako velmi jasnou večernici, 
vysoko na večerním nebi. Mars vyjde až ráno nad východním obzorem, Jupiter už bude 
možné pozorovat ve druhé polovině noci. Saturn ještě uvidíme většinu noci, kromě jitra, 
Planety Uran a Neptun zůstávají nepozorovatelné.
     Měsíc se objeví v úplňku dne 2. dubna. 10. dubna nastane poslední čtvrť, 17. dubna 
nov a 24. dubna první čtvrť. Okolo fáze první čtvrti, tzn. Když má Měsíc tvar písmene „D“, 
je vždy nejvhodnější doba pro pozorování jeho povrchu dalekohledem. Můžeme vidět 
krátery, pohoří a jiné povrchové útvary vrhající stíny do okolní měsíční krajiny. Tak si lze 
dobře představit její vzhled prostorově. 
     Pozorování Slunce dalekohledem je vždy také velmi zajímavé. Za příznivého počasí 
lze ve vrstvě sluneční atmosféry, kterou nazýváme fotosféra, sledovat vývoj slunečních 
skvrn. Uvidíme je jako tmavší, chladnější plošky na slunečním disku. Také zde najdeme 
teplejší, světlejší místa - fakulová pole. 
     I jarní noční obloha je velmi krásná. Neruší-li Měsíc, můžeme spatřit množství mlho-
vin, dvojhvězd, galaxií, otevřených i kulových hvězdokup; překrásná je například plyno-
prachová Velká mlhovina v Orionu, planetární mlhovina Eskymák, dvojice galaxií, spirální 
a nepravidelná ve Velké medvědici, otevřené hvězdokupy Chí a Há v Perseu, Jesličky v 
Raku, Plejády v Býku a podobně.   
Pro veřejnost je otevřeno: pro pozorování Slunce v odpoledních hodinách (za jasného 
počasí) v út od 14.00 do 16.00 h, čt a pá od 13.30 do 15.30 h. Pro pozorování noční 
oblohy je otevřeno v út od 20.30 do 22.00 h a v pá od 20.30 do 22.30 h.

Z Hvězdárny F. Nušla  Bc.Jana Jirků  (http://hvezdarnajh.nuabi.cz; 
jana.jirku@hvezdarnajh.nuabi.cz, 384 322 564, 606 633 439)

Velikonoční jízda 
so 7. 4. 2007 Jindřichův Hradec - Černovice u Tábora a zpět

(Mateřská školka pod gymnáziem)
OTEVŘENO:
Pondělí:  14,00 – 16,30  (1x za 14 dní)

       (začínáme 12.3.2007, program pro školkové děti:                 
                                            malování, barvení, tiskání apod.)
                                            Středa:   9,00 – 11,30 Čtvrtek:  9,00 – 11,30                

Z Hvězdárny F. Nušla

Ú


