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Po zván ky
na lis to pad

11. 11. Svá tek sv. Mar ti na 
do 13. 11. vý sta va Gra fik a mal by

T. Hřiv ná če v Ko že luž ně
12. 11. No vo hrad ská bur za

dět ské ho ob le če ní atd.
15. 11. Za se dá ní za stu pi tel stva

Měs ta N. Hra dy
19. 11. Před vá noč ní set ká ní se ni o rů
24. 11. Pro mí tá ní o ka nad ském

Ne wcast lu
25. 11. Au tor ské čte ní ke Dni poe zie

v kni hov ně
26. – 27. 11. Před vá noč ní tvo ře ní 

v Ko že luž ně
27. 11. Zpí vá ní u vá noč ní ho stro mu

při 1. Ad vent ní ne dě li

Set ká ní dětí se spi so va te lem kní žek, kte ré děti zna jí a čtou, je vždy hez ká a uži teč ná
věc. Ob zvlášť když ta ko vým pa nem spi so va te lem je pří jem ný Jan Opat řil, kte rý si
opat řil Kap ří ka Met lí ka a „vy plul“ s ním mezi dět ské čte ná ře (více uvnitř čís la).  K. J.

Dva ti tu ly Mis try ně Ev ro py vy bo jo va la  Mag da Pe le cho vá
na ev rop ském šam pio ná tu (více uvnitř čís la).             K. J.

Le toš ní ce lo roč ní hrou ve škol ní dru ži ně na -
smě ro va ly paní vy cho va tel ky po zor nost na
stro my. Tak pro to je jed na celá stra na zpra vo -
da je vě no vá na na še mu ná rod ní mu stro mu –
lípě.                                                          K. J.

Ten to au to bus sice ne mů že te pot kat na na šem
au to bu so vém ná dra ží, ale mů že te do něho na -
sed nout ales poň sym bo lic ky při čte ní člán ku
o ka nad ském Ne wcast lu či při pro mí tá ní a po -
ví dá ní  na ne wcas tlov ské téma. Zve me oprav -
du všech ny, kdož chtě jí vy jet za no vo hrad ská
hum na.                                                     K. J.

V říj nu se žáci naší zá klad ní ško ly „dotk li“ ne -
jen Kar la IV., ale i Jana Žiž ky, tedy naší his to -
rie  (více uvnitř čís la).                              K. J.

Za myš le ní před vý ro čím vzni ku re pub li ky
Jed ním z té mat, kte ré jsme tak tro chu na ča li s ko le gy z růz ných Ne wcas tlů bě hem ka nad ské

kon fe ren ce, byla otáz ka pro je vů hr dos ti na to, že člo věk po chá zí z ur či té ho měs ta, re gi o nu či
země. Ně kte ří účast ní ci sil ně vní ma li po cit hr dos ti či sil né ci to vé vaz by ke své mu měs tu a re gi -
o nu, ně kte ří stej ně vní ma li i vaz bu na celý stát, kde žijí. Část po ci ťo va la his to ric ké sou vis los ti
vý vo je své země jako zá klad pro dneš ní hře ji vý po cit ná le ži tos ti ke své zemi, jiní zase uvá dě li, že 
po cit hr dos ti ke své mu stá tu v pos led ní době sni žu je ak tu ál ní po li tic ké dění, díky kte ré mu je pro
ně mnoh dy slo ži té iden ti fi ko vat se se svým stá tem. Ji nak ře če no – ne dáv né či ak tu ál ní po li tic ké
dění po tla ču je po cit ná rod ní hr dos ti, pro to že se lidé čas to sty dí za své po li tic ké před sta vi te le na
úrov ni stá tu.

Při těch to ne for mál ních de ba tách jsem ješ tě před mě sí cem v Ka na dě ne měl po cit, že by po li -
tic ké dění či ur či tý me di ál ní ob raz ně ja ké země měly tak sil nou vaz bu s po ci tem ná rod ní hr dos ti.
Pos led ní dny a ně kte ré udá los ti mne nyní ale dost čas to nu ti ly o této otáz ce opět pře mýš let.

Mgr. V. Hokr
pok ra čo vá ní na str. 5
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Zá pis z 57. schů ze měst ské rady
ze dne 21. 9. 2016

Pří tom ni: čle no vé rady:        
Ing. La di sla va Bár to vá, 1. mís tos ta rost ka
Bc. Jo sef Vo cho ska, 2. mís tos ta ros ta
Mi ro slav Šlenc, člen rady
s hla sem po rad ním:
Mgr. Jana Káp lo vá, ta jem ni ce MěÚ
Omlu ve ni:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta

Mi chal Ja ro lí mek, člen rady
– dos ta vil se v 15.20 hod. a hla so val od bodu č. 3

Bylo pro jed ná no: 
� 1. Kon tro la usne se ní z 56. jed ná ní rady

měs ta
Rada měs ta bere bez při po mí nek na vě do mí
kon tro lu usne se ní z 56. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Re kon struk ce chod ní ku Za hrad ní
čtvrť – hod no ce ní na bí dek
Rada měs ta schva lu je do da va te le ve řej né za -
káz ky: Re kon struk ce chod ní ku v Za hrad ní
čtvr ti Nové Hra dy fir mu JEZZ s. r. o., Roud -
né a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko vé -
ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy Zprá vu o po -
sou ze ní a hod no ce ní na bí dek na ve řej nou
za káz ku: Re kon struk ce chod ní ku v Za hrad ní 
čtvr ti Nové Hra dy. Byly do ru če ny dvě na -
bíd ky, nej niž ší na bíd ku po dal ucha zeč JEZZ
s. r. o., Roud né ve výši 349.173,- Kč.)

� 3. Nové Hra dy ČOV 
Rada měs ta schva lu je Za dá va cí do ku men ta -
ci ve řej né za káz ky ma lé ho roz sa hu: Nové
Hra dy ČOV – ae rač ní sys tém. 
(Rada ob dr že la od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o. Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh za dá va cí do -
ku men ta ce na ve řej nou za káz ku ma lé ho roz -
sa hu: Nové Hra dy ČOV – ae rač ní sys tém.) 

� 4. PČR – od klad trest ní věci
Rada měs ta bere na vě do mí Usne se ní Po li -
cie ČR o od lo že ní trest ní věci. 
(Rada ob dr že la od Po li cie ČR, Ob vod ní od dě -
le ní Tr ho vé Svi ny usne se ní o od lo že ní trest ní
věci ve věci po de zře ní ze spá chá ní pře či nu
krá de že na ma jet ku Měs ta Nové Hra dy.) 

� 5. Po ze mek do územ ní ho plá nu měs ta N. H.
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost p. No vá ka,
Nové Hra dy o za řa ze ní po ze mku parc. č. 360/4 
v k. ú. Nové Hra dy do územ ní ho plá nu a po stu -
pu je žá dost zpra co va te li no vé ho územ ní ho plá -
nu měs ta a sta veb ní ho úřa du Nové Hra dy. 
(Rada ob dr že la od Ing. La di sla va No vá ka,
Nové Hra dy žá dost o za řa ze ní po ze mku parc.
č. 360/4 v k. ú. Nové Hra dy do územ ní ho plá -
nu měs ta jako plo chy spor to viš tě/po ze mek k
re kre a ci.)

� 6. Správ ní roz hod nu tí
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí
správ ní ří ze ní. 

� 7. Sta veb ní ří ze ní
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí sta -
veb ní ří ze ní. 

� 8. Roz poč to vé opat ře ní č. 9/2016
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 9/2016.

(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
MěÚ Nové Hra dy ná vrh roz poč to vé ho
opat ře ní č. 9/2016. V příj mech a vý da jích je
za hr nu ta do ta ce na Obec přá tel ská ro di ně a
úpra va vý da jů dle jed not li vých po lo žek.)

� 9. Do da tek č. 1 ke smlou vě o dílo
Rada měs ta schva lu je Do da tek č. 1 Smlou -
vy o dílo se spo leč nos tí Tan gen ta spol. s r. o. 
Čes ké Bu dě jo vi ce na akci: Re kon struk ce
so ciál ní ho za ří ze ní - sta veb ní úpra vy stá va -
jí cí ho ob jek tu Nové Hra dy parc. č. 472 a po -
vě řu je sta ros tu pod pi sem do dat ku. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Tan gen ta, spol.
s r. o., Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh do dat ku č. 1
Smlou vy o dílo na rea li za ci díla: Re kon struk ce
so ciál ní ho za ří ze ní – sta veb ní úpra vy stá va jí cí -
ho ob jek tu Nové Hra dy parc. č. 472. Do dat kem 
se na vy šu je smluv ní cena o 27.437,- Kč.) 

� 10. ZTV Nové Hra dy – zok ru ho vá ní
vo do vo du
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost spo leč -
nos ti Gre en Bu il ding s. r. o. o čás teč né pro -
dlou že ní ter mí nu do kon če ní díla "ZTV
Nové Hra dy - Již ní měs to, I. eta pa - část A
zok ru ho vá ní vo do vo du" a po vě řu je rad ní ho
M. Šlen ce ve spo lu prá ci se sta veb ním do zo -
rem pří pra vou pod kla dů pro uzav ře ní do -
dat ku ke smlou vě o dílo. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Gre en Bu il -
ding s. r. o., kte rá na zá kla dě smlou vy o dílo
rea li zu je pro Měs to Nové Hra dy akci "ZTV
Nové Hra dy - Již ní měs to, I. eta pa - část A
zok ru ho vá ní vo do vo du", žá dost o čás teč né
pro dlou že ní ter mí nu do kon če ní díla z dů vo -
du nut nos ti ko or di na ce stav by s dos ta vbou
ka na li zač ní sto ky S3, kte rou pro vá dí fir ma
Zvá no vec. Rad ní M. Šlenc, kte rý radu měs -
ta za stu pu je při kon trol ních dnech stav by,
in for mo val radu o prů bě hu rea li za ce obou
sta veb a sou hla sil s čás teč ným pro dlou že -
ním ter mí nu s tím, že k pro dlou že ní ter mí nu
a k ře še ní ně kte rých mé ně pra cí na stav bě by
měl být uzav řen do da tek k smlou vě o dílo.) 

Zá pis z 58. schů ze měst ské rady
ze dne 5. 10. 2016

Pří tom ni: čle no vé rady:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
Ing. La di sla va Bár to vá, 1. mís tos ta rost ka
Bc. Jo sef Vo cho ska, 2. mís tos ta ros ta
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, člen rady
Mi ro slav Šlenc, člen rady
s hla sem po rad ním:
Mgr. Jana Káp lo vá, ta jem ni ce MěÚ

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 57. jed ná ní rady

měs ta
Rada měs ta bere bez při po mí nek na vě do mí
kon tro lu usne se ní z 57. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Osad ní vý bor Údo lí u N. H. – re vi ze
ša chet
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis Osad ní ho
vý bo ru Údo lí ze dne 25. 9. 2016 a po vě řu je
sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la Zá pis Osad ní ho vý bo ru Údo lí
ze dne 25. 9. 2016. Vý bor opa ko va ně upo zor -
ňu je na nut nost ře še ní prob lé mu pře pa du z re -
viz ních ša chet měst ské ka na li za ce do říč ky
Strop ni ce. Dále upo zor ňu je na ne vy ře še ní

prob lé mu po klo pů re viz ních ša chet, deš ťo vé a 
splaš ko vé ka na li za ce v prů ta hu osa dy Údo lí.)

� 3. Osad ní vý bor By ňov, Ja ku le, Štip toň
- Zá pis
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis Osad ní ho 
vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň ze dne 5. 9.
2016 a po vě řu je sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la zá pis od Osad ní ho vý bo ru
By ňov, Ja ku le, Štip toň ze dne 5. 9. 2016.
Vý bor ře šil pro jekt no vé ho spol ko vé ho
domu v By ňo vě. Dále osad ní vý bor vznesl
po ža da vek na vy čiš tě ní ša chet po dél sil ni -
ce, do čiš tě ní chod ní ků a ře še ní če kár ny ve
Štip to ni. Sta ros ta měs ta byl jed ná ní pří to -
men a k pro jed ná va ným bo dům sdě lil ak tu -
ál ní stav ře še ní.)

� 4. Pro ná jem po ze mku – Lu na park
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost p. Emi la
Cha loup ky, Čes ké Bu dě jo vi ce o pro ná jem
po ze mku k pro vo zo vá ní po u ťo vých at rak cí
s tím, že bude po stu po vá no pod le plat ných
obec ně zá vaz ných vy hlá šek. 
(Rada ob dr že la od p. Emi la Cha loup ky,
Čes ké Bu dě jo vi ce žá dost o pro ná jem po ze -
mku za úče lem pro vo zo vá ní po u ťo vých at -
rak cí od 10. 10. 2016 do 16. 10. 2016.)

� 5. SDH Nové Hra dy – zá měr pro de je
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci
o uva žo va ném pro de ji čtyř kusů dý cha cích
pří stro jů (včet ně ochran ných ma sek) v ma -
jet ku spol ku SDH Nové Hra dy. 
(Rada ob dr že la od ve li te le JSDH Nové Hra -
dy p. R. Ban dí ka ozná me ní o ná vr hu pro de -
je čtyř kusů dý cha cích pří stro jů, včet ně
ochran ných ma sek, v ma jet ku spol ku SDH
Nové Hra dy. Přes to že se ne jed ná o ma je tek
Měs ta Nové Hra dy, in for mo val ve li tel ve de -
ní měs ta o zá mě ru pro de je, aby ne do šlo k po -
chy bám o správ né péči o ma je tek měs ta,
kte rý ji nak jed not ka vy uží vá. Uva žo va ný
pro dej se týká vy ba ve ní, kte ré již jed not ka
ke své čin nos ti ne vy uží vá.) 

� 6. Pro dej po ze mku - man že lé Brych to vi
Rada měs ta bere na vě do mí vy jád ře ní
manže lů Mi la dy a Mar ti na Brych to vých,
Nové Hra dy k na vr že né ceně u uva žo va né -
ho pro de je čás ti po ze mku parc. č. 709/1
v k. ú. Štip toň. Rada měs ta po stu pu je ná vrh 
za stu pi tel stvu měs ta s tím, že i na dá le na -
vr hu je na bíd nout po ze mek k pro de ji za
cenu 40 Kč/m2.
(Rada ob dr že la od man že lů Mi la dy a Mar ti -
na Brych to vých, Nové Hra dy vy jád ře ní ke
schvá le né mu zá mě ru pro de je čás ti po ze -
mku parc. č. 709/1 v k. ú. Štip toň. Man že lé
Brych to vi ne sou hla sí s na bí ze nou ce nou ve
výši 40 Kč/m2, ne boť dot če ný po ze mek se
na chá zí v ne za sta vi tel ném úze mí.)

� 7. SDH Údo lí – Vy úč to vá ní Údol ských
slav nos tí 
Rada měs ta bere na vě do mí vy úč to vá ní
Údol ských slav nos tí 2016 a sou hla sí s pro -
pla ce ním část ky 29.000,- Kč dle schvá le né -
ho roz poč tu. 
(Rada ob dr že la od SDH Údo lí vy úč to vá ní
Údol ských slav nos tí 2016 s tím, že před klá -
dá k pro pla ce ní fak tu ru ve výši 29.000,- Kč. 
Cel ko vé ná kla dy akce či ni ly 99 819,- Kč.)

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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� 8. Správ ní roz hod nu tí
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí
správ ní ří ze ní. 

� 9. Sta veb ní ří ze ní
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí sta -
veb ní ří ze ní. 

� 10. MŠ Nové Hra dy – od stra ně ní
ne do stat ků
Rada měs ta bere na vě do mí ozná me ní Ma -
teř ské ško ly Nové Hra dy o při ja tých opat ře -
ních k od stra ně ní ne do stat ků. 
(Rada ob dr že la od ře di tel ky Ma teř ské ško ly
Nové Hra dy ozná me ní o při ja tých opat ře -
ních k od stra ně ní ne do stat ku zjiš tě né ho při
kon tro le Čes ké škol ní in spek ce. Zá va dy na
her ních prv cích na škol ní za hra dě byly
v prů bě hu prázd nin od stra ně ny a li mi ty vý -
ži vo vých no rem jsou na pl ně ny.) 

� 11. Pro ti dro go vá po li ti ka 
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost Kraj ské -
ho úřa du Ji ho če ské ho kra je o pod po ru pro ti -
dro go vé po li ti ky Ji ho če ské ho kra je

(Rada ob dr že la od Kraj ské ho úřa du Ji ho če -
ské ho kra je žá dost o pod po ru pro ti dro go vé
po li ti ky Ji ho če ské ho kra je.) 

� 12. Zá pis z díl čí ho PH za rok 2016
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis z díl čí ho
pře zkou má ní hos po da ře ní za rok 2016. 
(Rada ob dr že la od Kraj ské ho úřa du Ji ho če -
ské ho kra je Zá pis z díl čí ho pře zkou má ní
hos po da ře ní za rok 2016. Kon tro lou ne by ly
zjiš tě ny žád né ne do stat ky.)

� 13. Pro jekt Jes le
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o pří -
pra vě pod kla dů pro po dá ní pro jek to vé žá -
dos ti do prog ra mu IROP (sta veb ní úpra vy a
dal ší vy uži tí ob jek tu bý va lých jes lí) a po vě -
řu je sta ros tu za jiš tě ním veš ke rých pod kla dů 
pro mož né po dá ní žá dos ti. 
(Rada měs ta byla sta ros tou in for mo vá na
o pří pra vě pod kla dů pro po dá ní pro jek to vé
žá dos ti do prog ra mu IROP, kte rý by měl ře -
šit sta veb ní úpra vy a dal ší vy uži tí ob jek tu
bý va lých jes lí (Cen trum pro vol no ča so vé
ak ti vi ty). Pro jekt před po klá dá, že by do ob -
jek tu bý va lých jes lí byla pře su nu ta měst ská
kni hov na, vznik lo zde ma teř ské a ko mu nit -
ní cen trum, včet ně zá ze mí pro vol no ča so vé
ak ti vi ty, zá ze mí pro škol ní dru ži nu a pros to -
ry pro pos ky to va te le so ciál ních slu žeb.)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU

PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY
Plá no vá ní so ciál ních slu žeb ve správ ním úze mí obce s roz ší ře nou pů sob nos tí Tr ho vé Svi ny

pro bí há již od roku 2011. Ini ci á tory plá no vá ní jsou od po čát ku zej mé na Měs to Tr ho vé Svi ny
(obec III. stup ně) ve spo lu prá ci s Ji ho če skou roz vo jo vou o.p.s. Do pro ce su jsou dále ak tiv ně za -
po je ni i pos ky to va te lé so ciál ních slu žeb v úze mí i řada měst a obcí, a to včet ně nej vět ších sí del
re gi o nu jako Nové Hra dy a Bo ro va ny. Cel kem pro běh ly již 4 uce le né fáze plá no vá ní, kte ré měly
ná sle du jí cí hlav ní vý stu py:
1. v roce 2011 byl vy tvo řen do ku ment „Ko mu nit ní plán so ciál ních a sou vi se jí cích slu žeb pro

úze mí ORP T. Svi ny na roky 2011 – 2014“,
2. na kon ci roku 2012 vy tvo ře na ak tu a li za ce výše uve de né ho plá nu s pro ve de ním vy hod no ce ní 

sta vu pl ně ní,
3. v roce 2014 do kon čen nový stra te gic ký do ku ment „Ko mu nit ní plán so ciál ních a sou vi se jí -

cích slu žeb pro úze mí ORP T. Svi ny na roky 2015 – 2017“,
4. v roce 2015 byla pro ve de na ak tu a li za ce ná vr ho vé čás ti do ku men tu a zpra co vá ní akč ní ho

plá nu na rok 2016.
Mimo tyto hlav ní vý stu py byla dále pro ve de na řada šet ře ní na úrov ni jed not li vých obcí či slu -

žeb, byly usku teč ně ny an ke ty mezi oby va te li, ve řej ná pro jed ná ní a dal ší kro ky. Byl rov něž vy -
tvo řen ka ta log všech slu žeb do stup ných na Tr hos vi nen sku.

Od po čát ku jsou v rám ci to ho to pro ce su, spo leč ně se so ciál ní mi služ ba mi pos ky to va ný mi dle
zá ko na o so ciál ních služ bách, ře še ny také služ by sou vi se jí cí/do pro vod né, kte ré služ by pos ky to -
va né dle zá ko na č. 108/2006 Sb. vhod ně do pl ňu jí.

Rov něž v roce 2016 pok ra ču jí prá ce na ak tu a li za ci uve de né do ku men ta ce a ce lém pro ce su
plá no vá ní. V úno ru byla před lo že na žá dost o pos kyt nu tí gran tu z Gran to vé ho prog ra mu Ji ho če -
ské ho kra je (PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH
OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V JIHOČESKÉM KRAJI). Pro jekt s ná -
zvem „Ak tu a li za ce ko mu nit ní ho plá nu so ciál ních slu žeb pro úze mí ORP T. Svi ny“ byl poté vy -
brán k pod po ře a bude tedy mož né v ná vaz nos ti na vý voj u jed not li vých slu žeb, vý voj v ob las ti
fi nan co vá ní a dal ších sku teč nos tí pro vést zpra co vá ní akč ní ho pánu pro rok 2017 (pos led ní plá -
no va cí rok plat né ho do ku men tu na roky 2015 – 2017). Dále bude před mě tem pro jek tu pro ve de ní 
mo ni to rin gu sta vu pl ně ní jed not li vých ak ti vit PSS za roky 2015 a 2016. Před po klá dá se, že do
uve de ných ak ti vit bu dou za po je ni čle no vé již dří ve usta no ve ných te ma tic ky vy me ze ných pra -
cov ních sku pin (1. Se ni o ři, 2. Oso by se zdra vot ním po sti že ním, 3. Mlá dež a ro di ny s dět mi,
4. Oso by v ne příz ni vé so ciál ní si tu a ci) a řídící slupiny.

Rea li za ce pro jek tu je plá no vá na do kon ce roku 2016.
Ko mu nit ní plán so ciál ních slu žeb na úze mí obce s roz ší ře nou pů sob nost ní je k na hléd nu tí na

in ter ne to vých strán kách měs ta Nové Hra dy. 
D. Ša bat ko vá, Ing. L. Ka san, čle no vé ří dí cí sku pi ny KPSS

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 2

„Vy ba ve ní MŠ Nové Hra dy
učeb ní mi po můc ka mi
a škol ní za hra dy hra cí mi
prv ky“

V roce 2016 rea li zo va lo Měs to Nové
Hra dy za pod po ry Ji ho če ské ho kra je v rám -
ci gran to vé ho prog ra mu „Pod po ra škol ství“  
pro jekt „Vy ba ve ní MŠ Nové Hra dy učeb ní -
mi po můc ka mi a škol ní za hra dy her ní mi
prv ky“. V rám ci pro jek tu byly po ří ze ny
růz ně vě ko vě do stup né sta veb ni ce LEGA,
kte ré byly pa nem sta ros tou a pa nem mís -
tos ta ros tou pře dá ny dě tem MŠ a ná sled ně
paní ře di tel kou roz dě le ny do všech tříd
MŠ. Dále byla po ří ze na ke ra mic ká pec
k vy uži tí všech dě ti ček nav ště vu jí cích MŠ.
Na škol ní za hra du byl na mon to ván her ní
pr vek „Pej sek – MAXI“.

Z roz poč tu Ji ho če ské ho kra je byla pos -
kyt nu ta do ta ce ve výši 45 000 Kč a zbý va jí cí
ná kla dy ve výši  49 988 Kč byly uhra ze ny
z roz poč tu měs ta Nové Hra dy.  
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PODĚKOVÁNÍ ob ča nům – kraj ské a se nát ní vol by 2016
Vá že ní spo lu ob ča né,
do vol te mi, abych jmé nem ji ho če ské so -

ciál ní de mo kra cie po dě ko val vám všem, kte ří 
jste v říj no vých kraj ských vol bách pod po ři li
naše kan di dá ty do Za stu pi telstva Ji ho če ské -
ho kra je a po mohli tak již k tře tí mu  ví těz ství
ČSSD v těch to vol bách. V no vém kraj ském
za stu pi tel stvu jsme zís ka li 15 man dá tů,
hnu tí ANO 12 man dá tů, ODS 8 man dá tů,
KSČM 7 man dá tů, Pro již ní Če chy 5 man dá -
tů, KDU-ČSL 4 man dá ty a Ji ho če ši 2012 také 
4 man dá ty. Stej ně tak bych chtěl po dě ko vat
za vaše hla sy pro na še ho kan di dá ta do Se ná tu
Čes ké re pub li ky MUDr. Jin dři cha Floriána,
pri má ře čes kok rum lov ské ne moc ni ce, je hož
hlav ním sou pe řem byl sou čas ný se ná tor a sta -
ros ta Hlu bo ké nad Vl ta vou Ing. To máš Jir sa.
V tom to hod ně sle do va ném sou bo ji svůj se ná -
tor ský post ob há jil Ing. To máš Jir sa. 

U nás v No vých Hra dech se ji ho če ská
ČSSD sta la nej úspěš něj ším sub jek tem jak
v mi nu lých vol bách před čtyř mi lety se zis kem 
31,44 % hla sů, tak i v le toš ních říj no vých vol -
bách se zis kem 34,45 % hla sů, za což ješ tě jed -
nou dě ku ji. Já jsem kan di do val z po zi ce
šest nác té ho mís ta, za stu pi tel ský man dát zís ka -
lo pat náct kan di dá tů za so ciál ní de mo kra cii.
Zůs tal jsem tak jak se říká prv ní pod ča rou,
přes to vzhle dem k ce lo stát ní mu vý sled ku vo -
leb a no vé mu vět ru v po li ti ce to považuji za
velmi dobrý výsledek v našem Jihočeském
kraji. 

Znač ný úspěch v těch to vol bách cel ko vě
za zna me na lo hnu tí ANO 2011 mi liardá ře An -

dre je Ba bi še, kte ré zví tě zi lo v de ví ti kra jích
z tři nác ti mož ných, ČSSD zís ka la dva kra je,
Sta ros to vé a ne zá vis lí a KDU-ČSL po jed nom
kra ji. Za ur či tý úspěch se dá po va žo vat i vý sle -
dek no vé ho hnu tí SPD To mio Oka mu ry, kte ré
se dos ta lo do de se ti kraj ských sa mo správ. Do -
šlo tak v pod sta tě ve všech kra jích ke změ ně,
kte rá je v po li ti ce po ur či té době zdra vá a pří -
nos ná. Při jdou noví lidé s no vým sty lem prá ce, 
no vý mi ná zo ry a té ma ty. V tra dič ních stra nách 
před po klá dám, že do jde mi ni mál ně k za myš -
le ní nebo lépe ře če no k probuzení před
volbami do Poslanecké sněmovny, které se
konají již na podzim příštího roku.  

Od An dre je Ba bi še jsme se v před vo leb ní
kam pa ni do zvě dě li jed no zá sad ní téma, že se
na kra jích kra de a kra je že jsou pou hým „prů -
to ká čem“ pe něz. Téma sice jed no du ché, ne vy -
bí ra vé, kri mi na li zu jí cí, ale pře svěd či vé, což
do ka zu jí vý sled ky vo leb. Dále, když k tomu
při čte me sílu slo va v mé di ích, aniž by chom
zna li prav du u jed not li vých na řče ní a po pu lár -
ní vše obec né ne kon krét ní ob vi ňo vá ní, je pak
vy hrá no. Zá měr An dre je Ba bi še za brá nit roz -
krá dá ní a dob ře vy bí rat daně je jis tě správ ný,
měl by se ale tý kat všech bez roz dí lu. Je na -
pros tá ško da, že si vět ši na ob ča nů vů bec ne do -
ve de před sta vit, jaká je pra xe a jak to cho dí ve
vel kých fir mách a kor po ra cích mi liardá řů, a
tím pá dem vět ši nou ne zna jí ná stro je, se kte -
rý mi se tam pra cu je a kte ré umož ňu jí těm to
fir mám od vá dět do stát ní kasy co mož ná nej -
mé ně pe něz (do ta ce, da ňo vé op ti ma li za ce,
síd la v ji ných ze mích, tvor ba re zerv, da ňo vé

po bíd ky, ...). Na dru hou stra nu zase u An dre -
je Ba bi še na pří klad sou hla sím s tím, že je
dů le ži té po hlí žet na ří ze ní obcí, kra jů, ale i
stá tu po hle dem ma na že ra, kte rý na klá dá se
svě ře ným ma jet kem účel ně a hos po dár ně.
V tom to smys lu je i u nás v No vých Hra dech
pod le mého ná zo ru a zpra co va ných pod kla dů 
stá le co zlep šo vat. V ce lo stát ní po li ti ce však
lidé musí sami při jít na to, co je pro vět ši nu
správ né a pří nos né. 

     Po kud se týká no vých hnu tí, kte ré se sta -
ví pře de vším pro ti ne dů sled né mig rač ní po li ti -
ce stá tu a Ev rop ské unie a pro ti ne do dr žo vá ní
spo leč ně při ja tých do hod a po kud po ne chá me
stra nou po lic ké pod ni ká ní ně ko li ka jed not liv -
ců, tak je zřej mé, že lidé si jsou dob ře vě do mi
toho, že kraj nemá pří mý vliv na ochra nu stát -
ních hra nic, a že od po věd nost za mig rač ní kri -
zi je úpl ně ně kde jin de. Pro to chá pu ode vzdá ní 
hla sů těm to pro test ním hnu tím jako pro jev
oba vy sluš ných ob ča nů pře de vším o bu douc -
nost svých dětí, ro din a po taž mo ce lé ho stá tu a 
též jako určitý způsob tlaku na vedení naší
země k zaujmutí jasného postoje v této věci.  

     Na zá věr mi do vol te vy jád řit pře svěd če -
ní, že nová re pre zen ta ce Ji ho če ské ho kra je
v čele se sta ro no vým hej tma nem Mgr. Ji řím
Zi mo lou bude mít v nad chá ze jí cích čty řech le -
tech pro celý kraj, jeho obce a měs ta mi ni mál -
ně stej ný pří nos, jako tomu bylo v mi nu lých
dvou volebních obdobích.

S přá ním zdra ví a klid né ho ži vo ta
Jo sef Vo cho ska, mís tos ta ros ta

Vý sled ky vo leb do za stup tel stev kra jů
ve dnech 7. a 8. říj na 2016

Vý sled ky vo leb za jed not li vé vo leb ní okrsky v No vých Hra dech 

Vo leb ní okrsek č. 1 1. ČSSD - 80 hla sů 2. KSČM - 49 hla sů 3. ODS - 18 hla sů

Vo leb ní okrsek č. 2 1. ČSSD - 137 hla sů 2. KSČM - 48 hla sů 3. ANO - 44 hla sů

Vo leb ní okrsek č. 3 1. ČSSD -15 hla sů 2. KSČM - 21 hla sů 3. koa li ce SPD a SPO - 11 hla sů

Cel ko vé vý sled ky za Ji ho če ský kraj

Kan di dát ní lis ti na Po čet
man dá tů v %

čís lo ná zev

12 ČSSD 15 27,27

30 ANO 2011 12 21,82

2 ODS 8 14,55

37 KSČM 7 12,73

13 PRO JIŽNÍ ČECHY - Sta ros to vé, HOPB a TOP 09 5 9,09

24 KDU-ČSL 4 7,27

38 JIHOČEŠI 2012 4 7,27

Cel kem 55 100

Vý sled ky vo leb do Se ná tu Par la men tu ČR - II. kolo v No vých Hra dech

MUDr. Jin dřich Flo ri án 125 hla sů 49,21%

Ing. To máš Jir sa MBA 129 hla sů 50,78%

Rad nič ní ho di ny
Ve stře du 2. lis to pa du bu dou na ně ja ký

čas za sta ve ny ho di ny na rad ni ci. Ho di no vý 
stroj, kte rý vy ro bi la fir ma Ha inz, bude no -
vo do bý mi ná stup ci této fir my de mon to ván
a od ve zen do Pra hy k res tau rá tor ské mu zá -
sa hu. Od bor ní ci náš ho di no vý stroj pře kon -
tro lu jí a vy pra cu jí i res tau rá tor skou zprá vu
o jeho sta vu i his to rii. Po dobu re kon struk -
ce bu dou ru čič ky na ci fer ní ku uka zo vat
dvanáct hodin. Opakovaný rozběh hodin je 
plánován na konec listopadu. 

Vě řím, že v ob do bí bez ho di no vé ho
stro je se ne za sta ví běž ný ži vot v na šem
měs tě. Jen se jis tě všich ni bu de me tě šit, až
se po od bor ném res tau rá tor ském zá sa hu
ho di ny opět roz běh nou a bu dou nám opět
uka zo vat přes ný čas.  A dou fám, že to bude 
na další desítky či stovky let…

Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
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Stej ně jako před sta vi te lé dal ších měst vní -
mám na prv ním mís tě ur či tou vaz bu lo kál ní.
Měl jsem v ži vo tě vel ké štěs tí, že jsem mohl
pro ces to vat mno ho zemí, moji ka ma rá di čas to
ří ka li, že ne vě ří, že jed nou do ká žu žít bez
Fran cie či Chor vat ska. Čas té od jíž dě ní z do -
mo va mne však pou ze utvr zo va lo v po ci tu, že
jsou sice krás ná a ne za po me nu tel ná mís ta (kde 
mám na víc mno ho ka ma rá dů), ale zá ro veň
jsem vě děl, že tím vý cho zím a na vždy do mov -
ským mís tem pro mne jsou Nové Hra dy.
A mys lím si, že tak to to ne vní mám pou ze já.
Ur či tě dr ti vá vět ši na na šich ob ča nů má ráda
své měs to, je pyš ná, že zde máme krás nou pří -
ro du, hod ně his to ric kých pa má tek, že je naše
měs to ukli ze né, jsou zde fajn lidé… A také se
dle svých mož nos tí sna ží k udr že ní to ho to sta -
vu při spět – od ve řej né ho za po je ní, přes pros té 
sta rá ní se o svůj dům či za hra du až po truh lí -
kem ozdo be né okno v pa ne lá ku… V tro chu
pře ne se ném smys lu pak naše lás ka k N. Hra -
dům za hr nu je i „naše“ No vo hrad ské hory a
nej bliž ší oko lí.

Vztah k re gi o nu bych na zval ji ho če ským
pat ri o tis mem. I zde máme sil né vaz by, kte ré
jsou v nás hlu bo ce za ko ře ně ny (ryb ní ky, li do -
vé pís nič ky, pivo, mír ná le žér nost prý daná
kap ří krví…) a kte ré nás od li šu jí od Mo ra va -
nů, Se ve ro če chů či Sle za nů. Ve Fran cii jsem
vždy sil ně vní mal ná rod ní hr dost Bre ton ců,
kte ří no si li trič ka s ná pi sem FIER D´ETRE
BRETON (Jsem hrdý, že jsem Bre to nec), všu -
de byly pří tom né bre ton ské vla ječ ky, na au -
tech byly sa mo lep ky a té měř všich ni dá va li
na je vo, že jsou svým způ so bem „tro chu jiní“
než kla sič tí Fran cou zi…  Tak da le ko asi my Ji -
ho če ši ne jsme, nic mé ně ně kte ré mik ro re gi o ny
svá po do bná spe ci fi ka oprav du mají a udr žu jí
je. V ob las ti No vo hrad ska je ně kdy tato re gi o -
nál ní vaz ba o to slo ži těj ší, že vel ká část oby va -
tel nemá ně ko li ka ge ne rač ní vaz by, pro to že
při šla čas to až po vál ce nebo poz ději. Po stup ně
se tedy spí še iden ti fi ku je s měs tem, kde byd lí,
než s ce lým kra jem, kte rý je mnoh dy ne sou ro dý 
a ne tvo ří ani his to ric ky jed no li tý ce lek. 

A hr dost ná rod ní? Mu sím říci, že jsem
vždyc ky tro chu zá vi děl Chor va tům je jich za -
ní ce ní a nad še ní pro Chor vat sko jako je jich
stát. Stát, kte rý si vy bo jo va li ve vál ce, o kte -
rém s lás kou zpí va jí ve svých (li do vých i mo -
der ních) pís ních a kte rý se stej ný mi či
po do bný mi chy ba mi jako my v ČR po sa me to -
vé re vo lu ci po stup ně bu du jí. A tato hr dost a
sou ná le ži tost se ne pro je vu je je nom při fan dě ní 
fot ba lis tům, vod ním pó lis tům nebo bas ket ba -
lis tům, je sko ro všu dy pří tom ná…

My v Če chách si čas to vlast ní ná rod ní hr -
dost ne uvě do mu je me, moc o ní ne mlu ví me,
ně kdy vše zleh ču je me nebo spo ju je me s tou již 
zmí ně nou po li ti kou. Máme sice „kdo ne ská če, 
není Čech“, ale mimo sport se naše sou držnost 
moc ne pro je vu je. Měli jsme v na šich dě ji -
nách mno ho mo men tů či osob nos tí, na kte ré

mů že me být pyš ní. Byly jis tě boje, kte ré jsme 
vy hrá va li, zá ro veň je v nás ně kde mož ná i za -
ko ře ně no to mni chov ské trau ma, že jsme ne -
moh li brá nit svo ji zem a že jsme bez boje
ka pi tu lo va li… Mož ná prá vě pro to jsme s naší
vro ze nou schop nos tí vše zleh čo vat ra dě ji zvo -
li li za nej vět ší ho Če cha Járu Ci mr ma na a jako
hr di nu vní má me dob ré ho vo já ka Švej ka…

Prá vě pro to si mys lím, že o to více by chom
si měli dnes při po mí nat ně kte ré vý znam né
udá los ti a vá žit si těch, kte ří bu do va li naší sa -
mos tat nou re pub li ku a v době je jí ho ohro že ní
šli v době 2. Svě to vé vál ky na všech ny svě to vé 
stra ny bo jo vat. Vá žit si těch, kte ří se ne smí ři li
s tím, že nás ně kdo pro dal… Od chá ze li bo jo -
vat za svo bo du své země, svo bo du svo jí a
svých blíz kých, bo jo vat pro ti Hit le ro vi a jeho
po hůn kům, bo jo vat a vy hrát, bo jo vat a na vrá -
tit sobě i dru hým pod lo me né ná rod ní se be vě -
do mí. Mno ho no vo do bých hr di nů pak se
stej ným za ní ce ním bo jo va lo za ná vrat svo bo -
dy a de mo kra cie i poz ději po vál ce.

V pos led ních dnech sle du ji naší po li tic kou
scé nu po kraj ských vol bách, po náv ště vě da -
laj lá my, před udě le ním či ne udě le ním stát ních
vy zna me ná ní a vra cím se k ná zo ru jed no ho
ka ma rá da z ba vor ských No vých Hra dů (Ne -
uburg an der Do nau). Ten sou čas nou si tu a ci
po pi so val tak, že mno ho Něm ců ztrá cí svo ji
hr dost na to, že jsou Něm ci, pro to že mají po -
cit, že je jich vlá da (zej mé na paní An ge la) při -
ved la do je jich země ně ko ho, kdo ne uzná vá
je jich hod no ty, kdo z něj chce čer pat pou ze
pro fit a těž ko bude při spí vat k jeho roz vo ji.
Do slo va řekl, že se Něm cům ztrá cí před oči ma 
je jich Ně mec ko tak, jak ho od kon ce vál ky bu -
do va li…  Na dá val na svo ji pre mi ér ku, ne sou -
hla sil s tím, jak ně mec ká vlá da pra cu je, a měl
oba vu, jest li se to v dal ších vol bách po ve de
změ nit a vrá tit do „nor má lu“.  Byl v tom tro chu
zmar, ale to za ní ce ní dá va lo na dě ji, že se s tím
ne smí řil a má chuť s tím něco dě lat… Mi ni mál -
ně tím, že půj de k vol bám a dá na je vo svůj ná -
zor! (Jak in spi ru jí cí při vzpo mín ce na to, že jen
tře ti na na še ho ná ro da měla chuť jít zvo lit ve de ní 
své ho kra je, o se ná tu ani ne mlu vě…)

Přes to že jsem také vel mi ne ga tiv ní k mno -
hým kro kům An ge ly Mer ke lo vé k otáz ce
uprchlic ké kri ze a ře še ní boje s tzv. Is lám -
ským stá tem, mu sím uznat, že je až fas ci nu jí -
cí s ja kým se be vě do mím paní pre mi ér ka
jed ná. Mno ho Něm ců je tak sice na štva ných,
na dru hou stra nu jim ale tak tro chu im po nu je,
že jsou to oni, kdo sil ně táh ne Ev ro pu… Jaký
roz díl opro ti sta vu u nás! 

Ne lze srov ná vat ve li kost a tím i vliv Ně -
mec ka a Čes ké re pub li ky. Jsme sice men ší, ale 
i tak máme být se be vě do mí a stej ně tak bo jo -
vat za své záj my. Prá vě pro to vní mám ne sku -
teč ně ne ga tiv ně to, co se v naší zemi děje
v pos led ních dnech či týd nech. Re pub li ku na
pár dní nav ští ví da laj lá ma a ně kte ří naši po li -
ti ci mají strach set kat se s ním, aby ná ho dou
ne roz lo bi li po li tic ké ve de ní Číny a prý „ne -
ohro zi li“ in ves ti ce, kte ré k nám při te čou…

(Nebo mož ná mají při téct k fi nan co vá ní je jich
dal ší před vo leb ní kam pa ně!)

Osob ně si mys lím, že ne při te čou, na opak ja -
ko by utek lo naše se be vě do mí. A tak jsem byl
vel mi smut ný, že nás ně kte ří naši po li ti ci vrá ti li 
k po ní že ní z doby pro tek to rá tu a k po klon ko vá -
ní z éry so vět ské nad vlá dy, kdy se naše ve de ní
shr be ně pta lo, s kým je mož no se ba vit a s kým
ne… Já osob ně ne vy vě šu ji ti bet ské vlaj ky, ne -
jsem ně ja ký fa nou šek da laj lá my, přes re la tiv ní
zna lost his to rie i sou čas nos ti ne mám nic osob -
ní ho pro ti Čí ňa nům a vždy jsem chtěl tuto vel -
kou a jis tě krás nou zemi nav ští vit, jen mne
urá ží, že se vý znam ní před sta vi te lé na še ho stá -
tu bojí set kat s „dě deč kem“, kte rý vadí ru dým
brat rům z Číny, a ješ tě k tomu musí vy dá vat
shr be né vy jád ře ní, aby jim udě la li ra dost a dali
dů kaz o své pos luš nos ti. Ka rel Kryl po Sa me to -
vé re vo lu ci v Pra ze hrdě kři čel, že už ne ry je me
drž kou v zemi, je mi smut no z po myš le ní, co by 
kři čel nyní…

Aby té ne jen vnit ro stát ní os tu dy ne by lo dost,
při je de de le ga ce na še ho pre zi den ta poz dě na
poh řeb slo ven ské ho ko le gy, křu pan sky ne upos -
lech ne po ky nů or ga ni zá to rů a ješ tě ná sled ně vše
svá dí na po ča sí, špat né le to vé in že ný ry a ….

 A aby chom se svě tu ješ tě více po chlu bi li
ma los tí na šich po li ti ků, udě lá me si os tu du
ohled ně udě le ní resp. ne udě le ní vy zna me ná ní
panu Bra dy mu, kte rý pře žil Osvě tim a celý ži -
vot za svě til in for mo vá ní o hrů zách ne jen kon -
cen trač ních tá bo rů. 

Vel kým ob ra tem se tak vra cím k úvod ní
myš len ce o ná rod ní a jiné hr dos ti. Vždy při
svých ces tách do za hra ni čí i doma v ČR jsem
byl hrdý na to, že jsem Čech z ji ho če ských
No vých Hra dů a sna žil jsem se pre zen to vat to
dob ré, co naše země může sym bo li zo vat. Stej -
ně jako vět ši na Če chů asi tu svo ji hr dost ne po -
tře bu ji na hlas vy kři ko vat do svě ta, spí še ji mám
po ci to vě uvnitř a ob čas ji dám na je vo. Na dru -
hou stra nu je těž ké ně jak ná rod ní hr dost pre zen -
to vat v mo men tu, kdy v za hra ni čí vy pa dá me
díky na šim po li ti kům směš ně. To spí še mu sí me
vy svět lo vat, že všich ni ne jsme jako ONI!

Jsem hrdý na ce lou tu naší bo ha tou his to rii, 
osob nos ti, kul tu ru i pří rod ní krá sy a jiná bo -
hat ství naší země. Vel mi rád si při po me nu
svá tek vzni ku Čes ko slo ven ské re pub li ky a
všech ny, kte ří naši zemi po de se ti le tí bu do va -
li. A mo ti vo ván je jich pří kla dem se i já po ku -
sím svo jí troš kou při spět…  

Zá ro veň upřím ně ří kám, že jsem rád, že si
rok 1918 ne mu sím při po mí nat na Praž ském
hra dě na slav nost ním set ká ní spo je ném s udí -
le ním stát ních vy zna me ná ní. Tam bych to tiž
(dou fám, že jen do příš tí ch pre zi dent ských
vo leb) po cit své byt né ná rod ní hr dos ti a úcty
k vý ro čí vzni ku re pub li ky ne rad kon fron to val
se shr be ným ma lým če cháč kov stvím a mnoh -
dy i křu pan stvím a pom sty chti vos tí, kte ré
v mých očích, bo hu žel, pře hlu ší mno hé dob ré
skut ky a zá slu hy ně kte rých osob nos tí na vr že -
ných k vy zna me ná ní Pos la nec kou sně mov nou 
či Se ná tem.                      Vla di mír Miťa Hokr

pok ra čo vá ní ze str. 1
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O kon fe ren ci Ne wcas tles of the Wo rld 2016, 1. část
Jak bylo již avi zo vá no v před cho zím čís le NZ, zúčast -

ni li jsme se v Ka na dě v dru hé po lo vi ně září kon fe ren ce
Ne wcas tles of the Wo rld 2016. Spo lu s námi se zde se šli
zá stup ci 13 měst z ce lé ho svě ta. Na ná sle du jí cích
řádcích a pros třed nic tvím ně ko li ka fo to gra fií by chom
Vám chtě li jed not li vé čás ti kon fe ren ce a naše po stře hy
před sta vit. 

O vlaj kách a záj mu míst ních
O množ ství vla jek vy vě še ných ve měs tě v jed nu chví -

li tref ně po zna me nal Da vid Faul kner: „mít v Ka na dě fab -
ri ku na vlaj ky musí být dob rý byz nys“. Po do bně jako
Ame ri ča né, i Ka na ďa né si to tiž na pří tom nost své čer ve -
no bí lé vlaj ky s ja vo ro vým lis tem pat řič ně po tr pí a na mi -
ni mál ně jed nu na ra zí te v kaž dé uli ci. Tato pro míst ní
běž ná vý zdo ba Ne wcast lu se v prů bě hu kon fe ren ce roz -
rost la o stov ky dal ších vla jek re pre zen tu jí cích stá ty
všech pří tom ných měst. Bez nad sáz ky se dá říci, že to lik
čes kých vla jek po hro ma dě bylo mož né vi dět snad jen
v Pra ze při do má cím ho ke jo vém šam pio ná tu. Pod le Jen -
ni fer roz da lo měs to ně ko lik de sí tek sad. Poté, co do šly, za ča li si je míst -
ní sami do objed ná vat. A tak jste na hlav ní uli ci té měř ne na šli ob chů dek
či res tau ra ci bez vlaj ko vé vý zdo by. Asi nej o ri gi nál něj ší pak byl
antikvariát, který do výlohy vystavil knihu vážící se každé zúčastněné
zemi. V našem případě šlo o vícejazyčného průvodce Prahou. 

Snad kaž dý míst ní tak vě děl, kdo do je jich měs teč ka při jel, a pro to že 
v Ne wcast lu jin dy na moc tu ris tů ne na ra zí te, bylo sou čás tí pro hlíd ky
měs ta od po ví dá ní na má vá ní ři di čů a kaž dý ná kup v míst ních ob chůd -
cích jsme mu se li do pl nit představením, odkud jsme přijeli.

O ofi ciál ním při ví tá ní a pro hlíd ce rad ni ce
V prog ra mu kon fe ren ce bývá také vždy pros tor pro ofi ciál ní při ví tá -

ní sta ros tou a rad ní mi hos ti tel ské ho měs ta a vzá jem né pře dá ní darů.
Od po led ne úvod ní ho dne jsme tak byli po zvá ni na rad ni ci, kde nás kro -
mě pana sta ros ty Ad ri a na Fos te ra a rad ních poz dra vi li také za měst nan -
ci sa mo sprá vy a zá stup ci míst ní ho po žár ní ho a po li cej ní ho sbo ru. Dar
v po do bě čes ké ho skla (ka ra fy a dvou skle nic se zna kem měs ta) pře dal
panu sta ros to vi za Nové Hra dy Ro bert Dul fer (za stou pil našeho
starostu, který přijel až ke konci druhého dne konference).  

Po pro je vech a pře dá ní darů ná sle do va la pro hlíd ka měst ské ho úřa du 
a kni hov ny. Ob jekt je tvo řen (na ka nad ské po mě ry) his to ric kou bu do -
vou a dvě ma mo der ní mi pří stav ba mi, z nichž no věj ší z roku 2006 je síd -
lem hlav ní po boč ky měst ské kni hov ny. Po do bně jako u no věj ších
kni ho ven u nás je její při ro ze nou součástí také dětský koutek či
kavárna. 

O tom, co se děje u na šich přá tel
Část prv ní ho do po led ne byla vě no vá na vzá jem né mu před sta vo vá ní. 

Pro to že se však, až na slo ven ské ho no váč ka, všech na měs ta zna jí
z před cho zích let, šlo více než o ze mě pis né reá lie a vý čet pa má tek,
o shr nu tí, čím žije a žilo dané měs to pos led ní dva roky. U ně kte rých
měst, mezi něž na štěs tí pat ří i Nové Hra dy, šlo o po měr ně běž né sta ros ti 
a ra dos ti ne vy bo ču jí cí ze smě ru vý vo je v před cho zích le tech. Švý ca ři
pre zen to va li své nové tech no lo gic ké cen trum, Lo ty ši roz ví je jí cí se
spol ko vý ži vot a ak ti vi ty ško ly a americký New Castle z Pensylvánie
svůj okrašlovací spolek a dobrovolnické aktivity.

Ně ko lik zá stup ců měst však mlu vi lo o té ma tech zá sad něj ších. Po -
kud po mi ne me dán ský Ny borg, kte rý se in ten ziv ně blí ží za psá ní své ho
his to ric ké ho cen tra na se znam UNESCO, šlo pře váž ně o sta ros ti, čas to
spojené s děním v dané zemi.

Ne uburg an der Do nau se v pos led ních le tech vý raz ně roz růs tá, če -
muž přes tá vá sta čit in fra struk tu ra. Vel ké prob lé my má kvů li tomu do -
pra va, ne boť oba bře hy Du na je spo ju je ve měs tě pou ze je den his to ric ký
most. Kro mě toho na měs to na pl no do leh la mig rač ní kri ze, ne boť se
v jeho blíz kos ti na chá zí je den z azy lo vých tá bo rů. A přes to že k to mu to
prob lé mu při stu pu jí po měr ně věc ně (ve sty lu sna ží me se po mo ci, jak
mů že me), byla z pre zen ta ce patrná i rostoucí nespokojenost s politikou
centrální německé vlády.

Pře dá vá ní darů na rad ni ci

Náv ště va míst ní kni hov ny

Vzá jem ně si před sta vu je me, co je u nás no vé ho

Ne wcast ly se pre zen tu jí do mo rod cůmpok ra čo vá ní na str. 7
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Ang lic ké mu Ne wcast lu zase dělá vrá sky
vi di na Bre xi tu. Jako měs to na pe ri fe rii Ang lie
re la tiv ně blíz ko skot ských hra nic bylo fi nanč -
ně pod po ro vá no ev rop ský mi fon dy a i ji nak
bylo pod le jeho před sta vi te lů členství v EU
přínosné. 

Asi v nej hor ší si tu a ci se ovšem ocitl Ne -
wcas tle v Již ní Af ri ce, kte rý v dů sled ku ne při -
mě ře ných in ves tic prak tic ky zban kro to val.
To ho to čle na ali an ce tak ten to krát za stu po va li
pou ze pá no vé z regionální obchodní komory.

O ex kur zích
Jako kaž dé před cho zí po řa da tel ské měs -

to, chtě li nám i míst ní or ga ni zá to ři při od po -
led ních ex kur zích uká zat to nej za jí ma věj ší
v oko lí je jich měs ta. Vol ba tak pad la na dvě
nej vý znam něj ší fir my v ob las ti.

Prv ní ex kur ze nás za ved la do roz leh lých
sadů jed no ho z nej vět ších ka nad ských pro du -
cen tů jab lek a jab leč ných pro duk tů – fir my Al -
go ma Or chards. Prů vod ci nám byli pří mo čle no vé ro di ny, kte rá tuto
fir mu v roce 1964 za lo ži la a do sud vlast ní. V sa dech, kde prá vě pro bí -
ha la skli zeň, nás nej ví ce za uja lo vy uží vá ní lev né pra cov ní síly, kte rou
takř ka vý hrad ně tvo ří se zón ní děl ní ci z Me xi ka a dal ších zemí střed ní
Ame ri ky. Fir ma je prý může zaměstnat až poté, co kanadskému úřadu
práce prokáže, že místní o tuto práci za minimální mzdu nestojí.

Dru hým nav ští ve ným mís tem bylo vý cvi ko vé a in for mač ní cen trum 
dar lin gton ské ja der né elek trár ny. Úvod ní ho di no vá pre zen ta ce o zá -
klad ních prin ci pech ja der né ho ště pe ní pří liš zá živ ná ne by la, na roz díl
od dis ku ze o bez peč nos ti ja der né ener ge ti ky, kte rou nad ne sli de le gá ti
Ja pon ska. Sa mot né in for mač ní cen trum ve srov ná ní s tím z Te me lí na
sice ne ob sto jí, ale po hled do vý cvi ko vé ho stře di ska byl po měr ně za jí ma -
vý. Noví za měst nan ci se zde tré nu jí na věr né ko pii čás ti pro vo zu elek trár -
ny tak, aby zís ka li pot ře bnou ru ti nu v bu dou cí prá ci, jenž je vý mě na
jed not li vých čás tí re ak to ru, kte rá je čeká v dal ších čty řech le tech. 

O pre zen ta ci měst
Pří spěv kem všech měst do tra dič ní ho prog ra mu kon fe ren ce se sta la

akce pro ve řej nost, při níž se jed not li vá měs ta pre zen tu jí míst ním ob ča -
nům. Po do bně jako před dvě ma lety na no vo hrad ském ná městí, jsme
jed no od po led ne a ve čer strá vi li u pre zen tač ních stán ků na (pro tuto pří -
le ži tost uzav ře né) hlav ní uli ci. Všem, kte ří se u nás za sta vi li, jsme na bí -
ze li pro pa gač ní ma te riá ly v ang lič ti ně a vy prá vě li o tom, kde se Nové
Hrady nacházejí a čím jsou zajímavé.

Jako vel mi užit né se uká za lo ob le če ní ve sty lu ná rod ních ho ke jo -
vých dre sů, kte ré si na sebe vza li On dra s Kris tý nou, ne boť vět ši ně míst -
ních po moh ly za řa dit si naši zemi do sou vis los tí, aniž by chom mu se li
vy ta ho vat mapu svě ta. Co na tom, že nám ně ko lik ko lem jdou cích uka -
zo va lo na prs tech 6:0, tedy ně ko lik dní sta rý vý sle dek stře tu na šich ho -
ke jo vých re pre zen ta cí na Svě to vém po há ru. V kaž dém pří pa dě to bylo
ně ko lik vel mi in ten ziv ních ho din, při kte rých jsme se ale moh li u na še -
ho stán ku s On drou, Kris tý nou a Ro ber tem pros tří dat, tak že jsme si na -
šli čas i na pro hléd nu tí stán ků os tat ních měst. Po dvou le tech jsme tak
u ja pon ské ho stán ku ochut na li saké a uži li si kon cert mla dé ho míst ní ho
ky ta ris ty a zpě vá ka Jac ko ba. Na ko nec se nám ho di lo i těch ně ko lik čes -
kých le tá ků, kte ré jsme s se bou vez li, ne boť se u nás za sta vil je den čes -
ky mlu ví cí pár. Paní po chá ze la z Čech a její man žel v naší zemi
stu do val. V Ne wcast lu už žijí ně ko lik let a prý tu v oko lí ne jsou je di ní
Stře do ev ro pa né. O tom, že večer po koncertu, kdy už nás měl autobus
odvézt zpět na hotel, dostal Jackob nápad nás ještě pozvat k sobě domů,
už raději příště…

Na zá věr to ho to prv ní ho dílu nám do vol te po dě ko vat těm, kte ří nám
vý znam ně po moh li při za jiš tě ní účas ti naší de le ga ce na kon fe ren ci.
Jme no vi tě fir mám Mag na Car tech, OSAM tra de, Dobrá Voda a Archatt 
památky.

Za ce lou no vo hrad skou vý pra vu                     Mi chal Ja ro lí mek ml.

Lam pa na hlav ní tří dě vy zdo be ná jed nou z čes -
kých vla jek Ne wcast ly se pre zen tu jí do mo rod cům

Ne wcast ly se pre zen tu jí do mo rod cům

Ja bl ka, kam oko do hléd ne

Naše au to bu sy před náv štěv nic kým a vý cvi ko vým cen trem dar lin gton -
ské ja der né elek trár ny 

O kon fe ren ci Ne wcas tles...
(pok ra čo vá ní ze str. 6)
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SOPTÍCI in for mu jí
Vá že ní ob ča né No vých Hra dů, v mi nu lém čís le NZ

jsem Vás in for mo val o pří pra vě na pod zim ní kolo hry
Pla men. To se ko na lo dne 22. říj na v obci Tře beč. Naši
SOPTÍCI ob sa di li mís ta prv ní a šes té v ka te go rii star -
ších (11–15 let). Pr ven stvím jsme po tvr di li, že v na -
šem ob vo dě pat ří me mezi špič ku v po žár ním spor tu.
Věř te mi, že to SOPTÍCI na schůz kách ne ma jí zrov na
jed no du ché – stá le do ko la opa ku je me uzly, to po gra fii,
ur ču je me azi mut, orien tu je me mapu bu zo lou, zdra vo -
vě du, stří le ní ze vzdu cho vek, zdo lá vá me pro va zo vou
pře káž ku, ur ču je me, co se čím hasí, ad. Věř te mi, že o to 
vět ší je pak vy chut ná ní úspě chu v po do bě pr ven ství jak
u dětí, tak i u ve dou cích a všech, kte ří nám po má ha jí.

Zá vě rem bych chtěl po dě ko vat všem čle nům SDH,
kte ří se po dí le li při pří pra vě na šich SOPTÍKŮ a sta ros -
to vi Měs ta No vých Hra dů za finanční podporu.

Ve dou cí mlá de že SDH Ra dek Ho mo lka

Be se da – Můj pej sek
Dne 12. 10. 2016 pro běh la ve škol ní dru ži -

ně be se da a ukáz ka je zev čí ků z mé cho va tel -
ské sta ni ce Ce les te Cas ca ta. Jako mo del ky na
be se dě vy stu po va ly: dvě ba bič ky a ve te rán ky
Eliš ka a Fanny a mladá fenka Julie.

Na be se dy o na šich je zev čí cích se děti vel -
mi těší. Je ve li ká sku pi na dětí, kte rá doma psa
nemá a kon takt s pej skem je pro ně něco no vé -
ho a zajímavého. 

Po ví dá me si o zá klad ní péči o psa, o vý -
cvi ku, vý ži vě, vý sta vách. Děti mají mož nost
s je zev čí ky opa tr ně ma ni pu lo vat, mů žou je
po hla dit a po maz lit se.

I když je je zev čík pře de vším lo vec ké a pra -
cov ní ple me no, stej ně si mys lím, že tyto be se -
dy jsou vel mi za jí ma vým zá žit kem jak pro mě, 
tak pro všech ny děti. Tato set ká ní jsou tro chu
ji nou ak ti vi tou, kte rou jsem chtě la obo ha tit a
roz ší řit pre zen ta ci to ho to skvělého plemene,
jakým je JEZEVČÍK.

Vlas ta Ce pá ko vá
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Ze pta li jsme se dětí z prv ní tří dy, co se jim ve dru ži ně nej víc líbí
a co je baví.

Ma ruš ka Chyt ro vá: „Líbí se mi, jak si hra je me pod sto lem na tyg ry.“
Kris týn ka Ší mo vá: „Lí bi lo se mi, jak jsme na vý tvar ném krouž ku 

ma lo va li stro meč ky.“
Anič ka Vl na tá: „Líbí se mi krou žek zpí vá ní.“
Ja nič ka Kří ho vá: „Baví mě ku žel ky a zpí vá ní. Nej rad ši si hra ju

s do meč kem pro pa nen ky.“
Fan da Král: „Baví mě ku žel ky a hlav ně, když pa da jí.“

Také tu máme prv ní stro my do na še ho vý bě ru na Krá le stro mů: 

Lípa 2 Lípa 3

Lípa Dlou há Strop ni ce

Lípa Hra ni ce Lípa Na ko li ce – pa mát ný strom Lípa zá mec ký park

Lípa Žum berk

Lípa 1

Pa mát ný strom – lípa Na ko li ce

Lípa Tře boň

  ŠD INFORMUJE
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Den tál ní pre ven ce
Dne 22. 9. 2016 se usku teč nil na 2. stup ni ZŠ Nové Hra dy pro jek to -

vý den „Zdra vé zuby“.  Bě hem ho din vý tvar né vý cho vy žáci na kres li li
růz né ob ráz ky na téma „zuby a du ti na ústní“, ně kte ří vy ro bi li i ori gi nál -
ní 3D mo de ly z kra bic. Těmi žáci vy zdo bi li tří du, kde se ko na la před -
náš ka. Bě hem ní nás dvě stu dent ky Lé kař ské fa kul ty z Plz ně pou ta vě
se zna mo va ly, jak správ ně pro vá dět ústní hy gie nu a před chá zet tím zub -
ní mu kazu, ka me ni, zá ně tům a dal ším ne pří jem nos tem.  Všech ny zá sa -
dy jsme si vza li k srd ci a nyní se už ne bu de me bát jít k zu ba ři na
pra vi del nou kon tro lu.                                    Mgr. Ště pán ka Ha nu so vá

  ZŠ INFORMUJE

Po sto pách J. Žiž ky
27. září 2016 jsme spo lu s žáky ze 7. tří dy nav ští vi li Pa mát ník Jana Žiž ky z Troc no va. Vy da li

jsme se po sto pách slav né ho hu sit ské ho vo je vůd ce, aby chom si do pl ni li zna los ti, kte ré jsme na -
čer pa li v hodinách dějepisu. 

Před de vá tou ho di nou jsme sta nu li před mu ze em a ne doč ka vě ob hlí že li tuto ná rod ní kul tur ní
pa mát ku Čes ké re pub li ky. V de vět ho din nás milá paní prů vod ky ně v pa mát ní ku při ví ta la, po da -
la dů le ži té in struk ce a pro hlíd ka za ča la. Ve čty řech sá lech jsme se se zna mo va li s do bo vý mi lis ti -
na mi, mo de ly Žiž ko va rod né ho domu a dal ší mi před mě ty ze 14. – 17. sto le tí. S nad še ním jsme
zkou še li do bo vé ob le če ní. Ně kte ří z nás vy uži li mož nos ti a za půj či li si dře vě né koně a meče, se
kte rý mi os tat ním spo lu žá kům před ved li, jak si před sta vu jí boje za doby hu si tů. Ex po zi cí jsme
pro chá ze li s pra cov ní mi lis ty, do kte rých jsme do pl ňo va li od po vě di, kte ré jsme zís ka li z in for -
mač ních pa ne lů a na učných fil mů. Vel mi pří jem né byly ak ti vi ty při pra ve né na tab le tech. Po mo -
cí této mo der ní tech ni ky jsme ře ši li nej růz něj ší kví zy, há dan ky, sklá dač ky. Od po vě di do
pra cov ních lis tů jsme na chá ze li také na na učné stez ce 4 km dlou hé s 10 in for mač ní mi pa ne ly.
Stez ka nás ved la ko lem zá kla dů Žiž ko va dvor ce, k pa mát ní ku Jana Žiž ky, k místu narození
slavného vojevůdce. Dalším zastavením byl Mikšův dvorec. Na konci stezky na nás čekala paní
průvodkyně a za správné vyplnění pracovních listů jsme každý obdržel diplom. 

Na učná ex kur ze z krás né ho Žiž ko va ro diš tě se nám vel mi lí bi la, pro to že jsme si od ne sli plno
za jí ma vých in for ma cí.                                       Bar bo ra Ča do vá, VIII.A
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  ZŠ INFORMUJE

Ča ro děj ni ce z kum bá lu a Dva klí če
Jako kaž dý rok tak i le tos k nám do ško ly při je la Té měř di va del ní spo leč nost.

Kdo by si mys lel, že při je de celý di va del ní sou bor, je na omy lu. Ten to di va del ní
spo lek tvo ří je den vy ni ka jí cí lout ko he rec a tvůr ce všech svých lou tek – Vik tor
Pi ro šuk, kte rý je na šim dě tem již ně ko lik let velice známý a mezi dětmi stále
oblíbený.

Le tos v pá tek 30. září si s se bou při vezl opět skvě lé lout ky, kte ré vám ihned
po zhléd nu tí vy vo la jí úsměv na tvá ři, a nad je jichž leg rač ním zje vem vám ne -
zby de nic ji né ho, než se smát. J Na pří klad ča ro děj ni ce to tiž není ta ko vá ta je ži -
ba ba, kte rou si všich ni ihned před sta ví me, ale je to sta rý vla sa tý kost li vec,
při po mí na jí cí z dál ky no sa tou mu mii. J 

A prá vě tato lout ka je hlav ní pos ta vou fran couz ské po hád ky Ča ro děj ni ce
z kum bá lu, kde si Pi er re kou pil za pět fran ků dům, a pak zjis til, že se mu v kum -
bá le usa di la ča ro děj ni ce. Ale to by ne by la po hád ka po hád kou, kdy by vše dob ře
ne do pad lo. Leg rač ní po pě vek Ča ro děj ni ce hej, na za dek si po zor dej! asi bude
dlou ho znít ve tří dách na prv ním stup ni. J

Dru hou po hád kou, kte rou nám Vik tor za hrál a kte rá po -
chá zí z Kr ko noš, byly Dva klí če. Kdo by si mys lel, že je to
po hád ka o klí čích či zá meč ní ko vi, je na omy lu. Klí či jsou dva 
že ni ši, mezi kte rý mi si má na kon ci pří bě hu vy brat prin cez na
toho pra vé ho. A opět jako ve vět ši ně po há dek i zde ví tě zí lás -
ka. Tak že chu dý Je ník, kte rý byl za pro dán pek lu a kte rý se
svým dob rým srd cem ze spárů čerta vymanil, nakonec
princeznu získal. 

Té měř di va del ní spo leč nost je mezi dět mi ve li ce ob lí be ná, 
zvláš tě u nás na prv ním stup ni. Lout ko he rec Vik tor do ve de
děti za ujmout, vtáh nout a za po jit je do hry, tak že se děti na -
jed nou stá va jí sou čás tí po hád ky a za svůj „vý kon“ jsou vždy
od mě ně ni hlasitým potleskem svých kamarádů.

Jsme rádi, že k nám Vik tor jez dí, pro to že kaž do roč ně po -
ba ví ne jen děti, ale i té měř celý pe da go gic ký sbor. J

Už se tě ší me, jaké po hád ky a jaké leg rač ní lout ky při ve ze
Vik tor příš tí rok. J

Mgr. Ma rie Ro lín ko vá

Ka rel IV., král mi lo va ný a ctě ný
4. říj na 2016 se žáci 7., 8. a 9. roč ní ků

zúčas tni li před náš ky o Kar lu IV. Bě hem 2 vy -
učo va cích ho din je PhDr. Věra Ku bo vá, li te rár -
ní his to rič ka, se zna mo va la se za jí ma vost mi ze
ži vo ta to ho to slav né ho vla da ře. S před ná še jí cí
se star ší žáci ne set ka li po pr vé. Před 3 lety je
pro ved la ži vo tem a dí lem Bo že ny Něm co vé.

Mgr. Iva na Pe le cho vá
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  ZŠ INFORMUJE
Geo lo gic ká ex kur ze

Dne 27. 9. 2016  žáci 9.A  s p. uči tel kou Ha nu so vou a p. asis tent kou Chle -
bu cho vou  vy ra zi li na je den z vr cho lů No vo hrad ských hor. Au to bu sem do je li
do Hor ní Strop ni ce a od tud se vy da li „po svých“ směr Dob rá Voda. Zde si
pro hléd li krás ně opra ve ný ba rok ní kos tel a pok ra čo va li na Hoj nou Vodu.  Po
ze le né od bo či li směr Kra ví hora, kde vy stou pa li str mým sva hem do nad moř -
ské výš ky 953 m. Na vr cho lu po sva či li a zopa ko va li si pár in for ma cí o No vo -
hrad ských ho rách a pak se vy da li kou sek pod vr chol, kde se na chá zí skal ní
hři bo vi tý útvar „Na po le o no va hla va“. Od tud se šli zpát ky na Hoj nou Vodu.
Na ko nec si od po či nu li u za jí ma vé mo der ní zvo ni ce, kde je na zvonu vyryt
citát: „Obrať svou tvář ke slunci a všechny tvé stíny zůstanou za tebou…“ 

Mgr. Ště pán ka Ha nu so vá

Šne ci v 5. tří dě – ří jen 2016
Před dvě ma týd ny se nám po da ři lo zís kat čty ři krás né šne ky z cho va tel ské

vel ko líh ně v naší škol ní dru ži ně. Vy vr cho li lo tak úsi lí žáků naší tří dy, kte ří se
jed no my sl ně roz hod li do to ho to krás né ho tříd ní ho pro jek tu „Šnek a já“ za po -
jit. Vše mu před chá ze la peč li vá pří pra va, kdy jsme vy slech li od bor ně při pra -
ve ný re fe rát o cho vu šne ků. Díky úsi lí ro di čů jsme zís ka li skvě lé te rá ri um, do
kte ré ho žáci při nes li vše pot ře bné – hlí nu, pa řez, do me ček, ko ko so vé oře chy,
mech, ka mín ky a sko řáp ky va jí ček. V ho di ně pra cov ní vý cho vy jsme po tom
spo leč ně vše na a ran žo va li (viz foto) a tě ši li se, až si do jde me pro naše nové
kamarády. Radost byla veliká, když jsme je poté společně do jejich nového
domova umístili. 

Všem ro di čům, kte ří náš pro jekt pod po ři li, pat ří ve li ké po dě ko vá ní.
Dík pat ří i žá kům, kte ří se hna li vše pot ře bné. Všich ni žáci se kaž dý den
dob ro vol ně za po ju jí do ran ní ho kro pe ní me chu a hlí ny, ne boť, jak již
dnes všich ni dob ře víme, šnek potřebuje především vlhko a teplo. 

Při jďte se k nám po dí vat. Budete-li mít štěs tí, uvi dí te naše krás né
šne ky, jak se pa sou. Jis tě to není pos led ní zprá va o na šem cho vu. Děti si 
již při pra vu jí šnečí zprávičky.

Za nad še né cho va te le Mgr. To máš Ro lí nek, tříd ní 5. A

NABÍDKA AKTIVIT – Zá klad ní ško la Nové Hra dy
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Ad vent ní
ka len dář 2016

Ó 26. 11. 2016, od 17.00 hod.
I. Ad vent ní ne dě le 
Zpí vá ní u vá noč ní ho stro mu
na no vo hrad ském ná městí
Za zpí va jí No vo hrad ský smí še ný sbor a 
dět ské pě vec ké sbo ry ZŠ N. Hra dy a
za hra jí mu zi kant z Pod ho ran ky

Ó 4. 12. 2016
Zá jezd do ad vent ní Víd ně

Ó 11. 12. 2016, od 14.30 hod.
3. Ad vent ní ne dě le
Kon cert no vo hrad ských
pě vec kých sbo rů
Kulturně-spolkový dům

Ó 18. 12. 2016, od 19.00 hod.
4. Ad vent ní ne dě le 
Kon cert v kos te le sv. Pet ra a Pav la
účin ku je sou bor BRASSTET
prog ram: G. F. Han del, J. S Bach, 
J. Pa chel bel, K. K. Da vis, J. L. Pi er pont

Po drob ný prog ram
ad vent ní ho ka len dá ře naj de te
v pro sin co vém NZ či na pla ká tech.

Před vá noč ní
set ká ní se ni o rů

Měs to Nové Hra dy a sta ros ta měs ta
Mgr. Vla di mír Hokr zve

všech ny se ni o ry z No vých Hra dů
a okol ních osad

na tra dič ní Před vá noč ní set ká ní  se ni o rů
v so bo tu 19. lis to pa du od 14 hod.

v Kulturně-spolkovém domě
(„na stat cích“)

V od po led ním prog ra mu vy stou pí
folk lor ní sou bor Malý fu ri ant,

k po sle chu a tan ci za hra jí mu zi kan ti
z Pod ho ran ky

Na tra dič ní Před vá noč ní set ká ní se ni o rů zve sta ros ta měs ta Mgr. V. Hokr

Ces tov ní agen tu ra MIBOR Nové Hra dy zve na

Vý let do ad vent ní Víd ně
Ter mín:  4. pro sin ce 2016 (ne dě le!)

Od jezd: 6.15 hod. – Be ne šov nad Čer nou (u kos te la)
6.45 hod. – z ná městí v Hor ní Strop ni ci (u poš ty),

7.00 hod. – z ná městí v No vých Hra dech (Re zi den ce),
Mož nost do mlu vy i v Č. Ve le ni cích (Kon zul)

Prog ram: Okruh cen trem měs ta – Par la ment, Nová rad ni ce, Bur gthe a ter,
Mi no rit ský kos tel, Sva toš tě pán ský chrám, Ko ru tan ská tří da, Habs bur ská hrob ka,

Hof burg. Mo der ní ar chi tek tu ra Fri e den sre i cha Hun der twas se ra. 
Vol ně si vy chut nej te at mo sfé ru ad vent ních trhů
a náv ště vu kul tur ních prog ra mů v Nové rad ni ci.

Cena:  560 Kč

In for ma ce a pro dej:
Nové Hra dy, KIC - pí. Mar ti na Ko lá řo vá, tel. 386 362 195 

Be ne šov n. Čer nou, kni hov na - pí. Rů že na Lep šo vá, tel. 727 814 457 
H. Strop ni ce, kni hov na - Mir ka Ku sá ko vá, tel. 724 306 892

 + man že lé Hok ro vi, 5. květ na 333, Nové Hra dy
        Zde i in for ma ce na tel.:  777 041 118 – p. Hokr Vla di mír, st.

                                           776 633 640 – pí. Hok ro vá Iva na
Po jiš ťu je me, pro to pro sí me uveď te jmé no, pří jme ní, rod né čís lo a ad re su tr va lé ho po by tu

Malý fu ri ant na no vo hrad ském ná městí v létě
2014
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Vý sta va plná krás ných žen
Před pos led ní le toš ní vý sta vu v Ko že luž ně jsme za há ji li v so bo tu

15. říj na za pří tom nos ti gra fi ka a mi lé ho spo leč ní ka To má še Hřiv ná če.
Při vezl k nám zhru ba pa de sát gra fik a čty ři ole jo mal by. Té ma tem jeho
gra fic kých lis tů a ob ra zů je ve vět ši ně pří pa dů žena, pře de vším krás ná a 
od ha le ná. Ke zhléd nu tí tedy bylo, a stá le  ješ tě je, ně ko lik vel ko for má -
to vých aktů či oděných ta neč nic, ale také lu ko střel ci či kra jiny.  Při ver -
ni sá ži se To máš Hřiv náč před vedl i jako mu zi kant – bu be ník a jeho
„bez pros třed ní pří stup“ a milá spo leč nost hos tů a náv štěv ní ků ver ni sá -
že vy pl ni la celé so bot ní od po led ne. Po kud vám v říj nu ne vy šla náv ště -
va Ko že luž ny, tak to udě lej te do 13. lis to pa du, kdy bude vý sta va
otev ře na.                       K. Ja ro lím ko vá

No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na zve na vý sta vu

To máš Hřiv náč
gra fi ka a mal ba

Vý sta va je pro dej ní a po tr vá do 13. 11. 2016 
čtvr tek – ne dě le, 10.00 – 16.00 hod.

Dal ší in for ma ce na KIC N. Hra dy, K. Ja ro lím ko vá,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Do pro vod ný prog ram vý sta vy
Vý sta vu To má še Hřiv ná če si ten to krát při šli do Ko že luž ny vy chut -

nat žáci z 8. a 9. tříd no vo hrad ské zá klad ní ško ly, a to pros třed nic tvím
do pro vod né ho prog ra mu. Ten ses tá val z kre seb fi gur a ná sled né rytí
zjed no du še ných si lu et pos tav a tvá ří do lina. Poté jed no du chým otis -
kem vzni ka ly malé pěk né gra fic ké prá ce. Kdo ne stihl vy tvo řit svo ji
„gra fi ku“, mohl ales poň po užít a vy zkou šet star ší před lo hy, kte ré nám
zůs ta ly z dří věj ší ho „gra fic ké ho tvo ře ní“. De vá ťá ci i os má ci byli při vý -
tvar ném prog ra mu moc fajn, ne bá li se „ná roč né ho úko lu“ a já dou fám,
že na tuto vý sta vu mají pěk né zá žit ky J                      K. Ja ro lím ko vá

http://www.kicnovehrady.cz
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Ke ra mic ká díl na Kána
zve k tvo ře ní v pros to rách nově vzni ka jí cí ho

ko mu nit ní ho domu – ved le zdra vot ní ho stře di ska.

ÚTERÝ – do spě lí – od 17.30 do 19.00 hod.
STŘEDA – děti – od 16.00 do 18.00 hod.

ČTVRTEK – do spě lí – od 17.00 do 18.30 hod.

Při jďte si vy ro bit vlast no ruč ní dá rek, vy zkou šet jak se točí
na hrn číř ském kru hu nebo vy mo de lo vat své ho an dě la.

Za ke ra mic kou díl nu Kána or ga ni zu je a na do ta zy od po ví
Lud mi la Mac ko vá 728 116 044 

Lis to pa do vé tvo ře ní v Ko že luž ně
aneb Na va zu je me na léto…

Kdo jste ne stihl let ní „mýd lo vá ní“ a chce te
si vy ro bit ori gi nál ní vá noč ní dá rek, mů že te při jít na

LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ
Vý ro ba pří rod ních mý del a par fé mů

s Vlaď kou Ji rás ko vou

Na tvo ře ní si mů že te za re zer vo vat mís to i pře dem.
K za kou pe ní bu dou i dal ší vo ňa vé vý rob ky a vý tvar né před mě ty.

so bo ta a ne dě le 26. – 27. 11. 2016,
10.00–16.00 hod.

No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na, kon takt KIC N. Hra dy,
tel.: 386 362 195, 602 150 208

Aby chom to ne vi dě li je nom čer no bí le, ale ba rev ně
aneb 

Více (ne jen) o ka nad ském Ne wcast lu
čtvr tek 24. Lis to pa du 2016

od 18 hod. v Kulturně-spolkovém domě, 1. pat ro, sál
Milí čte ná ři zpra vo da je, už jsme vám za pos led ních ně ko lik let

na bí ze li před náš ky či be se dy růz né ho dru hu – ces to va tel ské, mu zej -
ní, čte nář ské, vě dec ké, pří ro do věd né, zá bav né… Ta dal ší, kte rou
na bí zí me v lis to pa du je tro chu jiná, res pek ti ve klou bí v sobě víc
témat a pohledů na naši současnost.

V lis to pa do vém zpra vo da ji si mů že te pře číst in for ma ce o náv ště -
vě v ka nad ském Ne wcast lu a vi dět ně ko lik málo čer no bí lých fo to -
gra fií. Ale byla by ško da ne vě dět a ne vi dět víc. Pro to jsme pro vás
při pra vi li pro mí tá ní ba rev ných fo to gra fií s po ví dá ním o „ne wcas -
tlov ském“ set ká ní, kte ré se usku teč ni lo le toš ní ho září. Proč to set ká -
ní bylo, jaký mělo smysl a k čemu může při spět? Důležité otázky a
neméně by mohly být zajímavé i odpovědi. 

Ho vo řit a od po ví dat na vaše do ta zy bu dou sa mo zřej mě ti, kte ří se 
do Ka na dy vy da li, poz na li ka nad skou ne wcas tlov skou at mo sfé ru,
vi dě li Nia gar ské vo do pá dy i jab leč ný sad, se dě li u tá bo rá ku, pot ka li
se s míst ní mi lid mi a i s těmi, se kte rý mi se poznali při setkání u nás
před dvěma lety.

Na ba rev né pro mí tá ní zve me všech ny, kte ří rádi pře kra ču jí no -
vo hrad ské hra ni ce.                               K.J.

Kni hov na v Ne wcast lu

Mu zej ní před náš ka pat ři la To máš ko vi
Říj no vou mu zej ní před náš ku jsme ten to krát vě no va li ži vo tu a dílu

skla da te le a pe da go ga Vác la va Jana To máš ka, dvor ní ho skla da te le hra -
bě te Bu qu o ye. Pod ru hé v le toš ním roce k nám za ví ta la PhDr. Mar ké ta
Ka bel ko vá z Čes ké ho mu zea hud by Pra ha, aby mlu vi la o za jí ma vém ži -
vo tě V. J. To máš ka a jak ho vý raz ně ovliv nil hra bě Jiří Fran ti šek Bu qu -
oy, když jej v roce 1806 „udě lal“ dvor ním bu qu o y ským skla da te lem,
umož nil mu byd let v jeho pa lá ci, bral ho s se bou na ces ty a na let ní po -
by ty do No vých Hradů. A zde Tomáška inspirovalo novohradské klima 
k složení několika skladeb…

Před náš ka paní Ka bel ko vé byla pod lo že na poc ti vým ně ko li ka le tým
bá dá ním a vi di tel ným sr deč ným záj mem o To máš ka a jeho tvor bu.
V před ná šce se zá ro veň pro mítl i spo le čen ský ži vot úchvat né ho a na
roz voj ve všech oblastech  bohatého 19. století.

Na zá věr před náš ky měli pří tom ní ješ tě ma lou pří le ži tost při po me -
nout si no vo hrad ské kul tur ní ak ti vi ty sou vi se jí cí s To máš kem, Bu qu o y -
em, no vo hrad ským zám kem, hud bou, kte ré by se daly struč ně shr nout
pod ná zev No vo hrad ská hu deb ní tri lo gie.                                K. Ja ro lím ko vá

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
pří pra vy stol ní ho ka len dá ře na rok 2017

Opět se ob ra cím na všech ny zá stup ce spol ků, záj mo vých or ga ni -
za cí, škol a dal ších sub jek tů, kte ří chys ta jí a plá nu jí kul tur ní, spo le -
čen ské nebo spor tov ní akce pro ve řej nost v na šem měs tě a v osa dách,
a tím to je žá dám o za slá ní pod kla dů do stol ní ho ka len dá ře na rok
2017 (uveď te pro sím: da tum a ná zev akce, po řa da tel skou or ga ni za -
ci, pří pad ně elek tro nic ky do dej te fo to gra fii k dané akci z le toš ní ho
roku). Ter mí ny akcí pro rok 2017 pro sím na hlas te v Kul tur ním a in -
for mač ním cen tru Nové Hra dy nej poz dě ji do 7. lis to pa du 2016!

Tak též žá dá me všech ny pod ni ka tel ské sub jek ty, živ nost ní ky,
spol ky,… kte ří jsou uve de ni v se zna mu kon tak tů, (ale i sub jek ty na
kte ré jsme mož ná za po mně li), aby své kon tak ty (ve svém záj mu)
pře kon tro lo va li, pří pad ně do pl ni li. Ten to pře hled slou ží všem oby -
va te lům na še ho měs ta a osad a pou ze ak tu ál ní a bez chyb né in for -
ma ce jsou pro nás všech ny uži teč né.

Pře dem všem dě ku ji za ocho tu a spo lu prá ci. 
Jit ka Dus pi vo vá

Kon takt: Kul tur ní a in for mač ní cen trum Nové Hra dy,
nám. Re pub li ky 46 (pří ze mí rad ni ce), tel.: 386 362 195,
e-mail: infoc@novehrady.cz

mailto:infoc@novehrady.cz
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Blan ka Hoš ko vá

 In for ma ce z kni hov ny
Co jsme dě la li v kni hov ně v říj nu
v Týd nu kni ho ven?

Ka rel IV. – král mi lo va ný a ctě ný. V pon dě lí 3. říj na ve čer moh li zá -
jem ci o naši his to rii nav ští vit před náš ku o Kar lu IV. li te rár ní his to rič ky
PhDr. Věry Ku bo vé, kte rá nám na še ho krá le a cí sa ře při blí ži la z jeho lid -
ské strán ky a jako vzor né ho Če cha mi lu jí cí ho svůj ná rod a vlas ten ce,
z ně hož by si naši dneš ní „vlád ci“ měli vzít pří klad. Mys lím, že před náš -
ka se náv štěv ní kům lí bi la, pro to že v ná sle du jí cích dnech se mě ptali, kdy 
bude další podobná přednáška.

V úte rý 4. říj na se na po hád ko vé čte ní moc dětí ne seš lo, pře ce jen to
byl všed ní den s od po led ním vy učo vá ním, ale i tak jsme si pře čet li něco
o měs tě Ko cour ko vě od On dře je Se ko ry. Při prázd ni no vém čtení nás
určitě bude víc.

Tře tí tří da s paní uči tel kou Kní žo vou při šla ve čtvr tek 6. říj na mís to ho di ny češ ti ny užít si kní -
žek v kni hov ně. Kro mě in di vi du ál ní ho bá dá ní v kni hov ně a pro hlí že ní kní žek jsme si pře čet li
ukáz ky z ně ko li ka no vých knih. Vý sled kem této náv ště vy bylo mimo jiné několik nových
čtenářských průkazů.

12. říj na nás nav ští vi la br něn ská spi so va tel ka Blan ka Hoš ko vá, kte rá se ob je vi la na li te rár ním 
nebi ne dáv no a rov nou s pěti kni ha mi. Bylo pří jem né po slou chat její vy prá vě ní o svých spi so va -
tel ských za čát cích, o tom kde a jak čer pa la in spi ra ci pro své psa ní, jak těž ké je se pro sa dit, jaké
úsi lí to sto jí, ko lik to (ne)vynáší a nakolik člověk potřebuje i štěstí.

20. říj na při jel za mlad ší mi ško lá ky mla dý spi so va tel Jan Opat řil, au tor knih o kap ří ku Met -
lí ko vi. Dě tem se vy prá vě ní o ži vo tě kap ří ků lí bi lo, vět ši na si vy žá da la au to gram na le tá ček,
čtvr ťá ci ne by li skrom ní a vy žá da li si au to gra my na víc ješ tě do se ši tu, na paži, ně kte ří do kon ce
i na čelo.

Co bu de me dě lat v lis to pa du?
¡ Na náv ště vu kni hov ny bu dou cho dit děti z ma teř ské ško ly

a zá klad ní ško ly, na stře du 23. lis to pa du při pra vu je me pro žáky ZŠ 
Lis to vá ní Lu ká še Hej lí ka – scé nic ké čte ní Ko mi sař Vr ťap ka
a Stra ka v říši En tro pie. 

¡ Na Den poe zie – vý ro čí na ro ze ní Kar la Hyn ka Má chy je při pra ven
na pá tek 25. lis to pa du v 18 ho din v kni hov ně poe tic ký pod ve čer
s ver ši a hud bou na zva ný Náh lý klid – au tor ské čte ní z poe zie
Mi cha e la Lo ren ce a Mar ké ty Hej né. 

¡ V so bo tu 26. lis to pa du je Den pro dět skou kni hu a již tra dič ně
za čí ná před vá noč ní pro dej ní vý sta va no vých knih. Zá jem ci si
mo hou kou pit ně kte ré z vy sta ve ných knih (hod ně dět ských), nebo
po kud bu dou mít zá jem o kon krét ní ti tul, mo hou si ho do 16.
lis to pa du v kni hov ně ob jed nat (vlo ni byl nej vět ší zá jem o Hu sit skou
epo pej a Le do vé krá lov ství). Díky sjed na né mu ra ba tu jsou kni hy
lev něj ší než v ob cho dě a od pad nou vám ná kla dy za ces tov né nebo
poš tov né. Kni hy bude mož no ku po vat v kni hov ně až do 21. pro sin ce.

¡ Den otev ře ných dve ří v kni hov ně bude sou čas ně se za há je ním
pro dej ní vý sta vy v od po led ních ho di nách v so bo tu 26. lis to pa du.
Kaž dý, kdo si bude chtít pro hléd nout kni hov nu, bude ví tán.

D. Cí sa řo vá, kni hov ni ce

Be se da s Blan kou Hoš ko vou

Spi so va tel Jan Opat řil s dět mi '#$



listopad 2016 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Ka rel IV. pro star ší žáky Tře ťá ci to vza li úto kem

PhDr. Věra Ku bo vá Tady se fakt dob ře čte Ten Ko cour kov snad není v Če chách

 In for ma ce z kni hov ny   pok ra čo vá ní ze str. 16

 Okén ko do kni hov ny pro děti
Pro to že 26. lis to pa du je Den dět ské kni hy,
okén ko je ten to krát pro děti

Kája, su per frá ja. Tý den bez te le vi ze / D. L. Gre e no vá
Tak si to před stav te: Náš pan uči tel se zbláz nil! Chce po nás, aby -
chom celý tý den vů bec, ale vů bec, to zna me ná, že ani jed nou, ne za -
pnu li te le vi zi! No chá pe te to? Jak po mně může ně kdo váž ně chtít,
abych celý tý den vy dr žel bez mých ob lí be ných po řa dů a bez vi deo -
her? 

De ník ma lé ho po se rout ky 10. Sta ré dob ré časy / Jeff Kin ney
Zvlád ne Greg žít bez elek tři ny? Mož ná je to fakt vel ké sou sto i pro
něj. Za sta rých časů se žilo líp. Nebo ne? To hle je otáz ka, kte rou si
Greg Hef fley kla de, když se jeho měs to roz hod ne dob ro vol ně od po -
jit od elek tři ny. 

Bao baba a jiné pří bě hy / Zu za na Po spí ši lo vá
Bao baba, Šiš ká ček, skří tek po ple ta, uzdra ve ný hej kal, stra šid lo pod
pos te lí, obří pa vouk, ne po sluš ná Jo han ka. Ti všich ni a ne jen ti na
vás če ka jí v této kníž ce plné krát kých ba jek, pří bě hů a po há dek na
ukrá ce ní dlou hé chví le.

Čáry máry fuk, ať jsem zase kluk! / Jiří Žá ček
Kníž ka před sta vu je sou bor bás ni ček Ji ří ho Žáč ka in spi ro va ných ob -
ráz ky Jo se fa Lady.

Drak Na tluč nos / Len ka Rož nov ská
Po hád ko vé pří bě hy o le nos ti a ne po řád ku.

O Zá ho řo vi, pra sát ku s kní ry / Ivan Bi nar
Zá hoř je jed no moc milé pru ho va né pra sát ko. Na svě tě to ale nemá
jed no du ché – nej dřív na svět má lem vů bec ne při šel, pak mu na rost ly
kní ry, a ješ tě ho ulo vil straš li vý, i když sko ro bez zu bý tygr, pan Si biř -
ský. Ale na ko nec se ti dva spo lu spřá te lí, a do kon ce udě la jí ka rié ru
u cir ku su.
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Pře hled di va del ních před sta ve ní, kon cer tů a po řa dů, kte ré se ko na jí
v nej bliž ší době a na kte ré je mož né si za kou pit vstu pen ky v KIC
Nové Hra dy – pří ze mí rad ni ce:

Di va del ní před sta ve ní pro děti:
¡ 5. 11. – Kou zel né hrát ky se zví řát ky – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 5. 11. – Ra do va no vy ra do ván ky – Malé di vad lo, ČB
¡ 6. 11. – Bob a Bo bek na ces tách – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 12. 11. – Bylo nás pět – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 13. 11. – Kaš pár ko vo ča ro vá ní – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 16. 11. – Fil mma ke ři – Malé di vad lo, ČB
¡ 19. 11. – Dal ska bá ty, hříš ná ves – Malé di vad lo, ČB
¡ 20. 11. – Cir kus – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 26. 11. – Ka zi svět – Malé di vad lo, ČB
¡ 27. 11. – Ta jem ství fon tá ny – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 30. 11. – Je ží šek Su per star – Malé di vad lo, ČB

Otá či vé hle diš tě Čes ký Krum lov 2017:
¡ 1. 7. – 9. 9. 2017 – Pták Oh ni vák a li šák Zor ro

(po hád ka pro ce lou ro di nu)
¡ 7. – 24. 6. 2017 – Pes bas ker vi ll ský
¡ 28. 6. – 9. 7. – De ka me ron (ko me die)
¡ 14. – 22. 7. – Tru ba dúr (ope ra)
¡ 26. – 30. 7. – Val mont (ba let)
¡ 2. – 6. 8. – Pří ho dy liš ky Bys trouš ky (ope ra)
¡ 9. – 13. 8. – Ru sal ka (ope ra)
¡ 16. 8. – 3. 9. – Ženy Jin dři cha VIII. (ko me die)

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 4. 11. – Be nát ky pod sně hem – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 5. 11. – Muž sed mi ses ter – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 5. 11. – Re be lo vé ze sto do ly – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 6. 11. – Mac beth 3D – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 6. 11. – S úsmě vem ne pi lo ta – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 7. a 15. 11. – Zpí vá ní v deš ti – DK Met ro pol, ČB
¡ 8. 11. – Pryč z Mul lin ga ru – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 8. 11. – Zpí vám, tedy jsem – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 9. 11. – Dítě a kouz la – DK Met ro pol, ČB
¡ 9. 11. – Dív čí vál ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 9. a 22. 11. – Kre ut ze ro va so ná ta – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 10. 11. – Ve run čin po koj – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 11. 11. – Země úsmě vů – DK Met ro pol, ČB
¡ 11., 14. a 24. 11. – Kně zo vy děti, Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 11. 11. – Ma ra tův sade – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 12., 24. a 25. 11. – Cy ra no – DK Met ro pol, ČB
¡ 12. 11. – Po víd ky – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 12. 11. – Ba bič ka v tren kách aneb ap rí lo vá ko me die 

– Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 13. 11. – Do ko na lá svat ba – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 15. 11. – Sou bor né di vad lo Wil li a ma Sha kes pe a ra ve 120 mi nu tách 

– Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 14. 11. – Lis to vá ní: „To máš Po lá ček: Stop“ – Malé di vad lo, ČB
¡ 15. a 29. 11. – Po ker face – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 16. 11. – Uta je ný kon cert # 3, ČB
¡ 16. 11. – Voj nar ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB

¡ 16. a 23. 11. – Sha kes pe a re v Hol ly wo o du – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 18. a 29. 11. – Pří le ži tost dělá zlo dě je – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 18. 11. – Pří sám bůh! – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 19. 11. – Dítě a kouz la & Kouz la a dítě – DK Met ro pol, ČB
¡ 22. 11. – Hol ka nebo kluk – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 23. 11. – Má to vý nebo cit ron? – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 25. a 26. 11. – Ro di na je zá klad stá tu, ČB
¡ 26. a 30. 11. – Ar cha na dě je – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 28. 11. – Je úchvat ná! – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 30. 11. – Šťo vík, pe če né bram bo ry – Di vad lo U Kap lič ky, ČB

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy,
ko men to va né pro hlíd ky:
¡ 4. 11. – Kraus ber ry – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 4. 11. – PSH – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 5. 11. – Stra ši del ná Zoo – Zoo Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 9. 11. – Cha ri ta tiv ní ples – Zá mec ká jíz dár na, Č. Krum lov
¡ 10. 11. – Ja kub Ko hák a Ma těj Rup pert – KD Vl ta va, ČB
¡ 10. 11. – Ji ho če ská fil har mo nie & Jean Mül ler – DK Met ro pol, ČB
¡ 11. 11. – Sto zví řat – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 12. 11. – Mňá ga a Ždorp – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 14. 11. – Chan tel McGre gor Band (GB) – Ri ver Club, KD Sla vie, ČB
¡ 15. 11. – JF: Z taj né ho de níč ku Smo líč ka Pé – Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 16. 11. – JF& J. Vla cho vá – DK Met ro pol, ČB
¡ 17. 11. – Kon cert chor vat ských uměl ců

– Kos tel Nav ští ve ní Pan ny Ma rie, Bo ro va ny
¡ 17. 11. – 10. 12. – Pek lo má nie – Kláš ter Bo ro va ny
¡ 17. 11. – Pe cha ku cha Night ČB vol. 5 – Al šo va ji ho če ská ga le rie,

Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 20. 11. – La di slav Zi bu ra: Pěš ky mezi Budd his ty a ko mu nis ty

– DK Met ro pol, ČB
¡ 23. 11. – Vá noč ní hvěz dy 2016 (Hron, Csá ko vá, Dra ho kou pil,…)

– DK Met ro pol, ČB
¡ 26. 11. – Dvoj kon cert: Kha lif „Wa i lin“ Wal ter + Laco Dec zi a Ce -

lu la NY – KD Sla vie, ČB
¡ 26. 11. – Ed die Sto i low: Ju pi ter Tour 2016 – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 26. 11. – Vo xel & Po káč – CKS Na Sto já ka, ČB
¡ 27. 11. – Aso nan ce – DK Met ro pol, ČB
¡ 29. 11. – Na ro ze ni no vý dvoj kon cert: R. Dra goun, Z. Vřeš ťál & Ne řež

– Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 29. 11. – Na Sto já ka Live! – CKS Na Sto já ka, ČB
¡ 30. 11. – Mi nus 123 Mi nut – KD Sla vie, ČB
¡ 2. 12. – UDG + Se bas ti an – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 11. 12. – Ště pán Rak – Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 11. 12. – Pos led ní re ci tál Mar ty Ku bi šo vé – DK Met ro pol, ČB
¡ 12. – 14. 12. – Ne zma ři – vá noč ní kon cert s JF – Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 13. 12. – Gos pe lo vé Vá no ce 2016 – Kláš ter ní kos tel P. M.,

Pi a ris tic ké nám., ČB
¡ 16. 12. – Vá noč ní ve čí rek na vol né noze – Sta ge club&res tau rant, ČB

Sport:
¡ 11. 11. – SK Dy na mo x FC Vik to ria Žiž kov – Stře lec ký os trov, ČB

Bliž ší in for ma ce k výše uve de ným před sta ve ním naj de te na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hra dy.

Na bíd ka měst ské ho re zer vač ní ho sys té mu CBsys tem

 Vý roč ní val ná hro ma da TJ Nové Hra dy
Dne 7. 10. 2016 se ko na la Vý roč ní val ná hro ma da Tě lo vý chov né

jed no ty Nové Hra dy, a to po čty řech le tech, kdy se jed na lo o vo leb ní
schů zi, na kte ré byl zvo len nový vý bor TJ. Na vr že ní čle no vé jed not li -
vých od dí lů: od díl ko pa né – Ví těz slav Je lí nek st., Ivan Do ro to vič, od díl
ka ra te – Mar tin Hermann st., od díl te ni su – Vác lav Ja nou šek, od díl no -
hej ba lu a vo lej ba lu – Pa vel Še be la st., od díl spor tu pro všech ny – Ma -
rie Do ro to vi čo vá, a nově na vr že ný člen vý bo ru za po si lovnu – Mi lan
Vi cá ny. V prů bě hu schů ze do šlo na čte ní zpráv jed not li vých od dí lů a
též věc ná byla dis ku se, do kte ré se za po jil i sta ros ta měs ta Mgr. Vla di -
mír Hokr. Vět ši nou hla sů byli všich ni uve de ní na vr že ní čle no vé zvo le -
ni do vý bo ru TJ a před se dou byl ná sled ně zvo len Ivan Do ro to vič a

mís to před se dou Mar tin Her mann. Co nás osob ně mrzí, to je ne zá -
jem ze stra ny čle nů o Vý roč ní vo leb ní val nou hro ma du, kte ří ra dě ji 
sedí v den val né hroma dy v ji ných res tau ra cích a mož ná dis ku to -
va li o tom, kdo by měl být v čele TJ Nové Hra dy. Těm to čle nům
by chom chtě li při po me nout, že TJ má v sou čas né době fi nanč ní
roč ní ob rat přes 1 000 000 Kč a že vý bor není jen par ta lidí, kte rá se 
sej de jed nou za mě síc a mezi se bou si jen tak po po ví dá. 

Na zá věr mi do vol te po dě ko vat všem zúčast ně ným čle nům za
účast na Vý roč ní val né hro ma dě a po přát všem spor tov cům hod ně
spor tov ních úspěchů.

Ivan Do ro to vič, před se da TJ Nové Hra dy

http://www.cbsystem.cz
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Vý let za zdra vím
Ve dnech 2. - 5. 5. 2017

po řá dá Se ni or klub Nové Hra dy
ví ce ge ne rač ní zá jezd do ter mál ních láz ní

ve Vel kém Me de ru na Slo ven sku
Cena zá jez du na oso bu (bez ohle du na věk) je 1.500 Kč.

V ceně je za hr nu to:
¡ uby to vá ní

¡ ces ta zá jez do vým au to bu sem tam i zpět
V ceně NENÍ za hr nu to:
¡ vstup né do are á lu láz ní

(kte ré činí na 2 x celý den + 2 x 4 ho di ny
= zhru ba 30 euro – dle věku )
¡ nad stan dard ní pro ce du ry

(ma sá že, čiš tě ní po kož ky ry bič ka mi, sol ná lá zeň, aj.)
¡ jíd lo
¡ po jiš tě ní

V are á lu láz ní je více mož nos tí ob čer stve ní stu de nou
i tep lou ku chy ní a ná po ji. Sní da ně a ve če ře je mož no

při pra vit z vlast ních zdro jů v ku chyň kách na uby tov ně.

Zá jem ci se na hlá sí do 15. 12. 2016 u paní Ham ber ge ro vé 
na te le fo nu 725 713 655 nebo u paní Ba doš ko vé

na te le fo nu 607 776 951
Mož nost při hlá še ní je též v ob cho dě

Zdra vá vý ži va v Čes ké uli ci v No vých Hra dech.

Po zá jem cích po ža du je me zá lo hu 500 Kč.
Bliž ší in for ma ce na výše uve de ných te le fo nech

Fot bal, ho kej, te nis atd.,
ne jsou po řád né spor ty?

Pos led ní do bou sly ším od růz ných sou tě ží cích v růz ných po řa dech
stá le stej nou od po věď na otáz ku: „Spor tu je te a jaký dě lá te sport?“. Vět -
ši na res pon den tů oka mži tě „hrdě“ od po ví dá. Pla vu, kolo, tu ris ti ka,
v zimě běž ky. Oni to ří ka jí tak pře svěd či vě, že tomu musí po ma lu kaž -
dý vě řit a že to jsou správ né spor ty. My spor tov ci na Hra dech, aby chom 
se sty dě li, že jsme od mlá dí hrá li fot bal, té měř ce lo roč ně, ho kej v zimě,
po kud za mrz lo, te nis od jara až do pod zi mu a stol ní te nis od pod zi mu až 
do jara. Mys lí te, že to jsou a byly špat né spor ty? Sa mo zřej mě na kolech
jsme také jezdili a plavali jsme v různých rybnících kolem Hradů.

Je to zvláštní, že ně kte rým li dem sta čí v ži vo tě tře ba 2 spor ty. Ne dáv -
no pro běh la olym pi á da v Riu. Sou běž ně se usku teč ni ly sou tě že pro mla -
dist vé na Lip ně. Děti si moh ly vy zkou šet a vy brat ten a ten sport. Všech
spor tů bylo 47, tedy vel ký vý běr. A ur či tě se tam pla va lo a jez di lo na ko -
lech, ale co těch dal ších 45 spor tů? O ty ne byl zá jem? Zá jem byl oprav du
vel ký, jak to bylo vi dět i v te le vi zi, kte rá dá va la z těch to her mlá de že kaž -
do den ní po řa dy, a dě tem se spor ty lí bi ly a i ro di če byli nad še ní.

Já ne chci na tom to mís tě ni ko ho kri ti zo vat, že mají tito lidé jiné ob lí -
be né spor ty, ale prá vě oni se vy me zu jí vůči ko lek tiv ním spor tům, zej -
mé na fot ba lu. To se mi moc ne lí bí! Zno vu mu sím opa ko vat, že fot bal
dává kaž dý tý den „prá ci“ 310 000 spor tov cům. Z toho 102 000 mlá de -
ži. Ať při sou tě žích, tak při tré nin cích. Při tom se dě la jí kaž dý kvě ten a
září zno vu a zno vu fot ba lo vé ná bo ry mlá de že po celé re pub li ce a zá jem
o fot bal je stá le vel ký mezi žáky. Stá le je to ve li ce žá da ný sport čís lo 1.
Fot bal je do stup ný pros tě vět ši ně žáků. Ať ma lých, vel kých, sil ných
nebo ten kých, ob rat ných, méně ob rat ných, rych lých, po ma lých a i pro
dív ky. Fot bal prostě volá: „Přijďte se pořádně provětrat na vzduchu a
přijďte se naučit fotbal!“.

Ovlá dat míč, stří let a na hrá vat obě ma no ha ma, hrát je den na jed no -
ho atd. Je to také na tre né rech. Jed no je však ve li ce dů le ži té!! Vý bor ná
par ta mezi fot ba lis ty, kte rá táh ne za je den pro vaz a za Nové Hra dy!
Klu ci by měli být ka ma rá di. Pak se hra je da le ko lep ší. Jest li na Hra dech
byly úspěš né roč ní ky, tak pro to, že spo lu je di neč ně vy chá ze ly. Pod le
hes la: „Je den za všech ny, všich ni za jed no ho“.         Mi ro slav Hruš ka

Bo he mia Open – 24. 9. 2016
V so bo tu 24. září 2016 se v Čes kých Bu dě jo vi cích ko na ly jed ny

z nej vět ší zá vo dů v rám ci Čes ké re pub li ky – Bo he mia Open 2016. Toto
otev ře né mis trov ství je zá ro veň za řa ze no do no mi nač ních tur na jů, tzn.,
že prv ní 3 zá vod ní ci z jed not li vých ka te go rií, kte ří zís ka jí na no mi nač -
ních zá vo dech nej ví ce bodů, po stu pu jí na mis trov ství Čes ké re pub li ky.
To se bude v le toš ním roce ko nat 3. – 4. pro sin ce v Pra ze. Do spor tov ní
haly ve Stro mov ce se sje lo vel ké množství zá vod ní ků. Je li kož se jed na -
lo o otev ře né mis trov ství a ne by lo pot ře ba se tedy na tyto zá vo dy no mi -
no vat, měl tur naj i za hra nič ní účast. Zúčast ni li se ho ka ra tis té ze
Slo ven ska, Ně mec ka, Ázer báj džá nu… Sou tě ži lo se v dis cip lí ně kata –
sou bor ná cvi če ní, a to cel kem na pěti zá pa siš tích – ta ta mi, kde zá vod ní -
ci před vá dě li skvě lé vý ko ny při ukáz ce kry tů, úde rů a kopů pro ti ima gi -
nár ním útoč ní kům. Za no vo hrad ský od díl sou tě ži li sou ro zen ci Na tá lie
a Da vid Ma cho vi. V ka te go rii mlad ší žá ky ně 10–11let zís ka la Na tál ka
stří br nou me dai li. V prv ním kole se utka la se zá vod nicí Pe šá di ko vou
z Pan ther su Čes ký Krum lov. Zvo li la těž kou mis trov skou katu Go jus hi -
ho Sho pro ti sou peř či ně méně ná roč né katě Gion. To jí při nes lo ví těz -
ství, kte ré po tvr di li zved nu tím pra por ků všich ni 3 roz hod čí. V dal ším
zá pa se se utka la se zá vod ni cí Ho ra do vou z klu bu Ka ra te Vi si on Pra ha.
Opět vy hrá la a tím po stou pi la do fi ná le, v němž pro ti ní na stou pi la ví ce -
mis try ně ČR 2015 Me do vá z Fight Clu bu Čes ké Bu dě jo vi ce. Přes to že
Na tál ka té měř bez chyb ně od cvi či la dal ší mis trov skou katu Go jus hi ho
Dai, ne sta či lo to na vý kon Me do vé, kte rá zvo li la Go jus hi ho Sho. Dru hé 
mís to je ob rov ský úspěch, ke kte ré mu Na tál ce bla ho pře ji. Vě řím, že
zís ka ných 16 bodů bude sta čit na pro sin co vou no mi na ci ČR. Da vid bo -

hu žel v prv ním kole mlad ších žáků 7–9 let pro hrál a přes to že ho ná sled -
ný ví těz ka te go rie vy táhl do re pa sá že o tře tí mís to, ne po da ři lo se mu
po ra zit sou pe ře a skon čil na pá tém bo do va ném mís tě. V od po led ních
ho di nách se roz je la nej dří ve dis cip lí na ku mi te WKF. Zá vod ní ci ve
spor tov ním zá pa se dvo jic před vá dí vše, co se na učí při mno ha ho di nách 
tvr dé ho tré nin ku. Sou tě ží cí musí mít pře de vším vý bor nou fy zic kou
kon di ci, pro to že vy dr žet zá pas 1:30 mi nu ty u žáků je po měr ně ná roč né.
Po ukon če ní ku mi te WKF ná sle do va lo ku mi te ipon-shobu. Bo hu žel ani 
v jed né z těch to ka te go rií se sou ro zen cům ne da ři lo. Na tál ka pro hrá la
v prv ních kole se zá vod ni cí Šid lo vou z Pan ther su Čes ký Krum lov při
vý sled ku 0:0 na pra por ky 1:2 a Da vid v re pa sá ži opět ne sta čil na sou pe -
ře, a tak při šel o tře tí mís to. Bla ho pře ji obě ma k pěk ným vý ko nům a ro -
di čům dě ku ji za pod po ru.                                   M. H.
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No vo hrad ští ka ra tis té uspě li na do má cím zá pa siš ti
Cel kem osm me dai lí vy bo jo va li naši zá vod ní ci na Kraj ské lize

V so bo tu 1. říj na 2016 se ko na lo ve spor tov ní hale v Hor ní Strop ni ci
III. kolo Kraj ské ligy v ka ra te. Tuto sou těž or ga ni zo va la Tě lo vý chov ná
jed no ta Nové Hra dy a ce lou spor tov ní akci za jiš ťo va li čle no vé od dí lu ka -
ra te. Této kraj ské sou tě že se účast ni lo sto de va te náct zá vod ní ků z je de -
nác ti od dí lů a škol z ce lé ho Ji ho če ské ho kra je. 

Sou těž za ča la po de vá té ho di ně dis cip lí nou kata – sou bor ná cvi če ní,
kde zá vod ní ci musí za cvi čit tech nic ky správ ně po vin nou se sta vu slo že -
nou z po sto jů, kry tů, úde rů a kopů pro ti ima gi nár ním útoč ní kům. Pro ti
sobě na stu po va li vždy dva sou tě ží cí roz li še ní čer ve nou (AKA) a mod rou
(AO) šer pou. Po od cvi če ní obou zá vod ní ků se roz hod čí po mo cí ba rev -
ných pra por ků při klo ni li k bar vě šer py ví tě ze. 

V kata mlad ší žáci 7–9 let sou tě ži li Jan Šven da a Ni ko la Mo ron go -
vá, bo hu žel se jim přes veš ke rou sna hu ne po da ři lo po stou pit ze zá klad -
ní sku pi ny cca dva ce ti pro tiv ní ků. Lépe se ved lo v ka te go rii mlad ších
žáků Da vi do vi Ma cho vi, kte rý vy bo jo val v sil ně ob sa ze né ka te go rii
k naší ra dos ti prv ní me dai li pro naše bar vy a to bron zo vou.  V ka te go rii
mlad ší žá ky ně 10–11 let vy bo jo va la Na tá lie Ma cho vá bron zo vou me dai -
li. Da ři lo se i Ni ko le Staň ko vé v ka te go rii star ších žá kyň v dis cip lí ně kata 
zís ka la stří br nou me dai li a dal ší stříb ro pro naše bar vy vy bo jo val Lu káš
Ně mec v dis cip lí ně kata v ka te go rii ju ni o rů. V sil ně ob sa ze né  ka te go rii
star ší žáci skon či li v re pa sá ži na pěk ném pá tém mís tě Adam Ze man a To -
máš Bal ko. 

Po sou tě ži kata se ko nal slav nost ní ná stup všech sou tě ží cích a roz -
hod čích. Za měs to Nové Hra dy při ví ta la pří tom né mís tos ta rost ka Ing.
La di sla va Bár to vá, kte rá po přá la všem sou tě ží cím hod ně spor tov ních
úspě chů a zá vod slav nost ně za há ji la.  Po slav nost ním při ví tá ní všech pří -
tom ných hlav ní roz hod čí Ji ho če ské ho sva zu ka ra te Ing. Jan Ba rát všech -
ny zá vod ní ky poz dra vil a před sta vil pa nel roz hod čích. Poté byli
oce ně ni nej lep ší zá vod ní ci v dis cip lí ně kata, kte ří ob dr že li me dai le a
dip lo my. Od po led ne za ča la dis cip lí na ku mi te – spor tov ní zá pas dvo jic
dle pra vi del WKF. Zde pro ti sobě na stu pu jí zá vod ní ci v jed not li vých
vě ko vých a vá ho vých ka te go ri ích a jsou roz dě le ni pod le po hla ví. Zá pas 
trvá od 1.5 mi nu ty u mlad ších žáků až po 3 mi nu ty u do spě lých. Sou pe ři 
jsou opět roz li še ni ba rev ný mi šer pa mi mod rou a čer ve nou a bar vě také
od po ví da jí chrá ni če na ruce a nohy. V ka te go rii mlad ší žáci do 27 kg
vy bo jo val stří br nou me dai li Da vid Ma cho. Mezi mlad ší mi žá ky ně mi
kra lo va la Na tá lie Ma cho vá, když zví tě zi la v sil ně ob sa ze né ka te go rii

nad 35 kg. Dal ší zla tý kov pro naše bar vy při da la Ni ko la Staň ko vá,
když zví tě zi la v ka te go rii star ší žá ky ně do 50 kg. Osmý cen ný kov v po -
do bě bron zo vé me dai le vy bo jo val mezi ju ni o ry Lu káš Ně mec.

Do mní vám se, že jsme spo leč ně do ká za li při pra vit dů stoj né pod mín -
ky pro kraj skou sou těž a pod le klad né re ak ce di vá ků, ro di čů, zá vod ní ků,
ale také roz hod čích a ve dou cích od dí lů se nám or ga ni za ce po ved la. Rád
bych po dě ko val rea li zač ní mu týmu ve slo že ní: To máš Ba lík – roz hod čí,
To máš Her mann – roz hod čí, Mar tin Her mann ml. – roz hod čí, Ja ro mír
Šven da a Petr Za chař – kou čo vé na šich zá vod ní ků, Ka rel Sta něk, Mi lan a 
Eva Ma cho vi, Bro ňa Ně mec, Jana Ze ma no vá, Jana Bal ko vá a sa mo zřej -
mě všich ni zá vod ní ci a dal ší čle no vé od dí lu. Dě ku ji za po moc při pře vo -
zu ma te riá lu, kte rou za jiš ťo valy Tech nic ké služ by Měs ta Nové Hra dy
pod ve de ním paní Ale ny Ked ru šo vé a panu Mi ro sla vo vi Pu di vít ro vi za
trans port ta ta mi z Čes kých Bu dě jo vic a Bo ro van. Dě ku ji pá nům Szi pu lo -
vi a Mik lo vi za za jiš tě ní vy ba ve ní a ob čer stve ní  pro tuto sou těž, za po -
moc s pří pra vou tech nic ké ho zá ze mí a ozvu če ní spor tov ní haly.

Rád bych po dě ko val všem zá vod ní ků za vzor nou re pre zen ta ci od dí -
lu a měs ta a ješ tě jed nou bla ho pře ji me dai lis tům k pěk ným vý sled kům a 
pře ji všem mno ho zda ru v dal ším spor tov ním sna že ní.

Mar tin Her mann, před se da od dí lu Ka ra te

Mis trov ství Ev ro py v Allkampf-Jitsu v Čes kých Bu dě jo vi cích
Dva ti tu ly Mis try ně Ev ro py vy bo jo va la Mag da Pe le cho vá na ev rop ském šam pio ná tu

 V so bo tu 15. 10. 2016 se ve spor tov ní hale
Ji ho če ské uni ver zi ty v Čes kých Bu dě jo vi cích
ko na lo Mis trov ství Ev ro py v se be ob ran ném
sys té mu Allkampf-Jitsu. Jedna lo se o mi mo -
řád nou spor tov ní udá lost, kte rá se v Čes kých 
Bu dě jo vi cích ko na la po pr vé. Účast ni lo se
jí 227 zá vod ní ků z re pre zen tač ních vý bě rů
z 35 od dí lů a škol Allkampf-Jitsu, ale také
Jiu Jit su, Ka ra te a Ta ek won Do, ze Spol ko vé
re pub li ky Ně mec ko, Pol ska, Ra kous ka, Uk -
ra ji ny, Ma ke do nie a také z vět ši ny klu bů
Allkampf-Jitsu z Čes ké re pub li ky. Šam pio nát
po řá dal Spor tov ní klub po li cie Čes ké Bu dě jo -
vi ce pod záš ti tou hej tma na Ji ho če ské ho kra je
Mgr. Ji ří ho Zi mo ly a byl sou čás tí kam pa ně
„Již ní Če chy olym pij ské“.

Allkampf-Jitsu je mo der ní bo jo vé umě ní
vy uží va jí cí pro pra co va né asij ské tech ni ky
boje, kte ré vy tvo řil kon cem 60. let mi nu lé ho
sto le tí v Ně mec ku pan Ja kob Beck. Je to se be -
ob ran ný sys tém, kte rý vy uží vá úde ry, kopy,
úhy by těla, há ze ní a pá če ní, boj ve sto je a na
zemi k od ra že ní ja ké ho ko liv úto ku za úče lem
ochrá ně ní zdra ví nebo ma jet ku obrán ce. Lze
jej za řa dit do ro di ny no vo do bých ev rop ských

škol Ju Jit su, kte ré vzni ka ly v po lo vi ně mi nu -
lé ho sto le tí. Allkampf-Jitsu se opro ti ji ným
ško lám Ju Jitsu ale při způ so bu je pot ře bám se -
be ob ra ny dneš ní doby, a to jak v pro fes ní, tak
ve řej né sféře.

Sou tě ži lo se ve třech dis cip li nách – kata,
ran do ri a ta mes hi wari, kdy se body do sa že né
v jed not li vých dis cip li nách sčí ta jí a ko neč ný
sou čet na ko nec určí po řa dí jed not liv ců. V dis -
cip li ně kata jsou před vá dě ny se sta vy, jež zná -
zor ňu jí boj pro ti ima gi nár ním útoč ní kům a
zá vod ník je musí za cvi čit co nej pře sně ji.
V ran do ri obrán ce pro vá dí čty ři se be ob ran né
tech ni ky, z nichž jed na je pro ti ozbro je né mu
útoč ní ko vi a hod no tí se zde rych lost re ak ce
obrán ce a také pro ve de ní se be ob ran ných tech -
nik. Ta mes hi wari pat ří k tra dič ním prv kům
Allkampf-Jitsu a je di vác ky ve li ce at rak tiv ní
dis cip lí nou. Jed ná se o pře rá že ní plas to vých
de sek, kte ré jsou roz li še ny ba rev ně a také se
liší pev nos tí (pro dět ské ka te go rie žlu tá, tato
před sta vu je 1,5 cm dře va, ze le ná pro ju ni or ky
- 2 cm, hně dá pro ju ni o ry a ženy a nej těž ší čer -
ná 3 cm), hod no tí se zde tech ni ka pře rá že ní a
přes ný zá sah des ky. Vr cho lem sou tě že je pak

sou těž tří člen ných týmů, kdy se kro mě syn -
chro ni zo va ných kata a ta mes hi wari sou tě ží
v boji – embu. Zde se jed ná o obra nu jed no ho
z čle nů týmu pro ti dvě ma útoč ní kům – dal ším
čle nům týmu. V této ná roč né dis cip lí ně se hod -
no tí zej mé na re ál nost a lo gic ká ná vaz nost jed -
not li vých se be ob ran ných tech nik. Po čet né pole 
star tu jí cích bylo roz dě le no do jed not li vých ka -
te go rií pod le stá ří a zís ka né ho stup ně tech nic ké 
vy spě los ti sou tě ží cích (ba rev né pás ky na ki -
mo nu) od dětí až po dospělé závodníky.

Sa mot ná sou těž za ča la slav nost ním ná stu -
pem všech účast ní ků, ře di tel sou tě že Mar tin
Her mann zde při ví tal zá vod ní ky i di vá ky a zá -
vod ní kům po přál mno ho štěs tí ve spor tov ním
klá ní, dále pak pro mlu vi li čest ní hos té: před -
se da SKP Č. Bu dě jo vi ce Ing. Jiří Fencl, vi ce -
pre zi dent Eu ro pe an Budo Cen ter a zá stup ce
mis tra Ja ko ba Bec ka Wi el fri ed Schlich ting,
pre zi dent De ut sche All kampf Uni on Fri etz
Ko sak a pre zi dent Allkampf-Jitsu ČR a hlav ní
roz hod čí sou tě že Ing. Mar tin Ma touš. Poté se
spor tov ní ha lou ro ze zvu čel nád her ný hlas
oper ní pěv ky ně Pet ry Ku bí ko vé, kte rá za zpí -

pok ra čo vá ní na str. 21
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va la Čes kou stát ní hym nu a v něm či ně hym nu
Ev rop ské unie. Celé klá ní na star to va li ka te go -
rie mlad ších žáků a star ších žáků, kte ří zá vo dí
rov něž pou ze v dis cip li ně ran do ri a dále pok -
ra čo va lo sou tě ží star ších žáků, kte ří již sou tě ží 
ve dvoj bo ji – ran do ri a ta mes chi wari. Od po -
led ne pak sou tě ži li ju ni o ři a ju ni or ky a do spě lí
zá vod ní ci. Di vác ky nej at rak tiv něj ší dis cip lí -
nou  byla sou těž týmů, kte ré se zúčast ni lo cel -
kem 18 týmů ze všech zúčast ně ných škol.
V této ka te go rii zví tě zil tým TJ Ka ra te Nové
Hra dy ve slo že ní: Mag da Pe le cho vá, To máš
Her mann a Zby něk Ví to vec před tý mem Ty -

ger Re lax Club Cho mu tov a Sa mu raj Do maž -
li ce. Mag da Pe le cho vá pak zce la ovlád la ka te -
go rii žen, když zví tě zi la ve všech třech
dis cip lí nách. Mag da si do No vých Hra dů od -
vá ží dva ti tu ly Mis try ně Ev ro py v All kampf
Jit su. Bron zo vou me dai li zís kal v ka te go rii
muži (+40 let) 8. - 7. Kyu Bro nis lav Ně mec.
Po ne po da ře né dis cip lí ně Ta mes hi Wari skon -
čil To máš Her mann na skvě lém pá tém mís tě
v ka te go rii muži 5. -1. Kyu. Pěk né šes té mís to
ob sa dil mezi ju ni o ry Lu káš Ně mec. Sedmé
mís to vy bo jo val v po čet ném poli zá vod ní ků
To máš Bal ko v kategorii starší žáci od 6. Kyu.

Všich ni naši zá vod ní ci před ved li skvě lé
spor tov ní vý ko ny a za slou ží ve li kou po chva lu
za to, že celý rok pod ve de ním svých tre né rů
pilně trénovali.

V cel ko vém hod no ce ní zví tě zi la čes ká re -
pre zen ta ce před re pre zen ta cí Ně mec ka a Ma -
ke do nie.

Veli ké díky pat ří všem na šim spon zo rům,
bez kte rých by ne by lo mož né tuto vel kou spor -
tov ní udá lost zor ga ni zo vat a kte rým by chom
chtě li tou to ces tou po dě ko vat. Vý znam nou fi -
nanč ní po moc sou tě ži pos ky tli Ji ho če ský kraj,
Pojiš ťov na Mi nis ter stva vnit ra, Spor tov ní klub
po li cie Čes ké Bu dě jo vi ce, Zemi Bu il ding Ma -
chi nes a.s. z Jin dři cho va Hrad ce, Ji ho če ské le tiš -
tě Čes ké Bu dě jo vi ce, Al bac Čes ké Bu dě jo vi ce,
MP Stav, A-Grafika Čes ké Bu dě jo vi ce, Bez -
peč nost ní služ ba PS Pat rol Čes ké Bu dě jo vi ce.
Me di ál ním part ne rem bylo Hit rá dio Čes ké
Bu dě jo vi ce a Ji ho če ská te le vi ze

Mar tin Her mann, před se da od dí lu ka ra te

Ví těz né No vo hrad ské druž stvo Zby něk Ví to vec, Mag da Pe le cho vá
a To máš Her mann

Zá vod ní tým SKP Č. Bu dě jo vi ce, AKJ T. Svi ny a TJ Ka ra te N. Hra dy 
na ME v AKJ 2016 v Č. Bu dě jo vi cích

Mis trov ství Ev ro py
v Allkampf-Jitsu
(pok ra čo vá ní ze str. 20)

Ing. Ja ro sla va K a d l e č k o v á
Ing. Mi ro slav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geo met ric ké plá ny a os tat ní geo de tic ké prá ce

Na Za hra dách 512, Le de ni ce                 mo bil:  602 662 693

řád ko vá in zer ce

¡ Kou pím nebo pro naj mu ga ráž v No vých Hra dech.
Tel.: 604 368 012.

¡ Pro dám za hrád ku v za hrád kář ské ko lo nii: zdě ná cha ta, elek tři na,
užit ko vá voda, skle ník, L. Ša fa ří ko vá, tel.: 607 191 920

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
i pro ze mě děl ce

jed no du ché - po dvoj né - daně - mzdy

La di sla va Frd lí ko vá
tel.: 602 604 106
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