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VYRAŽTE DO PRÁCE NA KOLE

Květnová soutěž na podporu ekologie a zdraví 
bude probíhat i v Jindřichově Hradci.

Více informací na straně 12

JINDŘICHOHRADECKÉ 
PAMÁTKY SE PROBOUZEJÍ 
DO NOVÉ SEZÓNY

Nouze nebude o zajímavé výstavy, přednášky 
a další akce.

Více informací na straně 14

MĚSTSKÝ PARK OŽIJE 
ČARODĚJNICKOU ZÁBAVOU

V poslední dubnový den se můžete těšit 
na bohatý program pro děti i dospělé.

Více informací na straně 21

město nad Vajgarem 
se bude velikonočně veselit
Možnost prožít příjemnou sobotu spojenou s řadou 
tradičních i netradičních aktivit budou mít obyvatelé 
Jindřichova Hradce v sobotu 19. dubna 2014.
V  prostorách Muzea fotografi e a  přilehlém parku 
na 15. poledníku pro ně sdružení Civis novus ve spo-
lupráci s  městem Jindřichův Hradec připravilo bo-
hatý velikonoční program určený jak pro děti, tak 
pro dospělé. Na své si přijdou milovníci hudby a tan-
ce, pro které se zde mezi 9. a 17. hodinou představí 
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Krojová dru-
žina z Jarošova nad Nežárkou se svým velikonočním 
programem, dlouhoruký harmonikář Ondra Vácha 
a rytmický soubor Hakuna Matata.
Děti a  dobrodružné povahy, na  které bude právě 
dobrodružné rozechvění přeneseno v  průběhu do-
poledne, se mohou zapojit do Velké rodinné pozná-
vací hry Tajuplnými uličkami a za pomoci organizá-
torů LDT Bílá skála si užít dobrodružnou výpravu 
za  pokladem. JHMD připravily pro tento den také 
Velikonoční jízdu parním vlakem, který zahouká 
k odjezdu v dopoledních hodinách. 
Celý den bude naplněn i  dalšími aktivitami nejen 

pro děti v Koutku Proutku, a především tradiční pří-
pravou na  Velikonoce. Přijďte si s  námi uplést po-
mlázky, ozdobit perníčky a kraslice, to vše za dohle-
du a pomoci zkušených, moudrých a znalých, podle 
dostupných zpráv také nejvyšších koledníků na svě-
tě (Chůdadlo – komedianti na vysoké úrovni). Oso-
by esteticky disponované mohou své vlohy využít 
v  rámci výtvarné dílny, kde budou po celý den vy-
ráběny ozdoby na Kraslicovník - velikonoční strom, 
který bude poté umístěn na náměstí Míru. 
Čtenáře v duchu počítajícího, kolik rohlíků bude nutno 
pro tento den namazat, lahví naplnit a uložit do tlumoku, 
aby rodina nestrádala a víkendová pohoda nevyprcha-
la předčasně, je možno uklidnit - hladoví budou nasyce-
ni a žízniví napojeni na místě tradičními velikonočními 
pokrmy a moravským vínem, slunce posvítí na grilované 
maso i jiné speciality vysoké gurmánské úrovně.
Ti, pro které den nekončí večerem, si zaskáčou v KC 
Jitka na koncertu hudební skupiny Mandrage.

Petra Jahodová
Foto: Hakuna Matata, Jarošovská krojová družina
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Křížovka

Pozvánky na květen

Užitečné kontakty a tísňová volání
Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba:
384 376 157
Po – Pá: 18.00 – 21.00
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických 
pohotovostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec: 
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko Město 
Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

KD Střelnice - pokladna
Masarykovo náměstí, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111

P. Centrum Jindřichův Hradec
Protidrogové poradenství a terapie 
(včetně všech závislostí „nedrogových“, t.j. pato-
logické hráčství, poruchy příjmu potravy, atd.) 
Pravdova 837/II. („Bílý dům“) 
377 01 Jindřichův Hradec
2. poschodí, dveře č. 55.
poradenské hodiny: 
pondělí a středa 8.00 - 12.00/13.30 - 16.30
Tel.: 775 567 705

SOUtěž: POznáte míStO na fOtOgrafii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: ulička vedoucí z Nežárecké ulice do městského parku 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Jiřina Štěpánová 
z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

na začátek prvního jarního měsíce si dovolím trochu 
povzdechnout nad bezohledností některých lidí, kteří 
žijí mezi námi. Jako zástupci města se neustále snaží-
me o vytváření dobrých podmínek pro život obyvatel 
ve městě, o zvelebování města i okolí a v neposlední 
řadě o  zachování hezkého krajinného rázu naší pří-
rody. Někdy je to ale komplikované, jelikož mezi se-
bou máme vandaly a zloděje, kteří tyto naše snahy 
ničí a město rozebírají. Například jeden z košů na cyk-
lostezce do Otína přežil pouze čtrnáct dní. Vandalové 
prořezali 2 mm silný plech držáku a koš utrhli. Opako-
vaně je také ničen koš na cyklostezce Lišný Dvůr - Hor-
ní Žďár. Vandalové ho po utržení dokonce spálili. Dá-
le jsou zlodějským trendem kovové a betonové koše. 
Pokud je to jen trochu možné, správa majetku města 
koše opravuje z použitých dílů anebo na místo poško-
zených montuje koše nové, což samozřejmě stojí měs-
to další � nanční prostředky. Příkladů na toto téma je 
bohužel spousta. Ale abych jen neláteřil. Je před ná-
mi krásné jaro a s ním i otevírání jindřichohradeckých 
muzeí, zámku, velikonoční svátky, tradiční pálení ča-
rodějnic a mnoho dalších akcí, které by vás postupně 
měly naladit na letní turistickou sezonu. S tím souvisí 

úklid v ulicích a okolí města, ale 
i  na  zahrádkách a  v  domác-
nostech. 
Milí spoluobčané, pojďme 
společně učinit naše město 

krásnější.

Stanislav Mrvka
starosta města

úklid v ulicích a okolí města, ale 
i  na  zahrádkách a  v  domác-
nostech. 
Milí spoluobčané, pojďme 
společně učinit naše město 

krásnější.

První březnová neděle 
patřila masopustu 
Nedělní odpoledne 2. března patřilo v  Jindři-
chově Hradci masopustnímu veselí. Postara-
ly se o něj rozverné maškary a nápadité masky. 

Nechyběli ani divadelníci a  muzikanti vedou-
cí průvod městem.  Průvod vyšel od baráčnic-
ké rychty, prošel ulicí Na  Příkopech, Husovou 
a  Klášterskou na  Masarykovo náměstí, Pan-
skou ulicí na náměstí Míru, kde pokračoval do-
provodný program a nechybělo ani typické ma-
sopustní hodování a tancovačka.

Město vyvěsilo 
vlajku pro Tibet
V pondělí 10. března 2014 se město Jindřichův 
Hradec připojilo k celosvětové akci „Vlajka pro 
Tibet“ vyvěšením vlajky, která vyjadřuje solida-
ritu se zemí, kde jsou již 55 let potlačována lidská 
práva, na budovu radnice v Klášterské ulici.  Čes-
ká republika se aktivně připojila již v roce 1996, 
kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.

V Bumbác Ballu vyhrála 
5. základní škola
Ve čtvrtek 20. února 2014 se uskutečnila Školní 
liga v Czech Bumbác Ballu pro žáky 8. a 9. roč-
níků základních škol v našem městě. Zúčastnili 
se žáci ze všech jindřichohradeckých základních 
škol a  po  celou dobu turnaje vládla sportov-
ní a přátelská atmosféra. Kromě snahy získat co 
nejlepší umístění si žáci užívali radost z  pohy-
bu a bylo vidět, že školní ligy v různých míčo-

vých sportech pro žáky základních škol se stá-
vají tradicí a získávají si své místo v kalendářích 
škol. Je to jeden ze způsobů, jak se město Jindři-
chův Hradec snaží podpořit u dětí kladný vztah 
ke  sportu a  zdravému životnímu stylu. První 
místo obsadila 5. základní škola, druhé místo 

1. základní škola a třetí místo 6. základní škola. 
Nejlepší hráčkou turnaje se stala Karolína Fixová 
z 3. základní školy a nejlepším hráčem Bohumil 
Beránek z 6. základní školy.

Rekonstrukce ulice 
Svatojánská
Od  začátku dubna 2014 bude probíhat rekon-
strukce ulice Svatojánská v centru města. Před-
mětem zakázky je celková rekonstrukce povrchu 
včetně vodohospodářských sítí v majetku města 
(vodovod a kanalizace). Povrch bude zadlážděn 
žulovou řezanou mozaikou ve shodném členění 

jako ulice Panská a Štítného. V průběhu realizace 
bude provedena i výměna plynovodu a kabelo-
vých rozvodů, jejichž investorem je E-ON. Práce 
budou ukončeny v červnu 2014. 

Rozdělení fi nančních 
prostředků z rozpočtu města
Pro rok 2014 má město Jindřichův Hra-
dec ve  svém rozpočtu opět částky vyčleněné 
na zkvalitnění činnosti organizací, spolků a sva-
zů. V březnu se uskutečnilo přerozdělení těchto 
fi nančních prostředků z  jednotlivých oblastí, ať 
už se jedná o kulturu nebo činnost v rámci dět-
ských zájmových organizací. V souladu s Pravi-
dly pro poskytování fi nančních dotací na  kul-
turní a společenskou činnost z rozpočtu Města 
Jindřichův Hradec podalo do konce ledna 2014 
žádost o poskytnutí fi nanční dotace na zkvalit-
nění své činnosti celkem 35 kulturních a spole-
čenských organizací, které si mezi sebe rozdělily 
358 tisíc korun, v rezervě pro mimořádné akce 
zůstalo 32 tisíc korun. Jedné žádosti nebylo vy-
hověno. Při navrhování jednotlivých částek by-
la snaha zachovat u většiny částky ve stejné výši 
jako v předchozích letech a dále bylo při rozdě-
lování fi nančních prostředků přihlíženo k příno-
sům pro město, jeho občany a návštěvníky, jak 
v rámci propagace města, úspěchům organizace, 
tak k intenzitě celoroční činnosti. Stejně tak ra-
da města rozdělila dotace mezi dětské zájmové 
organizace, jejíž celkovou členskou základnu žá-
dajících organizací tvoří 734 členů, z toho je 384 
členů mladších 18 let. V souladu s Pravidly pro 
poskytování dotací a příspěvků v oblasti volno-
časových aktivit dětí a mládeže“ budou poskyt-
nuty fi nanční dotace ve výši 270 tisíc korun.

Hradecká onkologie dostala 
dvě infúzní křesla
V  loňském roce jindřichohradecké onkologické 
oddělení zakoupilo za  přispění sponzorů dvě no-
vá infúzní křesla. V  letošním roce mohla nemoc-
nice opět vyměnit další dvě speciální křesla za při-
spění Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův 
Hradec a Waldviertler Sparkasse Bank AG v celkové 

výši 132 442 korun. Dne 20. března ředitel nemoc-
nice Miroslav Janovský poděkoval starostovi města 
Stanislavu Mrvkovi a  členu představenstva banky 
Ewaldu Höbarthovi za  fi nanční pomoc na  zlepše-
ní vybavení onkologického oddělení, které přispívá 
k většímu pohodlí pacientů při chemoterapiích a ta-
ké k dobrým pracovním podmínkám personálu on-
kologického stacionáře. Nadační fond rozvoje měs-
ta Jindřichův Hradec přispěl částkou 67 tisíc korun.

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKu MĚSTA

městskÝ ÚŘad inFormuje

Proč je důležitá recyklace
Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále 
klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo želez-
nou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, 
se například neobejdou bez kovů vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se vy-
užívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát 
dražší než zlato, jejich zdroje 
jsou přitom velmi omezené co 
do  množství i  lokalit výskytu. 
Jejich naleziště se z velké čás-
ti soustřeďují například v  Čí-
ně. Ta ale – stejně jako další 
země s prudce se rozvíjejícími 
ekonomikami – stále výrazně-
ji omezuje export těchto suro-
vin. Důvod je prostý – začala je 
využívat sama.
Typickým představitelem spo-
třebičů, jejichž výroba se bez 
těchto vzácných kovů neobe-
jde, jsou telefony. Mezi prvky, 
které z nich dělají to, čím jsou - 
lehké přístroje s věrným zobra-
zováním a kvalitním zvukem - 

ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!

Provoz Jindřichův Hradec - Jarošovská ulice (vedle stavebnin Raab Karcher)
Výkup druhotných surovin: železo, barevné kovy, papír, PE folie, 
akumulátory, ekologická likvidace autovraků.

• platba v hotovosti 
• smluvní ceny 
• množstevní výhody 
• možnost přistavení kontejnerů + odvoz zdarma 
• nájezdová váha do 30 tun

Provozní doba: 
Po, Út, Čt, Pá: 08:00 – 15:00
 St: 08:00 – 17:00
 So: 08:00 – 11:00
 

   tel: 607 222 791
   tel: 602 137 150

Sběrné suroviny, a.s.

patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, 
Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.

Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na  důsled-
nou recyklaci elektrospotřebičů po  skončení je-
jich životnosti. Hovoří se o  „urban mining“, tedy 

„městské těžbě“. Nemůžeme si 
zkrátka dovolit nechat všechny 
cenné a opakovaně použitelné 
suroviny zahálet ve  spotřebi-
čích odstavených ve  sklepech 
a  garážích nebo vyvezených 
na skládky. Je třeba z nich tyto 
suroviny dostat zpět a vrátit je 
do výroby.
Moderní technologie, jimiž 
dnes disponují zpracovatelské 
fi rmy, umožňují efektivně se-
parovat jednotlivé materiály, 
z  nichž jsou elektrospotřebiče 
vyrobeny. Drtivou většinu jich 
pak lze využít jako druhotné 
suroviny. 
Jde především o kovy, v men-

ší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak 
možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebi-
čů, které defi nitivně dosloužily. 
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se 
ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba 
populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě 
tvoří železo. Na celkové hmotnosti přístroje se že-
lezné komponenty podílejí téměř 57 %. Významněj-
ší podíl pak má ještě sklo (16  %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše život-
ní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou 
ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje 
a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně 
freony používané dříve v chladicích zařízeních. To 
vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňu-
je všechny tyto požadavky, není výdělečnou činnos-
tí. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých 
spotřebičů může fungovat jedině díky fi nancování 
zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektiv-
ních systémech, jako je ELEKTROWIN. 

František Bulíček

Druh odpadu Datum Stanoviště  kontejnerů
doba přistavení
od do

VO, Z 
5.  4.  
2014

Radouňka - Náv. rybník 8:00 9:00
                   - Na Kopečku 9:05 10:05
Zbuzany    - Družstevní 10:10 11:10

VO, Z 5. 4. 2014

Otín - škola 11:30 12:30
          - u váhy 12:35 13:35
          - Jitka 13:40 14:40
          - Bobelovka 14:45 15:45

VO, Z 12. 4. 2014

Buk - u kapličky 8:00 9:00
        - Brož. zahrada 9:05 10:05
Matná 10:10 11:10
Děbolín 11:15 12:15

VO, Z  12. 4. 2014
Políkno - u bývalé školy 12:45 13:45
Horní Žďár 13:50 14:50

VO, Z 19. 4. 2014
Dolní Radouň - pískovna 8:00 9:00
Dolní Radouň - náves 9:05 10:05
Dolní Skrýchov 10:10 11:10

Z 19. 4. 2014
Nežárka - Mládežnická 11:30 12:30
                - u hřiště 12:35 13:35

Z 19. 4. 2014
Sládkův kopec - u hřiště 11:30 12:30
Stará cesta 12:35 13:35

Z 19. 4. 2014
Vajgar - Řečička 8:00 9:00
Jáchymova - parkoviště 9:05 10:05
Denisova - u sběrny 10:10 11:10

Z 19. 4. 2014 Piketa - Žid. hřbitov 11:30 12:30

VO - velkoobjemový odpad Z - odpad ze zeleně M Ě S T O Jindřichův Hradec, tel. 384 351 165

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ

str. 4 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



Datum Lokalita Úsek
1. 4. Pod Kasárny od České po č.p. 1036 a od č.p. 1026 po č.p. 965

U Nádraží od Jarošovské po č.p. 851
2. 4. Pod Kasárny mezi č.p. 1036, 1059, 1047 a 981

U Nádraží od Třebického po č.p. 805
3. 4. Pod Kasárny mezi č.p. 965, 1037, 1059, 989 a 971

U Nádraží od Třebického po č.p. 812
4. 4.  Anglická, Francouzská, Belgická v celém rozsahu
7. 4. Jakubská podélná stání před č.p. 208 - 211

Jarošovská podélné stání od Claudiusovy po Archiváře Teplého
U Nádraží parkoviště proti posádkové ubytovně 

+ podélná stání od č.p. 1140-797
8. 4. Bezručova od Archiváře Teplého po Růžovou

Scheinerova od Claudiusovy po Archiváře Teplého
U Nádraží šikmá stání podél č.p. 799 - 805

9. 4. Fűgnerova, Tyršova v celém rozsahu
U Nádraží od č.p. 805 po č.p. 812 vč. parkoviště před 

Českou pojišťovnou
10. 4. Třebického od Tovární po Nádražní (slepá část)
14. 4. Česká v celém rozsahu

Nová v celém rozsahu
U Nádraží parkoviště u garáží mezi č.p. 812 a 795

15. 4. Archiváře Teplého v celém rozsahu
Novákova v celém rozsahu

16. 4. Claudiusova od Scheinerovy po Jarošovskou 
(podélná stání pravá strana)

Družstevní v celém rozsahu
17. 4. Elišky Krásnohorské v celém rozsahu

Václavská podélné stání pod poliklinikou
22. 4. Příčná v celém rozsahu

Italských legií v celém rozsahu
K Vilkám v celém rozsahu

23. 4. Ruských legií v celém rozsahu
Na Výsluní od Václavské po K Vilkám

24. 4. Francouzských legií v celém rozsahu
28. října v celém rozsahu

25. 4. Zborovská v celém rozsahu
Československých legií v celém rozsahu

28. 4. U Nemocnice v celém rozsahu
Sibiřská v celém rozsahu

29. 4. sídliště Vajgar páteřní komunikace od Jáchymovy po č.p. 654
sídliště Vajgar dvůr od č.p. 722 po č.p. 704 (tzv. Kosův dvůr)
Nádražní od Pravdovy po Miřiovského

30. 4. sídliště Vajgar páteřní komunikace od č.p. 654 po č.p. 678
sídliště Vajgar dvůr od č.p. 704 po č.p. 717 (tzv. Kosův dvůr)
Nádražní od Miřiovského po Sládkovu

5. 5. sídliště Vajgar páteřní komunikace od č.p. 678 po č.p. 575
sídliště Vajgar komunikace na Řečičku podél č.p. 722-754
Nádražní od Sládkovy po Schwaigrovu

6. 5. sídliště Vajgar páteřní komunikace od č.p. 575 po č.p. 568
sídliště Vajgar komunikace na Řečičku podél č.p. 754-751
Nádražní od Schwaigrovy po Tovární

Datum Lokalita Úsek
7. 5. sídliště Vajgar páteřní komunikace od č.p. 568 po č.p. 697

sídliště Vajgar komunikace na Řečičku podél č.p. 751-800
Nádražní od Tovární po Rezkovu

12. 5. sídliště Vajgar komunikace podél č.p. 575-579 (podkova)
sídliště Vajgar komunikace na Řečičku podél č.p. 800-686
Tovární od Nádražní po Starou cestu

13. 5. sídliště Vajgar komunikace podél č.p. 562-551 (podkova)
sídliště Vajgar komunikace na Řečičku podél č.p. 660-665
Tovární od Třebického po Nádražní

14. 5. sídliště Vajgar komunikace podél č.p. 566-563 (podkova)
sídliště Vajgar parkoviště podél č.p. 650-653 (proti Bille) 

+ kom. podél č.p. 654-656
Schwaigrova od Nádražní po Starou cestu

15. 5. sídliště Vajgar komunikace podél č.p. 580-584 vč. chodníku (malá 
podkova)

sídliště Vajgar komunikace od č.p. 678 po č.p. 686 
(u mateřské školy)

Schwaigrova od Třebického po Nádražní
19. 5. sídliště Vajgar parkoviště podél komunikace mezi č.p. 800-686

sídliště Vajgar komunikace na Řečičce pod TKB budovou
Sládkova od Nádražní po Starou cestu

20. 5. sídliště Vajgar parkoviště u trojstřediska
Sládkova od Nádražní po Pravdovu

21. 5. sídliště Vajgar okolo 673, 674 a 675 (Mazdos) 
+ parkoviště před Coopthermem

Sládkova od Třebického po Pravdovu
22. 5. sídliště Vajgar parkoviště u Sparty

sídliště Vajgar parkoviště u kasárenského plotu
26. 5. sídliště Vajgar parkoviště podél č.p. 587-591 

(proti plaveckému bazénu)
Pravdova od Miřiovského po Schwaigrovu

27. 5. sídliště Hvězdárna Kosmonautů od Václavské po č.p. 21 
+ parkoviště u č.p. 23

sídliště Hvězdárna Kosmonautů od č.p. 31 po č.p. 43 
+ parkoviště pod observatoří

28. 5. sídliště Hvězdárna Kosmonautů od č.p. 21 po č.p. 14 
+ parkoviště u č.p. 25

sídliště Hvězdárna Hvězdná od č.p. 32 po č.p. 45
29. 5. sídliště Hvězdárna parkoviště u č.p. 7, 8, 9, 10

sídliště Hvězdárna Hvězdná od č.p. 45 po č.p. 39 
+ parkoviště u č.p. 35-37

2. 6. sídliště Hvězdárna Kosmonautů od č.p. 14 po č.p. 31
Stará cesta od Miřiovského po Sládkovu

3. 6. sídliště Hvězdárna parkoviště u č.p. 11, 12, 13
Stará cesta od Sládkovy po Schwaigrovu

4. 6. sídliště Hvězdárna Nušlova od č.p. 42 k č.p. 43
Stará cesta od Schwaigrovy po Rezkovu (po slepou část)

5. 6. sídliště Hvězdárna Na Točně od Václavské po točnu MHD včetně parkovišť
9. 6. Třebického od Jarošovské po Sládkovu
10. 6. Třebického od Sládkovy po Schwaigrovu
11. 6. Třebického od Schwaigrovy po Tovární
12. 6. Denisova od Claudiusovy po Bezručovu

V termínu od 1. 4. 2014 do 12. 6. 2014 bude v Jindřichově Hradci prováděno strojní blokové čištění komunikací. Dopravní značení v dané lokalitě bude 
osazeno vždy nejméně 7 dní před čištěním komunikací. Žádáme řidiče, aby dopravní značení respektovali a umožnili tak snadné vyčištění komunikací. 
Řidiči, jejichž vozidla budou porušovat přechodné dopravní značení, budou řešeni městskou policií.

Ivo Ježek

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ROK 2014

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec 
pro školní rok 2014/2015
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův 
Hradec, oznamuje veřejnosti, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 proběhne ve všech mateřských školách v Jindřichově Hradci v ter-
mínu 23. a 24. dubna 2014 od 9.00 do 16.30 hodin.  

Jitka Čechová
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SLuŽBY MĚSTA JinDřiCHůV HRADEC

městská policie
Výpis z událostí
Zatloukat, zatloukat, zatloukat - toto slovo je zřej-
mě životním krédem 56letého muže, kterého 
strážníci přistihli nedaleko bývalé startovací vě-
že u obce Otín, jak v potu tváře odřezává pilkou 
na železo kus rezavého železného zábradlí. Když 
viděl vozidlo městské policie, všeho nechal, odho-
dil pilku a začal prchat k lesu. Pranic mu nevadi-
lo, že na parkovišti před startovací věží zapomněl 
svého „bavoráka“ kombi upraveného uvnitř tak, 
aby se tam odřezané kusy železa vešly. Strážní-
ci se za ním rozběhli, a když viděl, že je vše ztra-
ceno, zastavil se, volným krokem došel ke stráž-
níkům a… a pak to začalo. Kolotoč nesmyslných 
a absurdních výmluv. Obořil se na strážníky, proč 
ho vlastně honí, když on si šel zasportovat. A proč 
by si nemohl jít zaběhat, atd. To, že si spletl nářa-
dí, ho moc nezajímalo, atleti totiž hází kladivem 
a  on pilkou. Naštěstí kolem vede frekventovaná 
silnice a jeho počínání si všimlo více řidičů, kteří 
věc oznámili na služebnu MP a pachatele naprosto 
přesně popsali, takže na jeho další výmluvy se mů-
že těšit přestupková komise.

Trestného činu „Ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky“ se dopustil 18letý řidič VW Golf, který 
přímo před strážníky odbočil z  Janderovy ulice 
do ulice Kostelní, kterou projížděl v protisměru. 
Strážníci skočili do  služebního vozidla, zapnuli 
majáky a vyrazili za řidičem. Ten z Kostelní ulice 
zatočil do Nežárecké, pak Jakubské, odtud na cy-
klostezku k letišti a dále na hlavní silnici vedou-

cí k Děbolínu.  Asi měl naspěch, protože většinu 
zatáček absolvoval po dvou kolech. Na hlavní sil-
nici se ho strážníkům podařilo zastavit.  Dechová 
zkouška byla negativní, ale vytrhané dráty ze spí-
nací skříňky se nedaly přehlédnout, řidičák u sebe 
také neměl, takže strážníci na místo přivolali hlíd-
ku Policie ČR, která provedla test na návykové lát-
ky, který byl dle očekávání pozitivní.

Špatné spaní měl také řidič, který ve večerních ho-
dinách své vozidlo zaparkoval na  náměstí Míru 
v rozporu s pravidly silničního provozu. Strážní-
ci mu ho „zabezpečili“ tzv. botičkou. Když chvil-
ku po půlnoci provedli kontrolu botičky, tak ta se 
na místě nacházela, ale bohužel bez vozidla a po-
škozená. Vyhodnocením kamerového záznamu 
a následnou lustrací se strážníci dostali až k řidi-
či (21 let). Tento se k sundání botičky přiznal, za-
platil opravu ramene botičky i následnou bloko-
vou pokutu.

Dne 5. 3. 2014 v 16.40 hodin vyjížděli strážníci 
do  restaurace Gentleman v  Jarošovské ulici, kde 
63letý muž zkonzumoval 8 piv a 3 kávy a když do-
šlo k placení, tak prostě oznámil, že nemá peníze. 
Po poučení byl z restaurace „odejit“ a v 18.35 ho-
din se s ním jiná hlídka setkala v MixGrillu ve Sv. 
Floriánu, kde spořádal vepřové maso s ananasem 
s rýží a zapil plzeňským pivem. A kupodivu ani zde 
neměl peníze na  zaplacení. Jeho přestupky proti 
majetku se bude zabývat přestupková komise.

9. 3. 2014 ve 14.45 hodin si v Lidlu všimla poklad-
ní, že jeden ze zákazníků má pod bundou nezvyk-
le asymetricky klenutou hruď. Nechala ho zaplatit 
pečivo, které položil na pás, a na místo přivolala 
vedoucího, který muže pozval do kanceláře. Zde 
si muž bundu rozepl a hned byla na světě lahvin-
ka vodky a štangle „lovečáku“. Přivolaným stráž-
níkům uvedl, že chtěl oslavovat s kamarády, kteří 
čekali před Lidlem (známé firmy „předhypermar-
ketových loudilů“).

14. 4. 2014 O tom, že drzost některých obyvatel 
města již nezná mezí, se přesvědčili strážníci v od-
poledních hodinách v  parčíku u  kostela Nejsvě-
tější trojice a  to když dva muži chtěli odtrhnout 
měděný parapet z okna kostela.  Díky solidnímu 
uchycení se jim to sice nepodařilo, ale parapet je 
zdeformován natolik, že bude nutná jeho výmě-
na.  Díky včasnému oznámení strážníci oba mu-
že chytili, a věc bude předána Policii ČR, která se 
již podobným případem zabývá. Smutné je i  to, 
že kolem vandalů v  průběhu jejich protiprávní 
a vlastně i velice nemorální činnosti prošly desít-
ky lidí a pouze jeden z kolemjdoucích zvedl tele-
fon a zavolal na číslo 156.  Z tohoto titulu apeluji 
na všechny občany – pokud uvidíte kohokoliv při 
činnosti, která je v rozporu se zákonem a nejen se 
zákonem, ale i s dobrými mravy, prosím, volejte! 
V konečném důsledku je jedno, zda městskou po-
licii na čísle 156, nebo Policii ČR na čísle 158.

Rudolf Gabriel

návrat ztracené identity
„Dějiny nelze změnit, ale lidé nesmí zapomenout. Abychom nejenom my, 
ale i další generace po nás nezapomněly, začala v únoru letošního roku 
rozsáhlá rekonstrukce válečného pohřebiště z I. světové války.

Již v polovině února došlo k vykácení stromů a zeleně přímo na pohře-
bišti obětí I. světové války a poté se dostala ke slovu těžká mechanizace. 
Nejdříve však muselo dojít k odstranění rezavých a hlavně nečitelných 
rozet a čísel, následoval odvoz 56 kusů pomníků. Ty se po rekonstrukci 
jindřichohradeckou kamenosochařskou firmou vrátí zpátky. Místa, kde 
odpočívají ostatky obětí jedné z největších a nejstrašnějších válek v dě-
jinách lidstva, budou označena novými rozetami. Ponesou nejen jmé-
na, ale i hodnosti a údaj o úmrtí těch, kteří podlehli následkům váleč-
ných bojů. 

Na  rozsáhlou rekonstrukci získalo město Jindřichův Hradec částečnou 
dotaci z prostředků ministerstva obrany a kromě válečných hrobů dojde 
i k úpravě všech památníků na území hřbitova. Jedná se o Pomník obětem 
válek 19. století, který se nachází uprostřed staré části hřbitova se svými 
typickými čtyřmi děly, Památník R. Kabeše z kóty 363 od Cebrova a Pa-
mátník obětí II. světové války známý jako památník Rudoarmějců.

Veškeré práce, včetně terénních úprav mají být dokončeny koncem květ-
na. K tomuto termínu bude znovu zprovozněn přístup do areálu hřbitova 
vchodem od autobusové zastávky. 

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová
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společenská kronika
Přivítali jsme 
nové občánky
V pátek 7. března dopoledne se uskutečnilo tře-
tí vítání občánků starostou města Stanislavem 
Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií. Přivítány na svět by-
ly tyto děti: Janda Jakub, Kostolná Emma, Lán 
Lukáš, Rejthárek Jakub, Müllerová Ema, Petrů 
Václav, Vik Ferdinand, Hrbek Jan, Havlík Nico-
las a Gáborová Patricie.

Karolína Průšová

policie čr
uskutečněné preventivní akce: Prevence:   

MOTOCYKLY A BEZPEČnÁ JÍZDA 
S jarem se na silnicích objeví kolony motocyklistů. Jarní počasí nás překvapilo 
nebývale brzy a nedočkaví motocyklisté vyrazili ze svých garáží. V uplynulých 
dnech jsme mohli na všech pozemních komunikacích potkávat stovky nadšen-
ců jednostopých strojů. Jízda na ještě převážně chladné a především znečištěné 
vozovce je však velmi nebezpečná. Na mnoha místech je velké množství po-
sypového materiálu, který může z hladkého povrchu vytvořit kluziště. Zaschlá 
posypová sůl vytváří společně s popraskaným živičným povrchem doslova led 
a při náklonu motocyklu se nedá již nikterak zareagovat. Většinou následuje pád 
na tvrdý asfalt a zranění na sebe nenechá dlouho čekat. Při jízdě jednotlivých 
motocyklistů se může projevit i nezkušenost po dlouhé zimě, riskování a adre-
nalin. Policisté doporučují po delší zimní přestávce zkontrolovat nejen technic-
ký stav motocyklů, ale předvídat povrch našich cest. Také automobilisté si mu-
sí zvyknout na zvýšený pohyb jednostopých vozidel. Vzájemná ohleduplnost je 
na místě, proto se navzájem respektujte a nevytvářejte svou jízdou nebezpečné 
situace.

Hana Millerová 

Celorepubliková dopravně bezpečnostní 
akce (DBA)TISPOL  zaměřená 

na zádržné systémy

Přednáška pro žáky 1. ročníku 6. ZŠ 
s názvem  „Bezpečně do školy“

Proč musel Kristus zemřít a vstát z mrtvých?
V měsíci dubnu budeme slavit nejdůležitější křesťanské svátky: Velikonoce. Ač 
mnoho lidí má tyto svátky spojeno s jarem nebo s mnoha lidovými zvyky, pod-
statou těchto svátku jsou události, které se odehrály před 20 stoletími v Jeruzalé-
mě: ukřižování Ježíše Krista a jeho na třetí den zmrtvýchvstání.
„Proč musel Ježíš Kristus, Boží Syn, zemřít?“ První, co je třeba konstatovat: Ježíš 
o svém zatčení, týrání a ukřižování věděl, předpověděl ho dopředu a předpovída-
li ho i mnozí proroci mnoho století předem. Například Izaiáš prorokuje: „Viděli 
jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde-
kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člo-
věk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, 
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha 
a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. 
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili 
jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost 
nás všech.“ (Bible, Izaiáš 53, 2-6)
Bůh se stal se člověkem, aby ukázal svou bezmeznou lásku, a dovolil Zlu, aby na-
přáhlo svůj smrtící úder. V jedné velikonoční písni se zpívá: „se smrtí život utkal 
se v podivuhodném zápase.“ Jakoby se veškeré zlo světa tohoto dne úplně vyřá-
dilo, aby zničilo Lásku, aby zabilo Ježíše. A co dělal Ježíš? Úder nevrací, odpouští 
a svůj život ponechává v moci Zla.  Umírá, aby dal světu nový počátek. A nemohl 
to učinit nikdo jiný, nikdo jiný nás nemohl zachránit, než právě On.
Zemřel za nás, za naše hříchy, to je odpověď na naši otázku. Ježíš Kristus přijímá 

všechno lidské utrpení, bere na sebe všechnu lidskou hříšnost i vinu, abych nás 
s Bohem usmířil. Na kříži nebyl přibit pouhý člověk, ale zemřela Láska sama: Bo-
ží Syn, který se stal člověkem. Trpěl tedy za mne i za tebe.
Nedokážeme se sami zachránit, jako se nedokážeme sami vytáhnout za vlasy. 
V Ježíši se tak ukazuje celá podstata, na jedné straně lidská hříšnost a na dru-
hé straně Boží láska a milosrdenství. Jsme součástí světa, který odpadl od Boha, 
a který se od něho vzdaluje „rychlostí světla“. Ježíš přišel do země hříchu, aby nás 
zachránil, sňal z nás celou tíží viny a smířil nás s Bohem. Můžeme od Boha utí-
kat, zapomenout na Něho a dostat se až na samé dno, ale tam nebude čekat nikdo 
jiný, než láskyplný a milující Ježíš Kristus. Třetího dne vstal z mrtvých! Jeho oběť 
by byla sice srdcervoucí, ale nesmyslná, pokud by u smrti vše skončilo. Tak nějak 
to zpočátku chápali i apoštolové, už chtěli jít domů, rozprchnout se, na vše zapo-
menout. Mysleli jsme, že on ..., ale byl ukřižován a zemřel. Bůh však vyslovil jiné 
ale: „Třetího den vstal z mrtvých.“ To, co s Ním zažili, všechny zázraky a uzdra-
vení, jeho mocná slova se v ten moment ukázalo jako pravdivé. I to, co sám Ježíš 
předpověděl: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím 
a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbi-
čovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen." (Evangelium podle Matou-
še 20, 18 - 19)
Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí zničil smrt a nám daroval život věčný. Aleluja!
Požehané Velikonoční svátky přeje

 P. Jiří Špiřík
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od nežárky

Dubnová čísla Ohlasu od Nežárky z roku 1914 nepřinesla žádné ohromující novinky. Zpráva o počasí za uply-
nulý měsíc březen informovala o poněkud chladném, ale standardním počasí. Značná pozornost byla věno-
vána 40. výročí služby ředitele černínského velkostatku E. Běhálka. Obšírné zprávy o jubilantovi a průběhu 
oslav přinesla hned dvě čísla Ohlasu. Velikonoční svátky připadly před sto lety na 12. a 13. dubna a Boží hrob 
v proboštském kostele byl při té příležitosti slavnostně ozdoben a poprvé nasvícen elektrickým osvětlením. Po-

zornost byla věnována změnám ve vzhledu města. V prvním dubnovém čísle byl dokončen seriál okrašlovacího spolku Vesna věnovaný vzhledu historického centra a ně-
kterým necitlivým stavebních zásahům soukromých majitelů domů. Největší atrakcí měsíce byl dozajista cirkus Henry, který sliboval vystoupení Mac Froga. Co nevídané-
ho při něm mohli tehdy Hradečané vidět, to už si přečtěte dále.

3. dubna 1914

K záchraně památek
Okrašlovací spolek Vesna, obec a hr. lesní úřad tak-
řka o závod pečují o zpříjemnění okolí a okrášlení 
města na  obvodě jeho; ale ladný dojem města ru-
ší vtírající se oku dvojbarvé šachovnicové střechy. 
Na jedné možno se dočísti, kdo měl ten vkus. O za-
chování staršího rázu náměstí a  ulic v  ně ústících 
stará se odbor stavební. Kdyby tak byli jeho před-
chůdcové činili, nebylo by naše náměstí překonáno 
neporušeným starobylým rázem náměstí teleckého. 
Zbytečně v posledních 20 letech někteří majitelé do-
mů odstranili gotická obložení vrat, jako by se styděli 
za ctihodného svědka z nejstarší doby města. 

Chraňte stromů
Tento týden vysázena nákladem obce celá řada pěk-
ných stromů v Riegrově třídě a na Novoměstském 
náměstí, což k okrase nejširší naší třídy valně přispí-

vá. Jest nyní na obecenstvu, by tyto stromy v ochra-
nu svou vzalo a  tyto před každým poškozením 
chránilo. Druhého dne po  vysazení stromů zasta-
vil povoz známého majitele právě před jedním stro-
mem a v nestřeženém okamžiku kůň strom okousal. 
Majitel koně byl zjištěn a k náhradě škody odkázán. 

Hosté, o něž není co stát
Před několika dny ubytoval se ve známém dobrém 
hotelu „Dvořák“ obchodní příručí jménem Artur 
Epstein, příslušný do Plzně a zakrátko zalíbilo se mu 
v hotelu tak, že při znamenité kuchyni hoteliera pana 
Horáka a řízném moku cítil se jako doma. Ve všem 
byl by i majitel hotelu spokojen, jen nelíbilo se mu, že 
placení stále odkládá. Když pak na opětné upome-
nutí k placení se neměl a účet dostoupil slušné výše 
45 K, uznal pak Horák o zaplacení důrazně zakročiti. 
Nyní vyšlo najevo, že host z laciného kraje peněz ne-
má a muselo býti jméno jeho policejně zjištěno. 

10. dubna 1914
Teploměrná i dešťoměrná zpráva 
za měsíc březen 1914
Březen byl letos chladnější než loni, neboť průměrná 
teplota jeho jest +3,4 °C (loni +4,2 °C) a byl mimo to 
málo příjemný velkým počtem dnů pošmourných, 
jichž bylo 21, polojasné byly 4 a jasných bylo jenom 
6. Nejteplejší den byl 10. při průměru +7,6 °C a toho 
dne bylo při +15,2 °C poledne nejteplejší. Nejchlad-
nější den byl 1. března při průměrné teplotě -0,9 °C, 
ráno dne 31. března bylo nejchladněji při -2,5 °C, po-

ledne 21. při -0,6 °C a večer jen jednou dne 1. března. 
Sníh padal ještě 7 krát. Pršelo za 14 dní 19 krát a všec-
ky srážky za měsíc březen dělají 51 mm, tedy 5 mm 
nad normál 46 mm. Silné deště byly od 5. do 8. břez-
na, a protože deště byly všeobecné, byla na Nežárce 
6. a 7. velká voda 63 cm nad normál, ale do 9. opad-
la. Nejvíce pršelo, sněžilo a krupky padaly v sobotu 

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 14. 2. 2014 do 8. 3. 2014 nás opustili:  

František OUTLÝ, Chlum u Třeboně 10. 9. 1939 14. 2. 2014
Věra MENCLOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 10. 1935 16. 2. 2014
Marie HLINÁKOVÁ, Klášter 4. 11. 1934 24. 2. 2014
Anežka RYŠAVÁ, Kunžak 27. 12. 1935 24. 2. 2014
Marie HOLICKÁ, Okrouhlá Radouň 3. 8. 1931 25. 2. 2014
Karel URBAN, Jindřichův Hradec 20. 12. 1930 27. 2. 2014
Věra RÖSCHLOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 9. 1944 28. 2. 2014
Josef FIALA, Deštná 20. 12. 1930 3. 3. 2014
Miloslav SMRŽ, Chlum u Třeboně 6. 1. 1932 4. 3. 2014
Vladimír DVOŘÁČEK, Třeboň 2. 9. 1948 5. 3. 2014
Milena HAVLÍKOVÁ, Kunžak 20. 7. 1951 6. 3. 2014
Jaromír STUDENÝ, Jindřichův Hradec 8. 3. 1941 7. 3. 2014
Božena VEJBOROVÁ, Deštná 6. 7. 1936 8. 3. 2014
Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhla-
sem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík Foto: Jana Hanzlová
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…abychom nezapomněli                    Pamětní deska na budově mlýna
Pamětní desky nejsou v  Jindřichově 
Hradci věnovány pouze významným 
osobnostem, ale rovněž některým ob-
jektům a  událostem, jak tomu je na-
příklad u  renesanční budovy bývalého 
panského mlýna v podhradí jindřicho-
hradeckého hradu a  zámku. A  není to 
pamětní deska lecjaká, neboť v jednom 
celku připomíná hned několik etap his-
torie mlýna. 
Ve spodní části kamenné desky, instalo-

vané na průčelí budovy, čteme: „Tento od pana Joachima z Hradce leta 
Páně 1551 vystavený mlýn od Jeho Excell. vysoce urozeného pana Euge-
na Cžernína hraběte z Chudenic a na Chudenicích uměleckým způsobem 
zjinačen byl leta Páně1853.“ V  polovině 19. století se jednalo o  rekon-
strukci a  modernizaci mlýna, jenž byl podle čtrnácti tzv. složení nazý-
ván „U čtrnácti“. Ani tato náročná úprava však nezabránila tomu, že se 
provoz mlýna stal po třiceti letech nerentabilní, a proto pro něj tehdejší 
ředitel panství JUDr. Karel  Jičínský hledal jiné využití. A protože to byl 
člověk moderní a pokrokový, pojal úmysl využít vodní síly k výrobě elek-
třiny, která by se mohla využít k osvětlení zámku, popřípadě i města. Bylo 
to řešení velmi odvážné, neboť kromě Prahy v Čechách nikde nic podob-
ného dosud neexistovalo. Jičínský se prý na výstavě v Paříži setkal se zná-
mým pražským technikem a vynálezcem Ing. Františkem Křižíkem a tam 
se spolu domluvili, že v budově panského mlýna vedle jindřichohradecké-
ho zámku zřídí elektrárnu.
„Přípravy k  elektrickému osvětlení na  zdejším 
hradě a v panském pivovaře právě se konají,“ in-
formoval pak v lednu 1887 místní týdeník Ohlas 
od  Nežárky, „dynamický stroj z  dílny známého 
elektrotechnika p. Křižíka z Prahy již se montu-
je, dráty vodící se připevňují.“ Ke  zkušebnímu 
provozu se ovšem ještě nevyužívalo vody, nýbrž 
parního stroje, který už počátkem února poháněl 
dynamo, které dodávalo elektrický proud prvním 
pětačtyřiceti žárovkám, osvětlujícím prostory pi-
vovaru a  zámku. Teprve pro provedení nezbyt-
ných zkoušek se počítalo s  instalováním turbí-

ny, poháněné lacinější vodní silou. Novinka 
se líbila i  jindřichohradecké městské radě, 
proto bylo koncem února započato s  in-
stalováním elektrického vedení na náměstí 
a do Panské ulice, v polovině března bylo vše 
připraveno ke zkušebnímu provozu. 
I  když onoho pondělního podvečera 
14.  března 1887 panovalo nevlídné mrazi-
vé počasí 
a vzduchem poletoval sníh, po setmění če-
kalo na náměstí množství zvědavců, těšících se na neobvyklou podívanou. 
A úderem sedmé se dočkali, když „mžikem všechny elektrické lampy žá-
rem vzplanuly a osvítili náměstí a Panskou ulici tak jasně, že bylo očeká-
vání všech daleko převýšeno.“ Celé náměstí přitom osvětlovaly pouze dvě 
obloukové lampy, známý to Křižíkův vynález, a jedenáct žárovek! Dnes by 
asi intenzita tohoto osvětlení neodpovídala normám, ale před sto dvaceti 
lety to byl nevídaný pokrok. A Jindřichův Hradec stál v jeho čele, neboť 
se stal po Praze prvním městem, kde veřejné osvětlení rozzářila elektři-
na. Událost, i když s nepřesným datem, zachytil o dva roky později místní 
malíř Karel Novák na jednom z terčů ostrostřeleckého sboru.
Zkušební provoz elektrického osvětlení náměstí a Panské ulice, v níž by-
lo rozmístěno dalších pět žárovek, probíhal ještě několik dní, a protože 
zkoušky dopadly příznivě, rozhodla v květnu městská rada o zřízení tr-
valého elektrického osvětlení ve městě. Dr. Jičínský proto objednal u ně-
mecké firmy Briegleb, Hausen a spol. vodní turbínu, v polovině srpna 

byly zahájeny práce na  instalaci rozvodné sítě. 
Od 1. dubna 1888 je jindřichohradecké veřejné 
osvětlení trvale napájeno elektrickým proudem. 
Této události je věnována druhá část pamět-
ní desky s  erbem Jáchyma z  Hradce a  textem: 
„Tento mlýn byl 1888 zrušen a v první elektrár-
nu v Předlitavsku změněn. Poslední část desky, 
na níž je vytesán erb Jáchymovy manželky Anny 
z Rožmberka, pak dokumentuje dvojí moderni-
zaci elektrárny ve  20. století: „V  roce 1902 by-
la elektrárna valně rozšířena a  1921 rekonstru-
ována.“

František Fürbachbudova bývalého panského mlýna

dne 21. března od 9 hodin ráno do 7 večer a byl tedy 
první jarní den jak náleží nevlídný, studený a mokrý; 
spadlo 9,5 mm srážek.  – Příroda probouzí se k jarní-
mu životu: bledule, sněženky, sasanky kvetou, stro-
my pučí, louky odívají se v nádherné roucho sma-
ragdové. 

Obecní vězení
hostilo tyto dny zajímavého hosta. Antonio Guiller 
z Gordoby ve Španělsku byl poslán postrkem z Jih-
lavy přes Bavory do své domoviny. Týž 46letý žur-
nalista vydal se na  cestu kolem světa pěšky a  jak 
z  italských novin, které předložil  nahlédnutí, by-
lo zjištěno, procestoval velký kus světa. Na své ces-
tě z Ruska dostal se na Moravu, kdež jeho další ces-
ta byla přerušena tím, že byl poslán postrkem do své 
vlasti. Týž byl pravým typem snědého, černovlasého 
syna Španělska.

17. dubna 1914
Vyznamenání
Dne 15. t.m. dovršil ředitel velkostatku pan Ed. Bě-
hálek 40. rok ve  službách Jejich Excellencí hrabat 
Černínů. Z té příčiny přiřčena J. J. knížetem Thunem 
zasloužilému řediteli zdejšího velkostatku zásluž-
ná medaile za 40leté věrné služby. Pan ředitel ve své 

skromnosti přál si den ten oslaviti ve  vší tichosti 
v kruhu své rodiny, než velká oblíbenost, jaké se osla-
venec ve všech kruzích našeho občanstva těší, zvítě-
zila nad úmyslem p.  ředitelovým a významný den 
pro jubilanta stal se skutečně svátkem prvého řádu. 

Bohoslužba
v týdnu velikonočním byla letos více než jindy na-
vštívena věřícími. O zvýšení jejího lesku mají záslu-
hu některé dámy, které daly na svůj náklad Boží hrob 
vyzdobit; pěkně se vyjímalo elektrické osvětlení, jež 
poprvé u  Božího hrobu letos zazářilo. Hlavní ale, 
co mnohého do chrámu přivábilo, byl krásný zpěv 
a hudba našeho chóru. Již pašije na květnovou neděli 
byly proti jiným letům o to lepší, že zpíval evangelis-
tu studující Prášek svým jasným zvučným tenorem. 

Oheň
Na Boží Hod o půl 10. hod. več. vypukl oheň v uli-
ci Svatováclavské v domě čp. 103/III, p. J. Čermá-
kovi náležejícím. Oheň vznikl v  kolně na  dříví 
a byl brzy za přispění hasičského sboru a domá-
cích lidí lokalisován a  uhašen. Škoda není velká 
a majitel jest pojištěn. Jak oheň povstal, nedalo se 
dosud zjistiti. Koně ku stříkačce prvý dodal hote-
liér p. Karásek.  

24. dubna 1914
Světoznámý cirkus Henry
Slavnostní hry na  počest 25letého trvání cirku-
su Henryova konány budou dne 27. až 29. dub-
na v Jindř. Hradci tak jako v jiných městech, a po 
každé pohostinské hře i zde úspěchu docíleno bu-
de. Počátkem května přibude renomovaný ten-
to podnik do Prahy, k pobytu čtyřnedělnímu. Zde 
v  J. Hradci bude program tak bohatý jako v Pra-
ze. V programu nalézáme vedle Henryových dob-
ře dressirovaných koní také slony, velbloudy, zebry, 
muly i  clouny, a  vrcholem dresury jest Henryo-
va skupina divokých lvů. Jinou obzvláštní produkci 
předvádí Mac Frog, živé akvarium. Pojídá živé žá-
by a ryby, a tyto zase zpět živé obecenstvu předvádí. 
Žízní a vypije 30, 40 až 50 sklenic piva. Jest bezpod-
mínečně attrakce, jediná na světě a v J. Hradci do-
sud a vícekráte viděna nebude. 

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a  je veřejnosti přístupna 
každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Hamerský potok vás srdečně zve na „Jarní putování do Jindřišského údolí“
Tak jako předešlé sezóny i tento rok si občanské 
sdružení Hamerský potok připravilo několik ak-
cí pro veřejnost. První z  nich je „Jarní putování 
do  Jindřišského údolí“, které proběhne v  sobotu 
26. dubna 2014. Doprovázet nás během této jar-
ní procházky budou přírodovědci doc. RNDr. Jan 
Pokorný CSc. a  Ing.  Petr Hesoun. Během cesty 
údolím Hamerského potoka z  Blažejova do  Jin-
dřiše se dozvíme informace o  dění v  jarní pří-
rodě a  zároveň si vyzkoušíme lov bezobratlých 
živočichů ve vodě i v jejím okolí. Závěrem se za-
stavíme u  dvou obnovených studánek, nacháze-
jících se kousek od  Jindřiše, kde si povíme ně-
co o  čistotě vod, o  prameništích, vodním cyklu 
a o tom, co znamenají jednotlivé parametry zjiš-
těné při rozborech pitné vody. Akce je určena pro 

dospělé, ale určitě neváhejte s sebou vzít i své škol-
ní ratolesti. 
Harmonogram akce: začátek bude v  Blažejově 
na zastávce vlaku JHMD v 14.43 hodin, po pří-
jezdu vlaku z  Jindřichova Hradce (odjezd je 
v  14.28  hodin); procházkou dojdeme do  Jindři-
še (asi 4,5 km), odkud se navrátíme opět vlakem 
v  17.18 hodin do  Jindřichova Hradce. Vstupné 
bude dobrovolné.
Tato akce je finančně podpořena Nadací Partner-
ství, Nestlé, Jihočeským krajem a Městem Jindři-
chův Hradec. O obnově studánek či informacích 
o akci se můžete více dočíst na našich stránkách 
www.hamerskypotok.cz. Těšíme se na  setkání 
s vámi při jarním putování.

Jana Dvořáková

Slunce, masky, jitrnice, masopust bavil převelice
Tato slova se opravdu potvrdila 2. března odpoledne v Jindřichově Hradci. Slun-
ce, to byla hlavní devíza povedeného masopustu. Žádné mrznutí jako jindy. Seřa-
zení průvodu u baráčnické rychty nedalo švandymistrové Dáně Šprinclové žád-
nou práci. Za ty dlouhé roky, co pořádáme masopust, již každý ví, kde má své 
místo.
Vyvolávač s náležitou uctivostí přivítal starostu i mís-
tostarosty města, za  baráčníky jmenovitě rychtáře, 
ponocného a drába. Nezapomněl ani na muzikanty, 
bubeníky, masky a v neposlední řadě přivítal tetičky, 
sousedy a všechny, kdo se přišli podívat a sdílet s ná-
mi veselí.
Tradičně se průvod zastavil před Střelnicí, kde vyvolá-
vač představil některé masky jako medvěda, kostlivce, 
tančícího koně - Klibnu. Ukrutanka hrála jednu pís-
ničku za druhou, lidé si i zazpívali. Nic naplat. Průvod 
musí pokračovat na dolní náměstí, kde na nás čeká ten nejdůležitější program. 
Rychtář pronesl zdravici a požádal starostu města Ing. Stanislava Mrvku o po-
volení masopustního reje. Povolení se nám dostalo a pan místostarosta, zároveň 
místorychtář baráčníků soused Komínek se začal loučit s Bakusem masopustem, 
vyzval všechny k modlitbě za všechny špinavé duše i za všechny duše v očistci.
Opakovala se soutěž v pojídání jitrnic, která už má svou tradici. Bohužel se ne-

sešlo pět odvážlivců, soutěžili pouze tři muži. Nejlépe si vedl Stanislav Pavliš, kte-
rý si za vítězství odnesl domů vepřovou hlavu. Skvělé druhé místo obsadil Da-
niel Šprincl, letos už potřetí v řadě. Copak se Šprinclovi nikdy nedočkají ovárku 
z vepřové hlavy? „Dane, příští rok bez oběda, hlava se bude vařit u Šprinclů“, řek-

la matka.
Všichni přítomní se mohli pokochat pohledem na mi-
stra cechu řeznického pana Jaroslava Čapka, který 
precizně porcoval připraveného čuníka. K  tomu vy-
hrávala Ukrutanka. Tlampač vyzval občany, tetičky, 
sousedy, děti, aby ochutnali dobroty, co nachystal ma-
sopust. A to teprve nastala tlačenice! Každý chtěl urvat 
alespoň kousek z nabízených specialit.
Tak, masopust skončil. Jaký byl ten letošní? Za všech-
ny ohlasy cituji slova starosty Stanislava Mrvky: „Vloni 
bylo ošklivě, pršelo a já jsem rád, že lidé tentokrát ne-

dali přednost zahrádkám. Je vidět, že už se naučili na akce chodit, jenom je vždy 
důležité najít někoho, kdo se ujme pořádání.“
Pokud se vám mezi námi líbilo, máte možnost na  Smrtnou neděli 6. dubna 
ve 14.00 hodin od baráčnické rychty s námi vynést smrtku z města ven a přiví-
tat jaro.

Dáňa Šprinclová

Rolničky opět zacinkají pro dobrou věc
V týdnu od 7. do 11. dubna bude probíhat 13. ročník veřejné sbírky „Rolničkové dny“. 
Dobrovolníci budou v ulicích Jindřichova Hradce a dalších 10 jihočeských městech žá-
dat veřejnost o finanční příspěvek na otevření Centra denních služeb pro dospělé lidi 
s těžkým mentálním postižením na pobočce Rolničky v Táboře. Pravidelná návštěva 
centra klientům pomáhá zachovávat schopnost pečovat o sebe a zvládat každodenní 
činnosti, a tím předchází jejich sociálnímu vyloučení z běžné společnosti.

Ve čtvrtek 10. dubna, kdy budou dobrovolníci a skauti se zapečetěnými kasičkami 
v  Jindřichově Hradci, možná právě Vás požádají o příspěvek pro Diakonii Rolnička 
a jako poděkování Vám nabídnou symbolickou rolničku. Děkujeme Vám všem, kteří 
nás během Rolničkových dnů podpoříte. 

Více informací na: www.rolnicka.cz
 
Sbírka probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a její koná-
ní je ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.

Kateřina Bláhová
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V rámci „Jara s Proutkem“ 
proběhnou tyto akce:
11. 4. – 31. 5. Šance svobodně žít 
Výstava o činnosti Proutku v číslech, obrazech 
a objektech
Restaurace Černej pták, Štítného 117, 
Jindřichův Hradec
Vernisáž 11. 4. v 15.00 hodin
Vstup volný

12. 4. – Velikonoční „Otevřený dvůr“
10.00 – 16.00 hodin
Trh nejen řemeslníků a chráněných dílen 
s bohatým doprovodným programem
Statek v Plasné u Kardašovy Řečice

15. - 17. 4. Koledování s Proutkem
Veřejná sbírka v ulicích a domácnostech Jindři-
chova Hradce
Výtěžek použijeme na asistenci konkrétním li-
dem s mentálním postižením v chráněných by-
dleních a chráněné dílně Proutku
Očekávejte koledníky na  ulici nebo u  Vašich 
dveří

15. 4. 20.00 hodin Petr Maťátko 
Koncert písničkáře z Hradce Králové
Texty Hraběte, Ortena, Rutta, Apollinaira 
a vlastní autorská hudba
Bar 69 – Masarykovo náměstí 69, 
Jindřichův Hradec 
Vstupné dobrovolné

17. 4. 20.00 hodin Václav Koubek 
Koncert oblíbeného písničkáře
Bar 69 – Masarykovo náměstí 69, 
Jindřichův Hradec 
Vstupné 90 Kč, sponzorské 220 Kč

19. 4. - Proutkův koutek na akci 
„Příprava na Velikonoce a oslava příchodu jara“
9.00 – 17.00 hodin
Potkejte se Proutkem a tím, co dělá 
Výrobky z  naší chráněné dílny, tvořivé aktivi-
ty, možnost stát se členem Klubu přátel Proutku
Muzeum fotografie a okolí

O Proutku
Občanské sdružení Proutek založené v roce 
2000 podporuje integraci lidí s mentálním po-
stižením do běžné společnosti. Od roku 2004 
provozuje na statku v Plasné u Kardašovy Řeči-
ce chráněné bydlení pro lidi s mentálním posti-
žením s kapacitou 5 míst. 
V létě roku 2006 zde zahájila činnost chráněná 
dílna, která nabízí pracovní místa klientům ne-
jen z chráněného bydlení, ale i lidem s mentál-
ním postižením, kteří přichází z rodin či jiných 
zařízení. 
Od roku 2008 provozuje sdružení chráněné by-
dlení v Jindřichově Hradci pro dalších 6 klientů 
v panelákových bytech. V roce 2010 bylo rozšíře-
no chráněné bydlení v J. Hradci o dalších 6 míst 
a v roce 2012 o další 3 místa v Kardašově Řečici. 

Kontakty pro rozhovory: 
Kamila Tomšíková, ředitelka  Proutek o.s.

Tel.: 773 233 344
e-mail: kamca@proutek.cz 

Helena Krahulíková

Studentky zdravotnické školy potěšily seniory karnevalem
Pásmo lidových písní a českých evergreenů přispělo minulý čtvrtek ke zpříjemnění 
atmosféry v objektu Domu s pečovatelskou službou v ul. Větrná na sídlišti Hvěz-
dárna. V rámci karnevalu pořádaného občanským sdružením Mesada v Jindřicho-
vě Hradci zde se svým programem pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
vystoupily studentky 1. B a 2. B oboru sociální činnost ze Střední zdravotnické 
školy v Jindřichově Hradci pod vedením Mgr. Antonína Hurycha. Pásmo známých 
písní a evergreenů se brzy změnilo ve spontánní, příjemnou a pohodovou akci, kte-
rá strhla natolik přítomné seniory ke společnému zpěvu se studentkami, že byste 
v zápalu a v nasazení marně hledali rozdíly mezi starší a mladou generací. Jak po-
tvrdila pracovnice občanského sdružení Bára Fišerová, celá akce se díky přispění 
studentek jindřichohradecké zdravotnické školy velmi vydařila. 

Jitka Počtová

Oslavte „Jaro s Proutkem“
Proutek o. s. otevřelo již před 10 lety první chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením.  V té době to byl pro mnohé experiment občanského sdru-
žení, dnes se na vzniku těchto bydlení podílí i stát. Při příležitosti tohoto výročí zve Proutek v měsíci dubnu širokou veřejnost na několik akcí, na kte-
rých bude informovat zábavnou formou o své cestě, kterou ušel za dobu svého působení. Celá akce se jmenuje JARO S PROUTKEM a bude trvat od 11. 
dubna do 31. května 2014. Přijďte oslavovat s námi a podílet se tak na podpoře lidí mentálním postižením.  
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Léčení duchovní cestou – Kruh přátel Bruna Gröninga i v Česku
Přes veškeré pokroky moderní medicíny je dnes stále více lidí postiženo 
menšími či většími zdravotními problémy, se kterými si často lékaři neví 
rady. Mnoho lidí proto hledá alternativní způsoby léčení. Jednou z těchto 
možností je léčení duchovní cestou podle učení Bruna Gröninga.
Toto učení vychází z  vlivu duchovních sil na  člověka, jejichž účinek je 
mnohem větší, než si většina lidí uvědomuje. Tyto skutečnosti byly známé 
ve všech starých vyspělých kulturách, v Asii dokonce až do dneška: prou-
dy vyšších energií ovlivňují a určují náš život. 

Bruno Gröning (1906 -1959) se narodil 
v Gdaňsku, po válce byl odsunut do západ-
ního Německa. Zde na jaře roku 1949 v Her-
fordu poprvé vystoupil na veřejnost a stal se 
známým díky zázračnému uzdravení deví-
tiletého chlapce ze svalové dystrofie. Stal se 
fenoménem, o  kterém psaly všechny velké 
noviny a časopisy té doby. Tisíce lidí u něj 
hledaly a také nacházely pomoc. On sám ne-
chtěl být považován za léčitele a stále zdůraz-
ňoval, že člověk může být jen zprostředkova-
telem síly, která vyléčení způsobuje.
Celoživotní snahou Bruna Gröninga by-
lo předat lidem učení o léčivé síle. Sám ve-

dl své posluchače k tomu, aby se naučili léčivou sílu přijímat a využívat ji pro 
své zdraví a celkovou harmonizaci života. Tehdy i nyní se potvrzují jeho slova: 
„Nevyléčitelné neexistuje.“ 
Kruh přátel Bruna Gröninga předává jeho dílo dále. Po celém světě se pořáda-
jí informační a lékařské přednášky a promítá se dokumentární film „Fenomén 
Bruno Gröning“. Tento pětihodinový dokument se vydává po stopách tohoto 

mimořádného člověka a pomáhá 
divákovi poznat jeho lásku a hlu-
boký odkaz, platný i dnes. Také při 
promítáních a  přednáškách byla 
zaznamenána mnohá vyléčení.
Všechna uzdravení, ke  kterým 
dojde v  Kruhu přátel, prověřuje 
a dokumentuje Lékařsko-vědecká 
odborná skupina (MWF), která 
při této organizaci pracuje.
V letošním roce Kruh přátel Bruna Gröninga obdržel cenu míru za více než 
třicetiletou angažovanost v úsilí o celosvětový mír. Ocenění bylo slavnostně pře-
dáno 23. května 2013 v ekumenické Tillmanově kapli v sídle OSN v New Yorku. 
Dieter Häusler, vedoucí Kruhu přátel Bruna Gröninga, převzal Mírový sloup 
z rukou reprezentantky Spojených národů Deborah Moldow se slovy:
„Toto ocenění je vyznamenáním pro životní dílo Bruna Gröninga a zároveň 
pro všechny přátele Bruna Gröninga na celém světě, kteří předávají dále po-
selství míru, lásky, harmonie a možnosti uzdravení duchovní cestou.“
Kruh přátel Bruna Gröninga v  České republice pracuje od  roku 1997. 
Ve více než 32 městech se pravidelně konají úvodní sezení, kde se noví zá-
jemci mohou dozvědět o principech učení Bruna Gröninga a o příjmu léčivé 
síly. Vstup na úvodní sezení je bezplatný, veškerá činnost Kruhu přátel je za-
ložena na dobrovolných darech.
Nejbližší termíny úvodních sezení v J. Hradci:
22. 4., 13. 5. a 3. 6. 2014 na Fakultě managementu vždy od 17.45 hodin 
po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 728 160 043. 
Bližší informace: www.bruno-groening.org/tsch

Marta Růžičková

Firemní týmy budou do práce jezdit na kole
„Do práce na kole“ je celostátní soutěž, kterou již 
čtvrtým rokem organizuje pražské občanské sdru-
žení Auto*Mat. Soutěž spočívá ve výměně auta, ja-
kožto dopravního prostředku do práce, za kolo. 
Koordinace akce v Jindřichově Hradci se ujal spolek 
Civis novus. Tato skupina stála například za velice 
povedenou lednovou akcí „Sochu! Sochej! Sochej-
me!“, která se setkala s  nadšeným ohlasem mno-
ha Jindřichohradečáků. Podporu akci „Do  práce 
na kole“ poskytuje i Město Jindřichův Hradec, které 
do „boje“ vyšle minimálně dva týmy.
Soutěž je určená týmům zaměstnanců ze stejné 
firmy či instituce, kteří budou v období od 1. do 
30. května 2014 dojíždět do práce na kole (elektro-
kole nebo koloběžce) a budou si své výsledky zapi-
sovat do  registračního systému na  www.doprace-
nakole.net. Do soutěže se může zapojit neomezený 
počet týmů z jedné firmy nebo instituce. Každý tým 
tvoří dva až pět zaměstnanců. Registrace probíhá až 
do konce dubna.

Letos se bude jezdit v  celkem sedmnácti českých 
městech. K městům, která se účastnila již minulých 
ročníků, se nově přidal také náš Jindřichův Hradec.
Cílem projektu „Do práce na kole“ je omezit zbyteč-
né zahlcování měst automobily při každodenních 
cestách do práce, zlepšit kondici lidí a oživit ulice. Je 
prokázáno, že lidé s pravidelnou fyzickou aktivitou 
trpí méně často chorobami, což je jistě zajímavé za-
městnavatele. Kolo nepotřebuje benzín, netrčí v do-
pravních zácpách a není nutné složitě hledat parko-
vací místo ani za ně platit. Na cesty do 4  km je kolo 
ve  městě nejrychlejším dopravním prostředkem. 
Malá citace ze zkušeností lidí, kteří se zúčastnili mi-
nulého ročníku: „Člověk si na kole může nerušeně 
přemýšlet - meditovat dle libosti a ráno do práce při-
jede již zcela vzbuzený a rozprouděný“.
My všichni, kdo se každé ráno zoufale snažíme 
ve městě zaparkovat a co už jsme si vyzkoušeli jíz-
du Jindřichovým Hradcem na kole, pojďme to zku-
sit změnit. Pojďme rozproudit diskuzi, pojďme něco 

udělat pro své zdraví a životní prostředí. Zapojme se 
do akce, která napomůže tomu, aby se v Hradci da-
lo na kole bez problémů a hlavně bezpečně jezdit. 
Šetřeme čas i peníze za benzín. Lákavou přidanou 
hodnotou je dobrá nálada již od rána - vyzkouše-
no. Zkuste to s námi a zapojte se. Všechny informa-
ce naleznete na www.dopracenakole.net. Web bude 
postupně doplňován o  další informace, například 
ceny, které můžete svou účastí vyhrát.
Všichni jste srdečně zváni na velkou jarní cyklovy-
jížďku propagující projekt „Do práce na kole“, která 
se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014 od 14.00 ho-
din. Sraz a  start je na  parkovišti v  prostoru mezi 
Městským úřadem a 2. ZŠ. Akce vyvrcholí Na Par-
kánech, kde je pro účastníky připraven mimo jiné 
koncert skupiny Munchies a Barrel Battery. 
Přihlášky a  bližší informace o  realizaci projektu 
v Jindřichově Hradci se dozvíte na mailu: civisno-
vus@gmail.com nebo na tel.: 728 325 286.

Lenka Michalcová

Jarní koncert čtyř jindřichohradeckých těles nabídne Mozartovo Requiem
Jindřichohradečtí hudebníci v  tom-
to roce spojili své síly a  rozhodli se 
provést dílo, které je obrovské svým 
rozsahem i  náročností. Pro uvede-
ní bylo vybráno Requiem Wolfganga 
Amadea Mozarta. Ačkoli je Requiem 
zádušní mší, která je v  katolické li-
turgii sloužena jako součást pohřeb-
ních obřadů či při příležitosti zvlášt-
ní vzpomínky na zemřelého, v tomto 

konkrétním případě se jedná o hudbu, která není vůbec smutná, spíše bychom 
ji mohli označit za vznešenou či slavnostní. Části této Mozartovy skladby byly 
využity i jako scénická hudba ve Formanově filmu Amadeus, proto bude mno-
ha posluchačům povědomá.

Skladba je zajímavá i tím, že její vznik je opředen rouškou tajemství. Kdo byl 
záhadný objednavatel? Zemřel Mozart na horečnaté onemocnění, nebo byl ot-
ráven? Představivost každého z nás může být popuštěna z uzdy. V každém pří-
padě však Mozart nestihl skladbu zkomponovat celou, ale asi jen dvě třetiny, 
zbytek dopsal jeho žák Franz Xaver Süssmayr.
Na  přípravě této nádherné skladby se podílí Jindřichohradecký symfonický 
orchestr, pěvecké sbory Smetana, YMCA Jakoubek a Chrámový sbor Adama 
Michny. Chystá se tedy monumentální provedení, na kterém se sejde téměř 
stovka hradeckých amatérských hudebníků. Společné zkoušky všech souborů 
a sólistů probíhají pod vedením pana dirigenta Petra Píši, který díky svým zku-
šenostem a svému umu vše vede k očekávanému cíli, a to provedení skladby 
před jindřichohradeckým publikem. 
Jarní koncert se uskuteční v neděli 6. dubna od 19.00 hodin v Rytířském sále 
SHZ v J. Hradci. Dirigentem na tomto koncertu bude Kypřan Solon Kladas, 
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ChCete náS?
Vendulka, kříženka labradorského retrívra, fena, 
cca 2 - 3 roky, kastrovaná
Vendulka je nalezenec, o  kterého se 
již nikdo nepřihlásil. S ostatními pej-
sky vychází dobře, je dominantněj-
ší, umí si zjednat respekt. Na vodítku 
i na volno chodí pěkně. Je zvyklá žít 
venku. Váží 30 kg. Nedůvěřivá k cizím lidem, k těm co zná 
je bezproblémová a velký mazel. Vhodná pouze pro zkušené 
chovatele, kterým nebude vadit její nedůvěřivost k cizím li-
dem, naopak tuto vlastnost kladně ohodnotí např. při hlídání. 
Pro její adopci bude nutné Vendy několikrát předem navštívit 
a získat její důvěru, či počítat s nutností odvozu s náhubkem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Doyle, pes, kříženec knírače, 2-3 roky, kastrovaný
Doyle je pejsek menší velikosti (12 
kg). Miluje ostatními pejsky, kočič-
ky mu nevadí. Na vodítku chodí po-
měrně pěkně. Je zvyklý žít venku, ale 
i v bytě by si zvykl. Nedoporučujeme 
ho pouze jako jedináčka, spíše k dal-
šímu pejskovi či fence.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Bodie, pes, kříženec, 5 let, kastrovaný
Bodie je drobný pejsek (9 kg), který se 
prozatím stále bojí větší manipulace. 
S  ostatními pejsky i  kočičkami je ne-
konfliktní. Na vodítku chodí již pěkně. 
Nedoporučujeme ho pouze jako jedi-
náčka, spíše k dalšímu pejskovi či fence.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Matýsek, kocourek, 3,5 roku, kastrovaný
Matýsek je zvyklý žít od kotěte v by-
tě. Z nového prostředí byl zprvu tro-
chu vylekaný, ale hezky si zvykl a ny-
ní je z něj mazílek. Je čistotný, chodí 
bez problému na  kočičí WC. Žil 
ve společnosti psa a u nás si zvykl na přítomnost ostatních 
koček a nemá s tím problém. Je polodlouhosrstý.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Samanta, kočička, 8 let, kastrovaná
Samanta je hodná kočička, čistotná, 
mazlivá, zvyklá ve společnosti ostat-
ních koček i lidí.
Kontakt pro zájemce - 603  219  149 
(Jindřichův Hradec)
 

Bertička, kočička, 2 roky, kastrovaná
Bertička je hodná kočička, čistotná, 
zvyklá ve společnosti ostatních ko-
ček i lidí, i když je plašší. Žila v do-
mě s možností běhat si ven.
Kontakt pro zájemce - 603  219  149 
(Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s. - www.cibela.cz
Tel.: 608 120 840
  

Klára Zdeňková

HVĚZDáRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB 
PřI DDM V J. HRADCI

 ÚKAZy NA OBLOZe V DUBNU 2014:
Planety Merkur, Uran a Neptun zůstávají nepozorovatelné, Venuši uvidíme ráno 
nízko nad východním obzorem. Mars je pozorovatelný po celou noc, Jupiter již jen 
v první polovině noci a Saturn kromě večera po většinu noci. Pozorování Měsíce 
je velmi hezké a poutavé, zejména je-li Měsíc ve fázi před první čtvrtí nebo krátce 
po ní, kdy jej Slunce osvětluje z boku a díky povrchovým, výškově rozdílným mís-
tům na Měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz velice půso-
bivý. Měsíc projde 7. dubna první čtvrtí, 15. dubna úplňkem, 22. dubna nastane 
poslední čtvrť a 29. dubna nov. I Slunce je zajímavé a v současné době se opravdu 
činí; za jasného počasí na Slunečním disku uvidíme místa teplejší - fakulová pole, 
i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním slunečním dalekohledem pak lze 
vidět erupce další jevy a děje a jejich vývoj „v přímém přenosu“. Slunce vstupuje 
do znamení Býka dne 20. 4. v 04 hodin, 55 minut SEČ.

Další zajímavosti oblohy v dubnu 2014:
Jarní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, a láká k prohlídce množství ml-

hovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za bezměsíčných nocí. Nabízí pohled 
na objekty, které jsou (až na výjimky) nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř vždy k jejich pozoro-

vání potřebujeme dalekohled. 
Mezi ně patří například: 

otevřené, ale už i kulové hvězdokupy např. v souhvězdí Raka,  Býka, ve Vozkovi, Velkém psu, v Kassi-
opei, v Honících psech a  Herkulu; mlhoviny – plynné, z večera ještě M 42 a M 87 souhvězdí Orion, pozů-
statek po výbuchu supernovy mlhovina M 1 (Krabí) v Býku, pozůstatek po smrti hvězdy podobné Slunci 
M 97 (Sova) ve Velké Medvědici a podobná mlhovina NGC 2392 (Eskymák) v Blížencích; galaxie – M 31 - 

Galaxie v Andromedě, M 81 a 82 - galaxie ve Velké medvědici, některé galaxie ve Lvu a Panně
dvojhvězdy – Alcor a Mizar ve Velké medvědici, Alamak v Andromedě

Návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý a pátek: 14.00 - 16.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 20.30 – 22.30 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 

do areálu.

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí ! ! !
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21. 30 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou téma-
tikou s ústním komentářem.
Členové ČAS a kroužků DDM v  J. Hradci, Třeboni a Dačicích mají po předložení přísl. 
platného členského průkazu vstup volný.
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně 
třídenním předstihem!!!

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

Jana Jirků

Vstupné (není-li 
uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 

po předchozí domluvě)

v rámci běžné otevírací doby 
o víkendech a svátcích (pro ex-
kurze po předchozí domluvě)

dospělí 20 Kč 40 Kč 60 Kč

děti do 15 let 10 Kč 20 Kč 30 Kč

který vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze v oborech Hudební výchova a sborové di-
rigování, po dobu studií působil jako sbormistr i pedagog. V roce 2006 se vrátil na Kypr, kde 
se nadále profesionálně věnuje hudbě. Jako dirigent spolupracuje s několika evropskými or-
chestry. Sólových partů se zhostí studenti, nebo absolventi pražské HAMU - soprán Eva Ký-
valová, alt Jarmila Kosinová, tenor Ondřej Socha a bas zazpívá Martin Vodrážka. 
Eva Kývalová se již v J. Hradci představila na Letním koncertu, který byl věnován připomínce 
tradice Jindřichohradecké opery. Je studentkou HAMU v Praze a zároveň Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži. Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, spolupracuje s různými 
sbory a orchestry.
Novou tváří a zejména hlasem bude Jarmila Kosinová, absolventka Konzervatoře v Pardu-
bicích a HAMU v Praze. V současné době hostuje v Divadle J. K. Tyla v Plzni, vystupovala 
i ve Státní opeře Praha.
Dalším novým hostem bude Ondřej Soch, absolvent Pražské konzervatoře. Je stálým hostem 
Státní opery Praha a hostem operních scén v Plzni, Ústí nad Labem a Liberci. Často vystupuje 
na domácích i zahraničních festivalech.
Jako interpret Biblických písní A. Dvořáka se v Hradci představil Martin Vodrážka, absolvent 
HAMU v Praze. Úspěšně se zúčastnil pěveckých soutěží, zvítězil v soutěži National Associati-
on of Teachers of Singing v USA. Vystupoval mj. v Paříži a v Londýně. Zpíval v Rybově České 
mši vánoční jako sólista  British Parliament Choir v přímém přenosu České televize z Chrá-
mu sv. Víta.

Ludmila Plachá
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kulturní servis

Dům gobelínů
Dům gobelínů, o. p. s. zahajuje novou sezónu v úterý dne 1. dubna 2013. Každý den (úterý – neděle) 
probíhají komentované prohlídky s průvodcem, které začínají v celou hodinu a trvají přibližně 60 mi-

nut. Návštěvníci uvidí v tzv. „živé expozici“ zručné 
tkadleny a restaurátorky při práci, mohou si sami 
vyzkoušet tkaní na tkalcovských stavech a o malin-
ko prodloužit „nekonečný“ koberec, který se zá-
hy stane součástí expozice. Zatímco se rodiče dozví 
vše o životě a díle zakladatelky textilních dílen v J. 
Hradci - Marie Hoppe Teinitzerové, jejich ratolesti 
určitě nadchne tkaní v dětském koutku na brčko-
vých či kolíkových stávkách, vybarvování omalo-
vánek nebo skládání puzzle pomocí světelného pe-
ra na  interaktivní tabuli. Poté mohou malí i  velcí 
zhlédnout zajímavý krátký film v kinosále muzea. 
V letošním roce jsme pro návštěvníky připravili obměněnou expozici textilního výtvarníka a dlouho-
letého šéfa Gobelínových dílen v J. Hradci – ak. malíře Josefa Müllera. Zároveň bychom rádi příchozí 

upozornili na ojedinělou výstavu „Řemesla pro Paříž“. Soubor tapisérií s názvem Řemesla, který je v Domě gobelínů vystaven, je stěžejním dílem české 
tapiserie 20. století. 

která v současnosti zcela ojediněle tomuto řemes-
lu vyučuje. První vlaštovkou vzájemné spolupráce 
je výstava textilních prací studentů a pedagogů té-
to školy. Přijďte se podívat na kontrast mladé, ne-
spoutané a zralé, poučené textilní tvorby do Do-
mu gobelínů v pátek 12. 4. 2014 v 15.00 hodin.

Akce v roce 2014:
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ V. Nováka 
vernisáž čt 22. 5. 2014 v 15.00 hod. 
Muzejní noc v  Domě gobelínů s  dílnami 
pro děti 
pá 30. 5. 2014 
Výstava Textilní miniatury Petry Kolínové 
so 21. 6. 2014, vernisáž v 15.00 hod. 

Výstava TEXTIL – Studenti a pedagogové
Výstava prací studentů a pedagogů katedry vý-
tvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fa-
kulty UHK (11. 4. - 15. 6. 2014)
pátek 11. 4. 2014, vernisáž v 15.00 hodin 
Dům gobelínů navázal spolupráci s pedagogy ka-
tedry výtvarné kultury a  textilní tvorby Pedago-
gické fakulty Univerzity Hradec Králové prostřed-
nictvím výstavy Textil 2013, kterou v  loňském 

roce uspořádal ve  spolupráci s  Muzeem Jindři-
chohradecka. Mezi jinými autory zde vystavo-
vali pedagogové UHK profesorka Marie Vaňko-
vá a docent Vlastimil Vodák. Tehdy vznikl nápad 
na vzájemnou spolupráci muzea a města s dlouho-
letou tradicí gobelínových dílen s vysokou školou, 

Zájezd na  krajkářské slavnosti ve  Vamberku 
2014 pro veřejnost 
ne 29. 6. 2014 
Modrotisková dílna Danzinger v  Domě 
gobelínů 
so, ne 2. – 3. 8. 2014 v rámci TOP týdne 
Advent v Domě gobelínů s dílnami pro děti 
so, ne 13. – 14. 12. 2014
Kromě výstav pořádá Dům gobelínů pro zájem-
ce z  řad veřejnosti kurzy a  workshopy textil-
ních technik, pro nejmladší generaci připravil 
kroužek tkaní. Přihlášky viz web. V  nabíd-
ce jsou i  nové propagační materiály. Zájemci 
o ně si je mohou vyzvednout na pokladně Do-
mu gobelínů. V  letošním roce uvítáme velmi 
rádi žáky hradeckých i mimohradeckých škol. 
Nabízíme komentované prohlídky, které doplní 
výuku výtvarné výchovy, dějepisu, praktických 
činností.
Otevírací doba 
duben až říjen denně mimo pondělí 
10.00–12.00, 13.00–17.00 h 
Vstupné dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři) 
30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč 
tel. 384  370  880,881,884, informace na  www.
dumgobelinu.cz
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Rita Škodová

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií  
Letošní sezonu startuje Muzeum fotografie a moderních obrazových médií dvěma výstavami 
– „Císařské manévry / Fotografie do r. 1914“ a „Petr Velkoborský – fotografie“. 
Unikátní snímky Rudolfa Brunera-Dvořáka, tvořící první z jmenovaných, připomenou 100. 
výročí začátku 1. světové války a  175. výročí vynálezu fotografie; představí císaře Františ-
ka Josefa I., panovníkova synovce Františka Ferdinanda d´Este, který vlastnil i nedaleký zá-
mek v Chlumu u Třeboně, z něhož vedla jeho poslední cesta do Sarajeva, a zároveň i zázemí 
na manévrech v různých zemích rakousko-uherské monarchie. Druhá výstavní kolekce před-
kládá výběr z celoživotního fotografického díla prof. Petra Velkoborského.  
Obě výstavy pojí krom černobílé fotografie společná vernisáž v sobotu 12. dubna 2014 v 17.00 
hodin. Příchozí veřejnost je srdečně zvána. K vidění jsou v sezoně, jež potrvá až do prosince, 
nadto expozice „Moc médií / Fotografický portrét“  (pokračování na str. 15)

Jindřichradecké památky zvou na novou sezónu

Děvčata z kroužku tkaní tapiserií Alena Dvořáková 
a Anežka Přibylová

Účastnice kurzu tkaní tapiserií

Pohled na Dům gobelínů

Textilní práce studentů a pedagogů z Univerzity 
Hradec Králové

Císař na manévrech, Foto: Rudolf Bruner-
Dvořák, fotografie pochází ze „Sbírky Scheufler“

str. 14 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



a  „33 osobností dějin české foto-
grafie“ i  další výstavy, jako „Fil-
mové století Bohumila Hrabala“ 
ke  100. výročí narození známé-
ho spisovatele, „Monika Abbott 
– Dočasné formy“ či „Slovinsko“. 
Výstavní program doplní v průbě-
hu roku kurátorské komentované 
prohlídky, besedy a  další dopro-
vodné akce. V  dubnu lze do  mu-
zea přijít o  sobotách a  nedě-
lích od 10.00 do 12.30 a od 13.00 
do 17.00 hodin.  
Prosba o  poskytnutí fotografií 
s tematikou 1. světové války
Muzeum fotografie a  moderních 
obrazových médií se obrací na ši-
rokou veřejnost s  prosbou o  po-
skytnutí fotografií a  dobových 
pohlednic s  tematikou 1. světové 
války a období těsně před a po ní, 
včetně každodenního života a ar-
chitektury, zejména za  účelem 
naskenování pro další využití 
v muzeu. 

Snímky budou použity k doplnění sezonní výstavy „Císařské manévry“ a současně vytvoří tematickou muzejní sbírku. V případě záměru 
darovat je k naskenování se prosím obracejte na ředitele muzea dr. M. Paulíka (tel. 384 361 761, e-mail paulik@mfmom.cz). Všem dárcům 
předem děkujeme. 
Více informací o programech a službách muzea lze získat na webových stránkách www.mfmom.cz.       

Eva Florová

modelů. V  říjnu vystavíme zrestaurované renesanční mědirytiny 
Antonia Tempesta na  výstavě Fauna bájná i  skutečná a  posled-
ní výstavou, která potrvá v tomto prostoru na Balbínově náměstí 
do 6. ledna 2015, bude výstava „malíře z Alp“ Hanuše Gantnera, 
od jehož úrtí letos uplyne 100 let. 

V  prostorách minoritského kláštera bude mít vernisáž 24. dub-
na tradičně celoroční „hračková“ výstava - Stavebnice Merkur, je-
jí součástí bude herna pro děti a  merkurová stavebnicová dílna. 
V  konferenčním 
sále bude vystavena 
zpracovaná histo-
rie cirkusů na  Jin-
d ř i c h o h r a d e c k u 
ve  výstavě Pozdrav 
z  cirku, která je le-
tos tématicky spo-
jena s  Muzejní no-
cí, kterou chystáme 
na pátek 30. května. 
Návštěvníci muzej-
ní noci uvidí žon-
glérská a  akroba-
tická vystoupení 
kejklíře Pupy, jin-
dřichohradeckého 
Chůdadla a  cirkusu 
LeGrando. Pro dě-
ti bude připraveno 
zábavné cirkusác-
ké soutěžení a  hry, 
ale také krasojízda 
na ponících.

Muzeum Jindřichohradecka 
Od dubna se muzeum postupně otevírá pro návštěvníky – v prv-
ním sledu budou zpřístupněny expozice v  jezuitském semináři, 
včetně Krýzových jesliček a od 25. dubna se otevřou také výstav-
ní prostory v minoritském klášteře. Městská vyhlídková věž bude 
otevřena v dubnu o víkendech, v  letních měsících bude nově její 
provozní doba prodloužena.

V roce 2014 chystáme řadu výstav, první z nich se bude věnovat 
Velikonocím a  nese název Malovaná pomlázka, při její vernisá-
ži vystoupí Jarošovská krojová družina a budou prezentovány ve-
likonoční obyčeje jako malování kraslic, pletení pomlázky nebo 
tradiční pečení. Ve  výstavní síni „V  jezuitském semináři“ po  té 
představíme tvorbu Vlastislava Hofmana k 50. výročí jeho úmrtí 
a v srpnu bude následovat žánrově zcela odlišná výstava Leteckých 

Foto: Petr Velkoborský Foto: Petr Velkoborský

Renesanční mědirytina Antonia Tempesta
Reklamní pohlednice jindřichohradecké 

rodiny Štipkových

str. 15

duben 2014

www.jh.cz



Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Mimořádné prohlídky Španělského křídla
Ku příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel mo-
hou návštěvníci o víkendu 12. a 13. dubna vidět prostory zámku ji-
nak veřejnosti nepřístupné. Zvláště zajímavá je prohlídka Španělské-
ho křídla, budovy se spletitou stavební (pokračování na str. 17)

Kratší výstavy 
v  křížové chodbě 
budou dvě: v  červ-
nu se představí se 
svými Imaginární-
mi prostorami sou-
časná tvůrkyně Iva 
Mrázková a  v  září 
nám Všech šest po-
hromadě předvede 
výstava žáků střed-
ní uměleckoprůmy-
slové školy z  Čes-
kého Krumlova. 
Poslední výstavou 
v  roce 2014 bude 
tradiční řezbářská 
výstava navozující 
vánoční atmosfé-
ru Betlémy a  plas-
tiky Jiřího Doubala, 
která najde své mís-
to v kostele sv. Jana 
Křtitele.
Jediná sportovní 
akce muzea – zá-
bavná soutěž Běž 

na věž o putovní pohár 
ředitele muzea – letos 

připadá na  sobotu 17. května a  proběhne tradičním způsobem 
za moderování oblíbeného učitele Karla Slámy z III. ZŠ, kdy ko-

misařem závodu bude muzejní archeolog Vladislav Burian.
V  neposlední řadě je Muzeum Jindřichohradecka spolupořada-
telem Folklórního festivalu, který pozve do našeho města známé 
i nové národopisné soubory o prázdninách, v sobotu 19. července. 
V kostele se bude konat v průběhu roku řada koncertů a k vybra-
ným výstavám a tématům chystáme i několik výtvarných dílen pro 
školy. Pravidelně se budou konat (každé druhé pondělí v  měsíci 

s  výjimkou června – září) setkání spolku Přátelé starého Jindři-
chova Hradce a  přednášky Klubu historie letectví, na  které jsou 
zváni všichni zájemci z řad široké veřejnosti. 
Více informací najdete na www.mjh.cz

Pavla Míchalová

Závodnice z kategorie Dívky do 15 let 
z minulého ročníku soutěže

Folklórní festival národopisných souborů v červenci 2013

„Ptačí sněm“ v tzv. Soudnici, SHZ v J. Hradci Výstava „Splašená vejce“ z předchozích let

str. 16 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



historií a pohnutým osudem. Se zájemci navštívíme, kromě Rytíř-
ského a Divadelního sálu, zachované středověké interiéry – sou-
kromou kapli Jindřicha IV. a  zcela unikátní místnost, tzv. Soud-
nici. Mimoto bude možné zdarma navštívit Černou věž nebo si 
prohlédnout středověká sklepení Gotického paláce. 

Velikonoce na zámku
Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci letos již devátým rokem 
pobaví o Velikonocích návštěvníky tradiční výzdobou v netradič-

ních variacích. Pštrosí, husí, kachní, slepičí i křepelčí vejce v po-
čtu bezmála sedmi set kusů budou viset z lustrů, sypat se po nábyt                
ku, kutálet po stolech a kobercích, a i na jiných neobvyklých mís-
tech zdobit zámecké interiéry. V letošním roce si „Splašená vejce“, 
jak výstavu nazýváme, můžete prohlédnout od 12. do 27. dubna. 

Více informací nejen o plánovaných akcích, ale také o pravidelných prohlíd-
kách zámku najdete na www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Tomáš Krajník

inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. 
Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ
11. – 25. 4. 2014 Královehradecký majáles - studentský týden 
Ulice města. 

CHEB
12. - 13. 4. 2014 Slavnostní zahájení nové hradní sezóny 
Chebský hrad.  

KUTNÁ HORA
26. 4. 2014 Probouzení Kutné Hory - tentokrát po stopách kutnohor-
ských zvonařů a zvoníků
V  kině Modrý kříž od  15.00 hodin, od  17.30 hodin koncert unikátní 
Pražské mobilní zvonohry v zahradách Jezuitské koleje (GASK). Na pro-
gram navazuje charitativní koncert v chrámu sv. Barbory a videomap- 
ping na průčelí chrámu uskupení TheMacula.

LITOMYŠL
24. – 27. 4. 2014 Zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezóny 
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na  léčbu a  rekonvalescenci těla, 
považujeme Litomyšl za místo, kde můžete obnovit své síly duševní. Opět 
po roce ožije lázeňská promenáda slavnostním průvodem, hudební i di-
vadelní produkcí. 

POLIČKA
22. - 26. 4. 2014 Polička Jazz 2014
Velký sál Tylova domu v Poličce. AMC Trio + Mark Whitfielde, Viktor Bürklad 
Trio feat,  TheaSoti, Šavle Meče Orchestra, Miroslav HloucalQuartet, Marian 
Varga a Moyzesovo kvarteto, Dasha& Jan Smigmator + SwingingQuartet.

TELČ
12. 4. 2014 Zahájení jarní sezóny v Telči
Vítání svátků jara a stavění máje s folklorním souborem Podjavořičan Telč 
a tradičním předváděním řemesel.
Zahájení výstavy v Městské galerii Hasičský dům UVNITŘ KRAJIN / IN-
SIDE LANDSCAPES malíře Ladislava Kukly. Malba, objekty. Putovní vý-
stava České inspirace potrvá do 7. 6. 2014.

TŘEBOŇ
25. 4. 2014 Velikonoční mystérium
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny, od 19.30 hodin koncert souboru 
dobových nástrojů Karmína. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Velikonoční festival vážné hudby nabídne nevšední kulturní zážitek
Zveme všechny posluchače vážné hud-
by na  Velikonoční festival, který se bude ko-
nat ve dnech 12. - 13. 4. 2014. V sobotu 12. 4. 
2014 od  19.00 hodin uvedou přední světo-
ví umělci v Kapli sv. Maří Magdaleny skladby 
W. A. Mozarta, F. Chopina, A. Dvořáka, C. M. 
von Webera a  dalších skladatelů. 13. 4. 2014 
v 19.00 hodin poté poprvé zazní klasická hud-
ba v krásných prostorách Obchodně-medicin-

ského centra sv. Florián v Jindřichově Hradci. 
Příjemným zážitkem pro posluchače bude jis-
tě také propojení tónů hudby s vodními a svě-

telnými efekty fontány. Těšit se můžete na vy-
stoupení Duo Eleganza (klavír), Jana Paříka 
(klarinet), Ludmilu Štětinovou (housle), Táňu 
Janošovou (mezzosoprán) a Philippe Argenty 
(klavír).
Více informací na www.fondrbbinvest.cz 

Petra Blábolilová

Výstava „Splašená vejce“ z předchozích let

str. 17

duben 2014

www.jh.cz



ale i  kamaráda Hari-
se, který mu pomá-
há s  natáčením.  Klu-
ci blbnou a  užívají 
si natáčení, ale jen 
do  chvíle než zjistí, 
že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou ne-
příjemné - například pravdu o jejich spolužač-
ce, kterou Tomáš miluje anebo že mu jeho táta 
lže!  Dvakrát týdně tajně odjíždí místo prá-
ce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má 
obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se roz-
hodne tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil 
na rodinné tajemství, které má mnohem hlub-
ší kořeny, než se zprvu zdálo. Jeho odhalení je 
šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí 
a lidskostí.
Hrají:  Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr 
Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava Pokorná, Mi-
chaela Majerníková, Miroslav Táborský a další
Režie:  Jiří Mádl
Hrajeme: 17. a 18. 4. 2014 od 17.30 a 20.00

RIO 2
Animovaný/ USA / CinemArt / 3D
Vzácní modří papouš-
ci Blu, Perla a jejich tři 
děti se ocitnou v džun-
gli, když se odváži-
li opustit své kouzel-
né město Rio a odletět 
do  divoké Amazonie, 
aby se tam setkali se 
svými příbuznými. Blu 
se v  zemi, kterou ne-
zná, necítí zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit 
svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi 
a zároveň se vyhnout ďábelským plánům na od-
platu, které pro něj zosnoval padoušský a mstivý 
kakadu Nigel.
V českém znění: Michal Holán, Jolana Smyč-
ková, Petr Rychlý, Zbyšek Pantůček, Jan Von-
dráček, Filip Jančík
Režie:  Carlos Saldanha
Hrajeme: 19. a 20. 4. 2014 pouze od 17.30

DLOUHá CeSTA DOLŮ
Komedie / V. Británie / A-Company CZ/ 2D
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají 
na střeše věžáku, oblí-
beném místě sebevra-
hů, všichni se stejným 
plánem. Místo toho, 
aby skočili, ale uza-
vřou dohodu, že zů-
stanou spolu a naživu 
minimálně do  svaté-
ho Valentýna. A  toho 
dne, kdy měl jejích ži-
vot skončit, začne pro 
všechny nečekané dobrodružství, které všem 
znovu vrátí chuť žít. Film natočený na  motivy 
stejnojmenného bestselleru Nicka Hornbyho.
Hrají:  Pierce Brosnan, Toni Collete, Imogen 
Poots, Rosamund Pike, Sam Neil a další
Režie:  Pascal Chaumeil
Hrajeme: 24. 4. 2014 od 17.30 a 20.00

Zdroj:
www.csfd.cz   www.a-company.cz   www.falcon.

cz   www.cinemart.cz   www.blueskyfilm.cz  

NOe
Drama / USA / CinemArt / 3D
Zneklidňující vi-
dina smrtící zápla-
vy pronásleduje No-
ema ve  snách čím 
dál častěji. Tu i  dal-
ší podivná znamení 
mu pomůže rozluš-
tit moudrý Metuza-
lém. Země se ocitla 
na  kraji propasti, 
kam ji zavlekla lid-
ská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní 
restart v  podobě gigantické potopy a  pro ob-
novu člověčího druhu si vybral právě Noema 
a  jeho početnou rodinu. A protože Noe ví, že 
zkáza přijde s vodou, začne stavět archu, obří 
loď, na  níž by se on i  jeho rodina zachránili. 
Během stavby se musí potýkat nejen s  nedo-
statkem času, vlastními pochybami, obava-
mi svých blízkých, ale i  s  otevřenou nenávis-
tí soukmenovců v  čele s  krutým potomkem 
slavného bratrovraha Kaina. Kromě toho musí 
na plavbu přizvat i zástupce všech živočišných 
druhů, aby život na „nové“ Zemi mohl být úpl-
ný. Největší katastrofa v dějinách planety v tu 
chvíli může začít.
Hrají: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jen-
nifer Connelly, Emma Watson a další
Režie: Darren Aronofsky
Hrajeme: 3. a 4. 4. 2014 od 17.00 a 20.00

(Ne)ZADANÍ
Romantická komedie / USA / Blue Sky 
Film / 2D
Poté, co Mikeyho 
manželka požádá 
o  rozvod, jeho ka-
marádi Jason a Dani-
el mu slíbí,  že zůsta-
nou svobodní spolu 
s  ním. Není nic jed-
noduššího a  lepšího, 
než svobodný  a  ne-
spoutaný život. Pů-
vodní plán najít si 
někoho na nezávazný 
postelový aerobik se zkomplikuje, když si Mi-
key začne hledat náhradu za svou ženu a Jason 
s  Danielem se zamilují. Ani jeden to ale ne-
může přiznat, protože by porušil slib. Kamará-
di jsou důležitější než holky, nebo ne?
Hrají: Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jor-
dan, Imogen Poots, Mackenzie Davis, Jessica 
Lucas a další
Režie: Tom Gormican
Hrajeme: 10. a 11. 4. 2014 od 17.30 a 20.00

POJeDeMe K MOřI
Komedie/ ČR / Falcon / 2D
Jedenáctiletý Tomáš 
se chce stát filmařem, 
a když dostane k na-
rozeninám kame-
ru, rozhodne se na-
točit svůj první film 
– o  své rodině a  kamarádovi. Postupně tak 
poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, 

KINo
STŘELNICE

duben 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – duben 2014

2. 4. 19.00

HOřÍCÍ Keř
(Český lev 2013)
ČR, Polsko / drama/ 2D
3. - 4. 4. 17.00, 20.00
NOe
USA / drama / 3D
5. - 6. 4. 17.30
ZVONILKA A PIRáTI
USA /animovaný/ 3D
5. - 6. 4. 20.00
ONA
USA / sci-fi / 2D
9. 4. 17.00, 20.00
12 LeT V řeTĚZeCH (OSCAR 2014)
USA / drama / 2D
10. - 11. 4. 17.30, 20.00
(Ne)ZADANÍ
USA / romantický / 2D
12. - 13. 4. 17.00., 20.00
CAPTAIN AMeRICA: 
NáVRAT PRVNÍHO AVeNGeRA
USA / akční /  3D
16. 4. 19.00
PřežIJÍ JeN MILeNCI
(ART) Německo, USA / Drama / 2D
17. - 18. 4. 17.30, 20.00
POJeDeMe K MOřI
ČR / komedie / 2D
19. - 20. 4. 17.30
RIO 2
USA / animovaný / 3D
19. - 20. 4. 20.00
TRANSCeNDeNCe
USA / sci-fi / 2D
23. 4. 17.30, 20.00
KLUB POSLeDNÍ NADĚJe (OSCAR 
2014)
USA / drama / 2D
24. 4. 17.30, 20.00
DLOUHá CeSTA DOLŮ
V. Británie / komedie / 2D
25. 4. 17.30, 20.00
JUSTIN BIeBeR´S BeLIeVe
USA / hudební / 2D
26. - 27. 4. 17.30, 20.00
3 DNy NA ZABITÍ
USA / thriller / 2D
29. 4. 19.00
DON GIOVANNI
Záznam opery z MET NY
Představení pro děti
6. 4. 15.00
VĚNeČeK POHáDeK 2
ČR / pásmo pohádek / 2D
13. 4. 15.00
POVÍDáNÍ O PeJSKOVI A KOČIČCe
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
20. 4. 15.00
KRTeK A weeKeND
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
27. 4. 15.00
CVRČeK A SPOL
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – DuBEn 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. dubna, 16.00 hod.
VeřeJNÉ ČTeNÍ POHáDeK
Městská knihovna
1. dubna, 16.30 hod.
JIHOAFRICKá RePUBLIKA
Přednáška Davida Čančíka
Městská knihovna
3. dubna, 16.30 hod.
TOULKy 
ČeSKOKRUMLOVSKeM
Přednáška 
Mgr. Libora Drahoňovského
Městská knihovna
6. dubna, 14.00 hod.
VyNáŠeNÍ SMRTKy
Obec baráčníků Kunifer
6. dubna, 17.00 hod.
SeNIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci
KD Střelnice
6. dubna, 19.00 hod.
JARNÍ KONCeRT
Dirigent: Solon Kladas. Pražští sólisté, 
PS Smetana, Chrámový 
sbor A. Michny, PS Zanoty
Rytířský sál, Státní hrad a zámek
7. dubna, 17.30 hod.
LÉČeNÍ DUŠe
Beseda s Olgou Panákovou
FotoCafé, Kostelní 20/I
8. dubna, 18.00 hod.
PAPUA NOVá GUINeA
Přednáška Bc. Vojty Koláře
FotoCafé, Kostelní 20/I
9. dubna, 16.00 hod.
PReVeNCe NeNÍ NIKDy DOST
Beseda Klubu aktivního stáří
Sociální služby, Česká ulice
9. dubna, 17.00 hod.
DUCHOVNÍ ŠKOLA
Přednáška Renaty Porion Siberové
Městská knihovna
9. dubna, 17.45 hod.
BeSeDA 
Mgr. Marta Pejchalová
FotoCafé, Kostelní 20/I
10. dubna, 16.00 hod.
MALOVANá POMLáZKA
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
11. dubna, 15.00 hod.
TeXTIL - 
STUDeNTI A PeDAGOGOVÉ
Vernisáž výstavy
Dům gobelínů
12. dubna, 16.00 hod.
VeLIKONOČNÍ OTeVřeNÝ 
DVŮR
Jarní řemeslné trhy nejen 
chráněných dílem s doprovodným 
programem.
Plasná u Kardašovy Řečice
12. dubna, 19.00 hod.
JINDřICHOHRADeCKÝ 
KOMORNÍ ORCHeSTR
Koncert
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. dubna, 19.00 hod.
Ludvík Aškenazy - Jan Borna 
„JAK JSeM Se ZTRATIL“
Hrají a zpívají členové DS Jablonský 
a kapela Ukrutanka
KD Střelnice
12. dubna, 19.00 hod.
VeLIKONOČNÍ FeSTIVAL
Koncert klasické hudby
Kaple sv. M. Magdaleny
12. dubna, 20.00 hod.
HARLeJ + JAKSI TAKSI
Koncert
KC Jitka
12. - 13. dubna
KURS VÝROBy SÝRŮ, JOGURTŮ 
A TVAROHU
Ekoncentrum Vespolek
12. a 13. dubna
MIMOřáDNÉ PROHLÍDKy 
ŠPANĚLSKÉHO KřIDLA
Státní hrad a zámek
12. - 27. dubna
„SPLAŠeNá VeJCe“
Velikonoční výstava
Státní hrad a zámek
13. dubna, 16.00 hod.
MIKULáŠOVy PATáLIe
Divadlo Kašpar. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“. 
Pro děti od 6 let.
KD Střelnice
14. dubna, 19.00 hod.
william Shakespeare 
„OTHLeLLO“
Divadlo Kašpar. 
Divadelní předplatné skupiny A.
KD Střelnice
14. dubna, 19.00 hod.
BeSeDA S JANeM SOLPeROU 
O JeHO NOVÉ KNIZe
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
14. - 16. dubna, 8.00, 9.30, 11.00 hod. 
VÝTVARNÉ DÍLNy PRO ŠKOLy 
K VÝSTAVĚ MALOVANá 
POMLáZKA
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí 
15. dubna, 16.00 hod.
KRyŠTOF HARANT 
Z POLžIC A BeZDRUžIC 
Přednáška PhDr. Marie Fronkové
Městská knihovna
15. - 30. dubna
„LADISLAV KUKLA - 
UVNITř KRAJIN“
Putovní výstava České inspirace
Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií
17. dubna, 19.00 hod.
„MILOSTNÝ TROJÚHeLNÍK“
Divadelní představení mimo předplatné
KD Střelnice
18. dubna, 9.00 - 16.00 hod.
VeLIKONOČNÍ VÝSTAVA ZVÍřAT
DDM

18. dubna, 20.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá 
PROHLÍDKA 
KOSTeLA SV. JANA KřTITeLe
Kostelem provede Mgr. V. Burian
Kostel sv. Jana Křtitele
19. dubna, 9.00 - 17.00 hod.
VeLIKONOČNÍ VeSeLICe 
V J. HRADCI
FotoCafé, Kostelní 20/I
19. dubna, 9.00 - 17.00 hod.
VeLIKONOČNÍ JARMARK
Zahrada u Muzea fotografi e a MOM
19. dubna, 20.00 hod.
MANDRAGe
Koncert
KC Jitka
20. dubna, 15.00 hod.
ČARODĚJNICe Z KUMBáLU 
A DVA KLÍČe
Téměř divadelní společnost. 
Pohádky na faře.
Husův Sbor, Kostelní 188
20. dubna, 17.00 hod.
VeLIKONOČNÍ KONCeRT
Účinkují: YMCA - PS JAKOUBEK a hosté
Kaple sv. M. Magdaleny
22. dubna, 16.30 hod.
BIBLICKÉ DĚJINy XVII.
Přednáška Jiřího Kouna
Městská knihovna
23. dubna, 9.30 - 16.30 hod.
OHLeDNUTÍ DO MINULOSTI 
ANeB STARÉ TISKy OžÍVAJÍ
Prezentace unikátních starých 
tisků z fondu Státního oblastního 
archivu Třeboň.
Městská knihovna
24. dubna, 16.00 hod.
STAVeBNICe MeRKUR
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
24. dubna, 16.30 hod.
FAUNA V BIBLI
Přednáška ThMgr. Michala Krchňáka
Městská knihovna
24. dubna, 18.00 - 20.00 hod.
SOUROZeNeCKá RIVALITA
Seminář pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko, 
pasáž sv. Floriána
25. dubna, 18.00 hod.
OD LÉTáNÍ MiGŮ K L 39 aneb 
létání jako celoživotní radost
Setkání Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
25. dubna, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH
Účinkují: Jen tak tak, Jiří Šámal - hráč 
na mystický HangDrum 
GVN J. Hradec
26. dubna, 14.00 hod.
VeLKá JARNÍ CyKLOVyJÍžĎKA
Zahájení akce DO PRÁCE NA KOLE
Parkoviště - Městský úřad
26. dubna, 18.00 hod.
VeLIKONOČNÍ KONCeRT 

DUCHOVNÍ HUDBy
Účinkuje: Chrámový sbor Adama 
Michny s orchestrem
Kostel Nenebevzetí Panny Marie
26. dubna 
JARNÍ PUTOVáNÍ 
DO JINDřIŠSKÉHO ÚDOLÍ
Akce je určena pro dospělé i s dětmi
Jindřišské údolí
28. dubna, 19.30 hod.
Vlastimil Venclík „HLeDáNÍ 
ZTRACeNÉHO RáJe“
V režii Vlastimila Venclíka hrají: 
Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský
KD Střelnice
29. dubna, 19.00 hod.
w. A. Mozart „DON GIOVANNI“
Záznam představení z Metropolitní 
opery New York
KD Střelnice - kinosál
30. dubna, 18.30 hod.
ČARODĚJNICe
Dětská diskotéka Michala Arnošta, 
soutěže pro děti, zapálení ohně 
a upálení čarodějnice
Park pod gymnáziem
30. dubna, 20.30 hodin
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sraz je před 5. ZŠ na sídlišti Vajgar.
Duben
SKUPINOVÉ FOTOGRAFICKÉ 
KURZy PRO DĚTI A MLáDež
Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií

Probíhající výstavy:

TeXTIL - 
STUDeNTI A PeDAGOGOVÉ 
Dům gobelínů 
Výstava potrvá do 15. 6. 2014
KAM SLUNCe NeCHODÍ
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 11. 4. 2014
řeMeSLA PRO PAřÍž
Dům gobelínů 
Výstava potrvá do 13. 4. 2015
II. SVĚTOVá VáLKA V LeTeCKÉ 
FOTOGRAFII
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 4. 2014
SPRáVNÝM SMĚReM 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2014 
LeSy A PřÍRODA KOLeM NáS
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 4. 2014
PeTR VeLKOBORSKÝ
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 31. 12. 2014
CÍSAřSKÉ MANÉVRy
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 31. 12. 2014
LADISLAV KUKLA - MALBA, 
OBJeKTy, FOTOGRAFIe
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 30. 4. 2014 
MALOVANá POMLáZKA
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 4. 5. 2014
STAVeBNICe MeRKUR 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2014
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Kulturní dům Střelnice zve do divadla
KD Střelnice uvádí divadel-
ní hru Williama Shakespe-
ara „OTHELLO“ v  rám-
ci předplatného skupiny 
A  dne 14. 4. 2014 v  19.00 
hodin. Divadlo Kašpar.
V  režii Jakuba Špalka hra-
jí: Jan Potměšil, Alena Do-
láková, Adrian Jastraban. 
Jitka Nerudová, Marek Ně-
mec, Eliška Mesfi n Bouško-
vá, Pavel Lagner, Tomáš Stolařík, Aleš Petráš
 
Maur a Desdemona. Láska je vášeň… a ti dva se tolik milovali!

Othello jednoznačně patří 
k  Shakespearovým vrcholným 
tragédiím a  nejen díky tomu 
má i  v Čechách velmi dlouhou 
a  bohatou inscenační tradici. 
Záznam o  úplně prvním uve-
dení Othella v Čechách je z ro-
ku 1842, kdy byla 29. května 
ve  Stavovském divadle premié-
rována inscenace v překladu Ja-
kuba Malého. Od té doby se tato 
tragédie na českých jevištích ob-
jevila bezpočtukrát.

“Othello” v Divadle v Celetné je 
uváděn tradičně, dýchne na vás 
pravá dobová atmosféra. Kostý-
my, souboje s meči, scéna i he-
recké výkony přinášejí oprav-
dového Shakespeara. Na  jevišti 
naprosto exceluje Jan Potměšil, který ztvárňuje Othella. Jeho výkon je vý-
borný a přesvědčivý. Vyniká i Adrian Jastraban v roli intrikujícího Jaga, 
který předvádí opravdové herecké umění a divák dokáže uvěřit, že je zlo 
samo.

Petra Boltíková / Generace21

“Propracované alžbětinské kostýmy, shakespearovské okřídlené dialogy 
a vypjaté dramatické scény. Divadlo v Celetné Othellovi neubralo na ni-
čem, co k němu patří. (…) Věrohodné dobové oděvy a rekvizity se sta-
ví do  protikladu k  chladným železným konstrukcím a  stěnám. Othello 
tak balancuje na hranici tradičního a modernistického pojetí, přičemž si 
z obojího vybírá to lepší a v rozumné míře.”   

Jana Kumherová / Be In Magazine

KD Střelnice uvádí improvizační večer mimo předplatné „MILOSTNÝ 
TROJÚHELNÍK„ dne 17. 4. 2014 v 19.00 hodin.
Trojice herců Pa-
vel Liška, Mar-
tin Zbrožek a Josef 
Polášek vstupu-
je na  jeviště vždy 
bez předem dané-
ho scénáře. Průběh 
představení tak 
připomíná chůzi 
po  laně, kde hro-
zí nebezpečí pádu 
a zároveň, když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. Situace, po-
stavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí až na jevišti pří-
mo ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se najed-
nou v roli scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, do společného 
tvoření hry. „Milostný Trojúhelník“ tématicky čerpá ze života samotného, 
ale i  z  různých snových a  intuitivních zážitků, noří se do nekonečného 

a  neuchopitelného 
světa fantazie. To, co 
ve  všech jimi vytvo-
řených hrách převlá-
dá, je humor, smysl 
pro detail, střih a ka-
rikaturu běžných po-
stupů a  životních si-
tuací. Příběhy, které 
se takto vynoří z pří-
tomnosti a atmosféry 

daného okamžiku, ožijí jen pro tento jediný večer a už se nikdy nezopaku-
jí. Proběhne drama, několik srdceryvných scén, komických paradoxů, ab-
surdních až snových výjevů a nakonec Vás překvapí, že na jevišti byli jen 
herci, světla a pár rekvizit. 

Ivana Bačáková

Nova – Art uvádí v  KD Střelnice absurdní komedii „HLEDÁNÍ 
ZTRACENÉHO RÁJE“ dne 28. 4. 2014 od 19.30 hodin.
Populární moderátor 
Zdeněk Podhůrský 
(54) a  herečka Iva-
na Jirešová (36) naz-
koušeli společné di-
vadelní představení 
o peripetiích milenců 
a posléze manželů. 
Hledání ztraceného 
ráje. Tak zní název di-
vadelního představe-
ní, které napsal Vlastimil Venclík a ve kterém herecké duo Podhůrský 
a  Jirešová humornou formou ztvárňuje obvyklé peripetie milenec-
kých párů. „Jdeme na  to ale trochu jinak, než je obvyklé. Na  začát-

ku hry jsme oba 
nalíčeni jako starci 
a postupně se vra-
címe časem zpět. 
Ve finále jsou z nás 
naivní teenageři,“ 
nastiňuje průběh 
představení Zde-
něk Podhůrský.
„Je to takové hod-
ně ze života, my-
slím, že se v  tom 
některé páry na-
jdou. Pokud hra 
někomu z nich po-

může překonat drobné krize, budeme jedině rádi. Ono totiž někdy 
stačí vědět, že podobné problémy řeší i  jiné páry.“ zamýšlí se Ivana 
Jirešová. „Hodně jsem celému projektu propadla. Také mám trochu 
obavy, abychom pravdivě uhráli velké věkové rozdíly,“ dodává.
Umělci zároveň spustili fotografickou soutěž. Vyzývají manželské pá-
ry, aby našli své staré svatební fotografie a  nechali se vyfotit znovu 
ve  stejné póze a  na  stejném místě. „Vznikne tak krásné porovnání, 
jsem na to dost zvěda-
vý,“ prozradil Zdeněk 
Podhůrský.
Prvních 5 manžel-
ských párů, které spo-
lu žijí více než 20 let 
a  prokážou se od-
dacím listem, mo-
hou získat vstupenky 
na  představení zdar-
ma.

Jarmila Provázková

str. 20 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 21. Písek – JH so 5. 4. 15:00
kolo 22. Michalovce – JH so 12. 4. 17:30

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky 
II. liga – Čechy
kolo 11. JH – Strakonice so 26. 4. 15:00
kolo 13. JH – Č. Budějovice so 10. 5. 15:00
kolo 14. Astra Praha – JH ne 18. 5. 17:00

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky 
II. liga – Čechy
kolo 9. JH – Tachov so 5. 4. 12:30
kolo 11. JH – Slavia Praha so 26. 4. 12:30
kolo 13. JH – Č. Budějovice so 10. 5. 12:30
kolo 14. DHC Plzeň – JH ne 18. 5. 16:00

Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VYSOČINA
kolo 25. N. Město n./M. – JH so 5. 4. 10:00
kolo 26. JH – Žirovnice pá 11. 4. 17:30

Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
kolo 22. Třeboň – JH B čt 3. 4. 18:00

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
kolo 43. Ústí n./L. – JH st 2. 4. 18:00
kolo 44. JH – USK Praha so 5. 4. 17:30

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – 
skupina B
kolo 13. JH – Slaný so 12. 4. 16:00
kolo 14. JH – Vyšehrad ne 13. 4. 10:00

Basketbal – BK Lions JH, žáci U13+U14 – 
oblastní přebor
kolo 12. JH – Písek so 12. 4. 9:00
kolo 11. JH – Písek so 12. 4. 10:30

Florbal – FK Slovan JH Blue a Red, Jihočeská 
liga mladší žáci
kolo 10. JH R – JH B ne 27. 4. 9:00
kolo 10. JH B – Kaplice ne 27. 4. 
kolo 10. JH R – Č. Krumlov ne 27. 4. 
kolo 10. JH B – Č. Krumlov ne 27. 4. 
kolo 10. JH R – Dačice ne 27. 4. 
kolo 10. JH B – Dačice ne 27. 4. 
kolo 10. JH R – Kaplice ne 27. 4. 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, 
starší žáci MČR – skupina Jih
kolo 17. Suchdol – JH so 12. 4. 10:00
kolo 18. Jihlava – JH so 19. 4. 10:00
kolo 19. Písek – JH so 3. 5. 10:00
kolo 20. JH – Č. Budějovice so 10. 5. 11:00

Fotbal – FK JH 1910, muži divize – skupina A
kolo 20. JH – Č. Krumlov ne 6. 4. 16:30
kolo 21. Milevsko – JH ne 13. 4. 16:30
kolo 22. JH – Písek ne 20. 4. 17:00
kolo 23. ZČE Plzeň – JH so 26. 4. 10:15
kolo 24. JH – Tachov ne 4. 5. 17:00
kolo 25. Doubravka – JH so 10. 5. 17:00
kolo 26. JH – Sušice ne 18. 5. 17:00
kolo 27. JH – Hořovicko ne 25. 5. 17:00
kolo 28. Zličín – JH so 31. 5. 10:30

Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize Čechy – 
skupina D
kolo 13. Blatná – JH ne 6. 4. 10:30
kolo 14. JH – Horní Bříza so 12. 4. 16:30
kolo 15. Braník – JH so 19. 4. 10:15
kolo 16. JH – VŠ Plzeň so 26. 4. 17:00
kolo 17. Zlíchov – JH so 3. 5. 17:00
kolo 18. JH – Jižní Město so 10. 5. 17:00
kolo 19. Příbram – JH so 17. 5. 16:00

kolo 20. JH – Holoubkov so 24. 5. 17:00
kolo 21. Vonoklasy – JH so 31. 5. 10:30

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U15 – 
skupina A
kolo 18. JH – Kunice so 5. 4. 10:00
kolo 19. Prachatice – JH so 12. 4. 14:30
kolo 20. JH – Sparta Praha so 19. 4. 10:00
kolo 21. Č. Budějovice – JH ne 27. 4. 10:00
kolo 22. JH – Písek so 3. 5. 10:00
kolo 23. Rokycany – JH ne 11. 5. 10:00
kolo 24. JH – Vlašim so 17. 5. 10:00
kolo 25. Táborsko – JH st 21. 5. 14:30
kolo 26. JH – Viktoria Plzeň so 31. 5. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U14 – 
skupina A
kolo 18. JH – Kunice so 5. 4. 11:45
kolo 19. Prachatice – JH so 12. 4. 16:15
kolo 20. JH – Sparta Praha so 19. 4. 11:45
kolo 21. Č. Budějovice – JH ne 27. 4. 11:45
kolo 22. JH – Písek so 3. 5. 11:45
kolo 23. Rokycany – JH ne 11. 5. 11:45
kolo 24. JH – Vlašim so 17. 5. 11:45
kolo 25. Táborsko – JH st 21. 5. 16:15
kolo 26. JH – Viktoria Plzeň so 31. 5. 11:45

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U13 – 
skupina A
kolo 18. JH – Rokycany ne 6. 4. 10:00
kolo 19. Benešov – JH ne 13. 4. 10:00
kolo 20. JH – Bohemians 1905 ne 20. 4. 10:00
kolo 21. Vlašim – JH so 26. 4. 14:00
kolo 22. JH – Kunice ne 4. 5. 10:00
kolo 23. Táborsko – JH ne 11. 5. 10:00
kolo 24. JH – Prachatice ne 18. 5. 10:00
kolo 25. Viktoria Plzeň – JH ne 25. 5. 10:15

sport

Čarodějnický rej se blíží
Čarodějnice ve městě nad Vajgarem se stávají pomalu, ale jistě akcí, kterou vyhledává stále více lidí. Město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec vás co nejsrdečněji zvou 30. 4. 2014 v 18.30 hodin do parku pod Gymnáziem V. Nováka J. Hradec.

Mnoho lidí nemá možnost trávit pálení 
čarodějnice někde u  ohně mimo město, 
a proto jsme se opět rozhodli jim přiblížit 
atmosféru pálení čarodějnic.  
Naše čarodějnice jsou hlavně o programu 
a  soutěžích pro děti, diskotéce Micha-

la Arnošta, opékání buřtů na ohni a o cel-
kové atmosféře. Každé dítě v  kostýmu čaro-

dějnice a  čaroděje obdrží malý dárek. Na  své 
si přijdou i  dospělí, pro které máme připravenou 

spoustu lahůdek a nápojů.
Pálení čarodějnice je neobvyklá, ale velmi 
oblíbená událost, která má své prameny 
již v dávné historii. Filipojakubská noc se 
odehrává v noci z 30. dubna na 1. května.
Svátek se původně pravděpodobně slavil 
o  úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacháze-
jícímu se přesně mezi jarní rovnodenností 
a  letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto 
noc se čarodějnice slétají na čarodějnický 

sabat a skutečně je tato noc jedním 
z největších pohanských svátků. Li-
dé také věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slu-
jí, ve kterých jsou ukryty poklady. 
Na  ochranu před čarodějnicemi se 
na  vyvýšených místech zapalova-
ly ohně. Postupem času se z  těch-
to ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. 
Zapalovala se smolná košťata a vy-

h a z o v a l a 
se do  výš-
ky. Popel 
z  těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro 
zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým po-
pelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, 
jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění 
mládí a plodnosti.

Ivana Bačáková
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Letem sportovním světem
BASEBALL

Akci republikového významu bude o víkendu 17. a 18. květ-
na pořádat softbalový klub Pharaon J. Hradec. Společ-
ně s  rozvojovým odborem České baseballové asociace 
uskuteční na hřišti v areálu V. ZŠ na  jindřichohradec-

kém sídlišti Vajgar takzvaný „Stříbrný superpohár“. V  disciplíně 
T-BALL se představí škála družstev nejmladších adeptů baseballu 
a softbalu do 10 let z celé ČR.

FLORBAL
Vrcholná sportovní akce zpestří letní období v J. Hrad-
ci, kde se ve  třech dnech od  18. do  20. července bu-
de konat III. ročník „South Bohemia SIKA Cupu 2014“. 
Mezinárodního turnaje se v jindřichohradecké městské 

sportovní hale zúčastní mužstva z Rakouska, Slovenska a ČR. „Při-
jede celá česká elita, pro kterou to bude první velká prověrka vý-
konnosti před novou sezónou,“ uvedl Martin Knobloch, marketin-
kový manažer FK Slovan J. Hradec, který klání pořádá.

HAnDiCAP SPORT
Tradiční plavecké závody handicapovaných spor-
tovců „Vajgarský kapr 2014“ se uskuteční v  sobotu 
26. dubna v  bazénu a  aquaparku v  J. Hradci. Začá-
tek pořadatelé z  tamního SK Kapři naplánovali na 
8 hodin, kdy bude již VIII. ročník zahájen prezenta-

cí účastníků. Úvodní rozplavby by měly být odstartovány úderem 
deváté hodiny. Další informace o akci, na které se každým rokem 
zvyšuje počet plavců, podá šéf Sportovního klubu Ivan Jůna (ivan.
juna@email.cz, 776 225 034). Při kapřích závodech nepůjde pou-
ze o sport, nýbrž to bude i společenská událost, jelikož odpolední 
program se přesune do Kulturního centra Jitka v Otíně, kde pro-
běhne nejen slavnostní vyhlášení vítězů, ale také večer s hudbou 
a překvapením. O muziku se nejméně až do 2.00 hodin v noci po-
starají kapela Vrbovci Band z  Nové Bystřice a  diskžokej Grigorij 
Gizzy Orljanski z Kardašovy Řečice. Stejně jako v minulých letech, 
bude i  letošní ročník tématicky zaměřen, tentokrát dostal před-
nost filmový žánr v  podobě slavné americké komedie "Někdo to 
rád horké". Což znamená, že by každý z účastníků měl zapracovat 
na tom, aby se vrátil v čase do 30. let 20. století, do doby charles-
tonu, prohibice, omerty, dixielandu.

HOKEJBAL
Okresní kola oblíbené školní soutěže „Hokejbal proti 
drogám 2014“ budou rozehrána v  březnovém a  dub-
nových termínech, přičemž dochází k zásadním změ-
nám v úpravě pravidel hry v nejmladších kategoriích, 
kde se uskuteční turnaje v mini hokejbalu. V XIII. roč-

níku tedy budou moci do  soutěžení prvňáků až páťáků školy po-
stavit i  více než jedno nebo dvě družstva. Mini hokejbal se hraje 
v systému 3+1, takže je méně náročný na počet žáků a žákyň. Opě-
tovně je v jindřichohradeckém okrese vyhlášeno i klání pro dívky 
6. až 9. tříd Základních škol. Turnaje ve všech kategoriích se budou 
konat na hřišti v areálu VI. ZŠ na sídlišti Hvězdárna v J. Hradci po-
každé od 8 hodin. Termíny – pondělí 31. března: dívky 6. až 9. tříd 
ZŠ a žáci 6. až 7. tříd ZŠ. Úterý 1. dubna: studenti 1. až 4. ročníků 
SŠ a SOU. Středa 9. dubna: žáci 8. až 9. tříd ZŠ a VG. Pátek 11. dub-
na: žactvo 1. až 3. tříd ZŠ a žactvo 4. až 5. tříd ZŠ – mini hokejbal.

KuŽELKY
Turnaj jednotlivců s  názvem „Velikonoční sprinty“ se 
bude konat v  Nové Včelnici od  pondělí 14. do  pátku 
18. dubna vždy od 17.00 do 22.00 hodin. Soutěž je ur-
čena pro registrované i  neregistrované hráče a  hráčky. 
Více informací podá předseda kuželkářského oddílu při 

TJ N. Včelnice Jaromír Brus (brusjaromir@gmail.cz, 384 394 241, 
602 565 225), jenž rovněž přijímá přihlášky.

MARiÁŠ
Pension Racek v Horní Pěně bude v sobotu 5. dubna dějištěm pátého 
kola dvanáctidílného seriálu „Jihočeské ligy 2014“ voleného mariáše. 
Začátek turnaje, který je otevřen pro každého, je v 9.00 hodin.

SOFTBAL
Takzvaný „Velikonoční sraz“, který pořádá klub Pharaon 
J. Hradec se uskuteční v neděli 20. dubna 2014 od 13.00 ho-
din. Určen je pro všechny, kdo se softbal hraje či hrál, 
pro všechny jeho příznivce a  také pro každého, kdo by 

chtěl tento sport provozovat, nebo je prostě zvídavý. Konat se akce bu-
de na hřišti V. Základní školy na  jindřichohradeckém sídlišti Vajgar. 
Více informací lze zjisti prostřednictvím Martina Stejskala (pharaon.
jh@atlas.cz, MartinStejskal15@email.cz).

Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U12 – 
skupina A
kolo 18. JH – Rokycany ne 6. 4. 11:45
kolo 19. Benešov – JH ne 13. 4. 11:45
kolo 20. JH – Bohemians 1905 ne 20. 4. 11:45
kolo 21. Vlašim – JH so 26. 4. 15:45
kolo 22. JH – Kunice ne 4. 5. 11:45
kolo 23. Táborsko – JH ne 11. 5. 11:45
kolo 24. JH – Prachatice ne 18. 5. 11:45
kolo 25. Viktoria Plzeň – JH ne 25. 5. 12:00

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 6. 4. 10:00
kolo 21. JH – Strakonice so 12. 4. 10:00
kolo 22. Chotoviny – JH ne 20. 4. 
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 26. 4. 10:00
kolo 24. Slavia ČB – JH so 3. 5. 10:00
kolo 25. JH – Loko ČB so 10. 5. 10:00
kolo 26. Milevsko – JH so 17. 5. 10:00
kolo 27. Č. Krumlov – JH so 24. 5. 10:00
kolo 28. JH – Olešník so 31. 5. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 20. SKP ČB B – JH ne 6. 4. 11:45
kolo 21. JH – Strakonice so 12. 4. 11:45
kolo 22. Táborsko B – JH ne 20. 4. 
kolo 23. JH – Čtyři Dvory so 26. 4. 11:45
kolo 24. Slavia ČB – JH so 3. 5. 11:45
kolo 25. JH – Loko ČB so 10. 5. 11:45
kolo 26. Milevsko – JH so 17. 5. 11:45
kolo 27. Č. Krumlov – JH so 24. 5. 11:45
kolo 28. JH – Hluboká so 31. 5. 11:45

Fotbal – FK JH 1910 B, I. B třída muži – skupina D
kolo 16. Suchdol – JH B ne 6. 4. 16:30
kolo 17. JH B – Klikov ne 13. 4. 16:30
kolo 18. Temelín – JH B ne 20. 4. 17:00
kolo 19. JH B – N. Včelnice ne 27. 4. 17:00
kolo 20. Č. Velenice – JH B ne 4. 5. 17:00
kolo 21. JH B – Soběslav B ne 11. 5. 17:00
kolo 22. Ledenice – JH B so 17. 5. 17:00
kolo 23. JH B – Třebětice ne 25. 5. 17:00
kolo 24. N. Bystřice – JH B so 31. 5. 17:00

Fotbal – SK Horní Žďár, okresní přebor muži – 
XSTM POWER DRINK
kolo 16. H. Žďár – Stráž so 5. 4. 16:30
kolo 17. Dešná – H. Žďár so 12. 4. 15:00
kolo 18. H. Žďár – Halámky so 19. 4. 17:00
kolo 19. Novosedly – H. Žďár so 26. 4. 17:00
kolo 20. H. Žďár – Břilice so 3. 5. 17:00
kolo 21. Suchdol B – H. Žďár so 10. 5. 17:00
kolo 22. H. Žďár – Strmilov so 17. 5. 17:00
kolo 23. Jarošov – H. Žďár so 24. 5. 17:00
kolo 24. H. Žďár – S. Hlína so 31. 5. 17:00

Fotbal – AC Buk, okresní soutěž muži – skupina A
kolo 13. Nová Ves – Buk so12. 4. 16:30
kolo 14. Buk – Č. Velenice B so19. 4. 17:00
kolo 15. Chlum B – Buk ne 27. 4. 15:00
kolo 16. Buk – K. Řečice B so 3. 5. 17:00
kolo 17. Buk – Lodhéřov so 10. 5. 17:00
kolo 18. Lásenice – Buk so 17. 5. 17:00
kolo 19. Buk – Deštná so 24. 5. 17:00
kolo 20. Rapšach – Buk so 31. 5. 17:00
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NáPOVĚDA: 

DN, NĚ, OŠA, RAŠ, ARe, 
AZJAM, AAT, ŠKÝZ, 

AOM, NyALA

SPORTOVnÍ AEROBiK
Závěrečným závodem III. ročníku „Poháru Města 
J.  Hradec 2013/2014“ bude pokračovat čtyřdílný seri-
ál soutěže, kterou pořádá AET Team Lena J. Hradec. 
Ve fitcentru Merkur na jindřichohradeckém sídlišti Va-

jgar se „Aprílový závod“ uskuteční v sobotu 5. dubna od 8.30 hodin, 
kdy začínají prezentace cvičenek v obou nejmladších kategoriích. Ka-
tegorie 5 až 7 let a 8 až 10 let: 8.30 hodin prezentace, 9.10 hodin zá-
kladní kolo, 9.50 hodin finále, 10.35 hodin vyhlášení vítězek. Katego-
rie 11 až 13 let, 14 až 17 let a ZA: 10.15 hodin prezentace, 11.00 hodin 
základní kolo, 11.40 hodin finále, 12.30 hodin vyhlášení vítězek. Ví-
ce informací podá rozhodčí Lenka Průchová (lpruchova@centrum.cz, 
777 950 925). Vstupné: 25 Kč.

SPORTOVnÍ STřELECTVÍ
„Pomlázkové střílení o Řečického kapra 2014“ – tak se na-
zývá závod ve střelbě na loveckém kole a trapu, který se bu-
de konat popatnácté na střelnici Fedrpuš v J. Hradci. Vyhle-
dávaná soutěž, která se v uvedených disciplínách uskuteční 

i  jako okresní přebor, proběhne v  sobotu 19. dubna od  8.00 hodin, 
kdy je na  programu prezence střelců. Úvodní položky jsou na  pořa-
du od 9.15 hodin.  Závodit se bude v disciplínách 2x25 terčů na trapu 
a 2x20 terčů na loveckém kole. 

 Roman Pišný
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pozvánky na květen
Městské akce: Ostatní akce:
• 7. 5. 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTeM
• 8. 5. 

OSLAVy DNe OSVOBOZeNÍ – PIeTNÍ AKCe
• 11. 5. 

„ZAHRADA“ – DIVADeLNÍ POHáDKA 
• 13. 5. 

SHeLDON A JeHO MATKA PANÍ LeVINOVá – 
DIVADeLNÍ PřeDPLATNÉ SKUPINy B

• 16. 5. 
FARMářSKÉ TRHy

• 16. 5. 
KONCeRT ÚSTřeDNÍ VOJeNSKÉ HUDBy - SHZ 

• 17. 5. 
PřeS KOPeC NA HRADeC – 
ZAHáJeNÍ TURISTICKÉ SeZÓNy

• 18. 5. 
SeNIOR KLUB

• 21. 5. 
žeNy PřežÍJÍ – 
DIVADeLNÍ PřeDPLATNÉ SKUPINy A

• 22. 5. 
JOSeF SUK eNSeMBLe – KONCeRT V RáMCI KPH

• 31. 5. 
KONCeRT PS SMeTANA

• 2. 5. 
MAJáLeS

• 7. 5. 
KONCeRT DĚTSKÝCH SBORŮ

• 15. 5. 
VLASTISLAV HOFMAN – VeRNISáž VÝSTAVy

• 17. 5. 
BĚž NA VĚž

• 23. 5. 
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH 

• 23. 5. 
NOC KOSTeLŮ

• 30. 5. 
POZDRAV Z CIRKU – VeRNISáž VÝSTAVy

• 30. 5. 
MeZINáRODNÍ KONCeRT DĚTSKÝCH PĚVeCKÝCH 
SBORŮ

• 30. 5. 
MUZeJNÍ NOC

• 31. 5. 
„HRDÝ BUDžeS“ – DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ

Aqua show v pasáži Obchodně medicínského centra Sv. Florián


