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Stará radnice rozkryje tajemství 
historie města. Představí také 

známé výtvarníky
Pohádkový svět oblíbených českých večerníčků a pohled do  jejich zákulisí, hravou atmosféru 
vlaků z úzkorozchodné dráhy - lokální rarity, nebo tajemství archivu a důležitých listin z dějin 
města zlaté pětilisté růže. To všechno, a nejen to, naleznou od poloviny letošního roku návštěv-
níci v prostorách Staré radnice na jindřichohradeckém náměstí Míru.

 (pokračování na str. 2)
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Vymění Jindřichohradečáci auta za kola? 
Již od poloviny března se můžete začít přihla-
šovat do soutěže Do práce na kole. Jedná se 
o celorepublikovou iniciativu, která má přivést 
cyklisty do měst, a která vás má ponouknout 
k  zamyšlení, zda nevyměnit smradlavé auto 
za pohodové kolo. Naším cílem je Jindřichův 
Hradec – město příjemné pro cyklisty. Pokud 
vám to dojezdová vzdálenost do zaměstnání 
dovolí, má výměna auta za kolo něco do se-
be. Cestou kolmo si srovnáte myšlenky v hla-
vě a  navíc naprosto jednoduchým a  levným 
způsobem uděláte něco pro své zdraví a  ži-

votní prostředí. Soutěží se celý 
květen. Účast v soutěži Do prá-
ce na  kole má spoustu výhod. 
Triko, které účastníci po regist-
raci dostanou, je zároveň vstu-
penkou na různé akce zdarma 
= „na triko“, např. bazén „na tri-
ko“, kino „na triko“, výlet parním 
vláčkem „na triko“, kafe „na tri-
ko“ atd.
Do  práce na  kole je týmová 
soutěž. Dejte v  práci dohro-
mady tým, který bude mít mi-
nimálně dva a maximálně pět členů. Do sou-
těže se může zapojit neomezený počet týmů 
z  jedné � rmy či instituce. Přesvědčte svého 
zaměstnavatele, aby za vás uhradil startovné, 
soutěžíte totiž za  něj. Výhodou přihlášení se 
již v březnu je levnější startovné a triko dosta-

nete obratem. O zajímavé ceny 
soutěžíme od  začátku května. 
Hodnotí se četnost dojíždění, 
ujeté kilometry, ale také napří-
klad kreativita. Odměněn bude 
i  tým s  nejoriginálnějším ná-
zvem. Pokud jste obzvlášť hra-
ví a  vynalézaví, můžete se zú-
častnit soutěže o  nejbláznivěji 
vymóděné kolo – KOLO V(t)IP.
Vše začíná Veselou jarní cyklo-
vyjížďkou v  sobotu 25. dubna 
2015 od 14.00 hodin.

Podrobnosti a přihlášky najdete od poloviny 
března na  webu http://www.dopracenakole.
net a též na webu místního organizátora sou-
těže Města Jindřichův Hradec http://www.
jh.cz/ v záložce sport.

Lenka Michalcová
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SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, 
kde byla pořízena tato fotogra� e. 
Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsí-
ce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. 

  Stará radnice rozkryje tajemství historie města. Představí také známé výtvarníky
(pokračování ze str. 1)

V  přízemí, v  prostorách bývalé slu-
žebny městské policie, vznikne ga-
lerie, která se bude pronajímat ve-
řejnosti. Součástí přízemí budou 
také toalety pro veřejnost, které 
v blízkosti náměstí Míru dlouhodo-
bě chybí. Ty by měly být otevřené 
celoročně.
První patro, které dříve sloužilo ja-
ko sídlo odboru výstavby a územní-

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: dům č. p. 66 v místní části Otín.
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec 
– Pod střechami domů získává Marie Wolfová z  Jindřichova Hradce. 
Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje

ho plánování, se bude využívat pro 
stálé expozice partnerů projektu. 
Tou první bude interaktivní expo-
zice pro děti, která se bude jednou 
ročně obměňovat. Dětem hravou 
formou představí tvorbu známých 
pohádkových umělců. První výstava 
by měla být zaměřena na známého 
českého výtvarníka Adolfa Borna, 
který v červnu letošního roku 
oslaví 85. narozeniny. 
Druhou interaktiv-
ní expozicí bude pre-
zentace Jindřichohra-
deckých místních drah, 
tedy úzkokolejky. Dě-
ti zde například naleznou 
kopii kabiny strojvedoucí-
ho, ve  které si vyzkouší, jak 
se řídí vlak, nebo různé želez-
niční modely a výstavku před-
mětů spojených s úzkokolejkou.
Ve  druhém patře se nachází ne-
dávno zrekonstruovaná obřadní síň 
(Kotěrův sál). Do ní by se po znovuo-
tevření radnice měly vrátit svatební 
obřady a  další slavnostní události, 
například vítání významných hos-
tů starostou města. V části druhého 

podlaží vznik-
ne stálá expo-

zice dalšího z  part-
nerů projektu, a  to Státního 

oblastního archivu Třeboň, která se 
bude věnovat historii Jindřichova 
Hradce a historii samosprávy města. 
Návštěvníci zde naleznou například 
kopie významných listin z dějin Jin-
dřichova Hradce.
Nová půdní vestavba potom po-

slouží jako technické zázemí a pro-
story pro kanceláře. Termín fyzic-
kého dokončení a přípravy budovy 
k otevření se předpokládá k posled-
nímu květnovému dni letošního ro-
ku. Projekt Zpřístupnění a nové vyu-
žití Staré radnice Jindřichův Hradec 
je významnou měrou spolu� nan-
covaný z  Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad.

Adam HudecAdolf Born
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razových médií slavnostní přijetí úspěšných 
mladých jindřichohradeckých sportovců. Sta-
rosta města Stanislav Mrvka spolu s místosta-

rostkou Petrou Blížilovou a  místostarostou 
Bohumilem Komínkem ocenili nejúspěšněj-
ší sportovce za  rok 2014 z  Tri Clubu Vajgar 
J. Hradec, Sdružení orientačních sportů J. Hra-
dec, VK Vajgar J. Hradec, Plaveckého klubu 
J. Hradec, MO ČRS J. Hradec a  Okinawa Go-
ju Ryu Dojo o. s. Rada města v prosinci 2014 
schválila poskytnutí věcných darů sportov-
cům, kteří v  kalendářním roce 2014 dosáhli 
mimořádných sportovních výsledků na  celo-
státních i  mezinárodních sportovních turna-
jích a šampionátech v celkové výši 62 000 Kč, 
tj. věcného daru v  peněžité výši 2 000 Kč 
ve formě poukázky na nákup sportovních po-
třeb každému z níže uvedených sportovců. 

  Vedení kraje se sešlo se starosty 
na Střelnici
Ve  středu 11. února se uskutečnilo v  kinosále 
KD Střelnice setkání členů Rady Jihočeského 
kraje s  představiteli všech obcí Jindřichohra-
decka. Na  začátku setkání všechny přítomné 
přivítal starosta města Jindřichův Hradec Sta-

nislav Mrvka. Úvodního slova se ujal hejtman 
Jiří Zimola, který nastínil také program celé-
ho setkání a popřál všem starostkám a staros-
tům vše dobré v jejich práci. První náměstkyně 
hejtmana Ivana Stráská informovala o  politi-
ce Jihočeského kraje v  oblasti sociálních věcí 
a zdravotnictví a dotačním řízení 2015. Aktuál-
ní informace z oblasti regionálního rozvoje po-
dal náměstek hejtmana Jaromír Slíva a z oblasti 
ekonomiky, � nancování a přezkumu obcí radní 
Jaromír Novák. Aktuální informace z oblasti do-
pravy a silničního hospodářství na území Jiho-
českého kraje poskytl radní Antonín Krák. Pří-
tomní se od radního Tomeše Vytisky dozvěděli 
novinky a zajímavosti z oblasti školství, mládeže 
a sportu. Pro starosty nejzajímavější byla beze-
sporu problematika odpadového hospodářství, 
o které hovořila členka rady Hana Rodinová. Ta 
se zabývala mimo jiné spoluprací s kolektivními 
systémy, Plánem odpadového hospodářství Ji-

  Veřejnosti nabídli své služby 
poskytovatelé sociálních služeb
Město Jindřichův Hradec uspořádalo v  úte-
rý 20. ledna veřejné projednání Komunitního 
plánu sociálních služeb v ORP Jindřichův Hra-
dec v Muzeu Jindřichohradecka. Veřejnosti se 
představili a nabídli své služby poskytovatelé 
sociálních služeb působící ve správním obvo-
du obecního úřadu obce s rozšířenou působ-

ností Jindřichův Hradec, kteří přispívají svou 
činností ke  zlepšení života občanů. Obzvlášť 
těch, kteří se ocitnou v nelehké životní situa-
ci, nemocným nebo s jakýmkoli handicapem. 
Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní prá-
ci jižní Čechy ve spolupráci s Odborem sociál-
ních věcí při Městském úřadě Jindřichův Hra-
dec a je � nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu ČR prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Cílem bylo představit nové aktivity v  sociál-
ních službách na Jindřichohradecku. Na veřej-
ném projednání byla možnost tento plán také 
připomínkovat. 

  Známe nejúspěšnější sportovce 
z okresu
V  úterý 20. ledna se v  dačickém kulturním 
domě uskutečnilo vyhlášení výsledků anke-
ty Nejúspěšnější sportovec roku 2014 okresu 
Jindřichův Hradec. V  kategorii dospělých se 
premiérového vítězství dočkala českovelenic-
ká kuželkářka Renata Navrkalová, prvenství 
v  kategorii mládeže do  18  let si odnesl biat-

lonista Ondřej Mánek a už počtvrté jsou prv-
ní mezi sportovními kolektivy naši basketba-
listé BK Lions Jindřichův Hradec. Těm osobně 
předával cenu starosta města Stanislav Mrvka. 

  Sportovci byli oceněni za dosažení 
mimořádných výsledků
Ve  středu 28. ledna 2015 se uskutečnilo 
v refektáři Muzea fotogra� e a moderních ob-

hočeského kraje a změnou Plánu rozvoje vodo-
vodů a kanalizací Jihočeského kraje. 

 Město se prezentovalo na veletrhu 
v Praze 
Od  čtvrtka 19. do  neděle 22. února 2015 se 
naše město prezentovalo na  středoevrop-
ském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
na holešovickém výstavišti v Praze. Dámy z jind-

řichohradeckého informačního střediska radily 
návštěníkům, jak naložit s volným časem v na-
šem regionu a kam si zajet na výlet. Město mě-
lo samostatný pult v rámci expozici Jihočeské-
ho kraje a dále v rámci společné expozice DSO 
Česká inspirace a DSO České dědictví Unesco.  

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

březen známe historicky jako Měsíc knihy, nebo Měsíc 
čtenářů. V posledních letech se vlivem prudkého rozvo-
je nových médií objevuje také nové pojmenování - Měsíc 
internetu. S nástupem vizuálních a elektronických médií 
přišla tištěná kniha o výsadní postavení, ale upřímně si 
řekněme: Kniha je kniha. V  současnosti pořádají mno-
hé knihovny a knihkupectví série akcí, které nesou název 
Měsíc knihy i nadále. V této souvislosti na podporu dět-
ského čtenáře zveme děti v pátek 27. března na Noc s An-
dersenem do naší městské knihovny.
Každoročně připadá na 8. března mezinárodně uznáva-
ný den všech žen, tedy ve zkratce MDŽ. Při této příležitosti 
bych rád všem ženám popřál vše nejlepší k tomuto svát-
ku a poděkoval jim, že se o nás, tu méně dokonalou část 
populace, tak krásně starají a jsou ozdobou šedi všední-
ho dne.
V neděli 15. března v 16.00 hodin bude v Dolním Skrý-
chově slavnostně otevřen objekt bývalé prodejny, který 
byl celý zrekonstruovaný a  nyní bude sloužit dobrovol-
ným hasičům a místním spolkům. Na jeho otevření jste 

srdečně zváni.
Vážení spoluobčané, letní čas 
v roce 2015 začíná v neděli 29. 
března, nezapomeňte si posu-
nout hodinky o hodinu dopře-

du 2.00 -> 3.00.

Stanislav Mrvka
starosta města

srdečně zváni.
Vážení spoluobčané, letní čas 
v roce 2015 začíná v neděli 29. 
března, nezapomeňte si posu-
nout hodinky o hodinu dopře-

du 2.00 -> 3.00.

UDÁLOSTI Z RADNICE

Foto: Josef Böhm
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  Poskytování dotací z rozpočtu města

  Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

Město Jindřichův Hradec připra-
vilo na rok 2015 grantový pro-
gram, který představuje no-
vý systém v poskytování dotací 
z rozpočtu města Jindřichův Hra-
dec. Tento systém sjednocuje 
postupy pro poskytování dotací 
z rozpočtu města v rámci jednot-
ných Pravidel pro poskytování 
dotací z  rozpočtu města Jindři-
chův Hradec, v kterých jsou sta-
noveny rámcové podmínky pro 
poskytování dotací v  souladu 
s novelou zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
Na Pravidla pro poskytování do-
tací z  rozpočtu města navazují 
v  jednotlivých oblastech dotační 
programy, které bude město vy-
hlašovat na každý kalendářní rok 
a které budou upravovat pod-
mínky poskytování dotací v  da-
ných oblastech.
Pro rok 2015 byly Zastupitel-
stvem města projednány dotač-
ní programy na podporu sportu, 
volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže, kultury a zájmové činnosti, 

obnovy kulturního dědictví a so-
ciální oblasti. Jednotlivé dotační 
programy vyhlášené na rok 2015 
obsahují jedno až pět opatření, 
která jsou rozčleněna podle čin-
ností a zajišťování akcí příjemci 
dotací.
Pravidla pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Jindřichův Hra-
dec budou zveřejněna na inter-
netových stránkách města. Jed-
notlivé dotační programy budou 
zveřejněny nejméně po dobu tří 
měsíců na úřadní desce Městské-
ho úřadu Jindřichův Hradec. Žá-
dosti do jednotlivých dotačních 
programů mohou žadatelé po-
dávat nejdříve od třicátého dne 
po vyhlášení dotačního progra-
mu na úřední desce ve lhůtách 
a za podmínek stanovených ve 
výzvách k  jednotlivým dotačním 
programům. Dotační programy 
budou postupně vyhlašované 
v  termínech od 26.  února 2015 
do 1. dubna 2015.

Karel Přibyl

5. 2. 2015 v  09.10 hodin byla 
hlídka žádána v prodejně Jedno-
ty zvané Masné krámy na náměs-
tí Míru, kde muž (24 let) zakoupil 
třetinku Coly, ale navíc ještě od-
cizil půllitr vodky za 189 Kč. Vod-
ku ukryl pod bundu tak vtipně, 
že mu hrdlo láhve koukalo z  vý-
střihu. Když ho za pokladnou za-
městnankyně prodejny zastavila, 
ještě se divil, jak to vůbec mohla 
poznat. Strážníci mu za přestu-
pek proti majetku uložili bloko-
vou pokutu.

7. 2. 2015 v časných ranních ho-
dinách se před nonstopem na ná-
břeží přihodilo cosi, co bych na-
zval „za líbání - nakopání“. Muž 
(31 let) zde pěstí do obličeje a ná-
sledným kopancem do zadku ata-
koval o několik let mladšího mu-
že za to, že se líbal s jeho bývalou 
přítelkyní. Ten si to samozřejmě 
nenechal líbit a na místo přivolal 
hlídku strážníků, která toto pato-
logické a zkratovité jednání vyře-
šila blokovou pokutou. 

Rudolf Gabriel

POLICIE ČR  

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Udržitelnost projektu Města v rozletu pokračuje i tento rok
Město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci s Jihočeskou hos-
podářskou komorou pořádalo 
v  rámci udržitelnosti projektu 
Města v  rozletu ve  čtvrtek 22. 
ledna 2015 v prostorách Muzea 
fotografie a moderních obrazo-
vých médií odborný dvojsemi-
nář na  téma DPH 2015 + Daň 
z  příjmů a  další změny 2015. 
Lektorem byl velmi oblíbený 
Ing. Václav Dvořák a o tento se-
minář byl ze strany účastníků 
velký zájem. V  dopolední části 
se lektor věnoval DPH, vyložil 
nová ustanovení zákona o DPH, 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Udržitelnost projektu Města v rozletu pokračuje i tento rok

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pořádalo v rámci udržitelnosti projektu
Města v rozletu ve čtvrtek 22. ledna 2015 v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií odborný
dvojseminář na téma DPH 2015 + Daň z příjmů a další změny 2015. Lektorem byl velmi oblíbený Ing. Václav Dvořák a o
tento seminář byl ze strany účastníků velký zájem. V dopolední části se lektor věnoval DPH, vyložil nová ustanovení
zákona o DPH, která jsou účinná od roku 2015, a novinky vysvětlil na praktických příkladech. V odpolední části
připomněl některé významné změny, se kterými jsme šli v dani z příjmů do roku 2014 a vyloží nová ustanovení zákona o
daních z příjmů, zejména ve vazbě na nový občanský zákoník. Ke konci semináře lektor zmínil i některé významnější
novinky z oblasti dalších daní. 

Karolína Průšová

Evropská unie

která jsou účinná od roku 2015, 
a  novinky vysvětlil na  praktic-
kých příkladech. V  odpoled-
ní části připomněl některé vý-
znamné změny, se kterými 
jsme šli v dani z příjmů do roku 
2014 a  vyloží nová ustanovení 
zákona o  daních z  příjmů, ze-
jména ve vazbě na nový občan-
ský zákoník. Ke konci semináře 
lektor zmínil i některé význam-
nější novinky z  oblasti dalších 
daní.
 

Karolína Průšová

 Dopravní policisté přednášeli na základní škole na sídlišti Hvězdárna
V rámci preventivních přednášek navštívili po-
licisté z  Dopravního inspektorátu Jindřichův 
Hradec společně s tiskovou mluvčí por. Hanou 
Millerovou žáky 6. ZŠ, kde uskutečnili přednáš-
ku pro obě 9. třídy. Dopravní policista prap. Pe-
tr Šimic a prap. Rastislav Kačeňák pohovořili o 
požívání alkoholických nápojů a drog za vo-
lantem, seznámili žáky s dopravní problemati-
kou na Jindřichohradecku a neopomenuli jim 
ukázat tester na měření návykových látek, tzv. 

Drükwipe. Tisková mluvčí deváťáky sezná-
mila s trestním řízením ve věcech nezletilých 
a ve věcech mládeže, nebo se sociálně pato-
logickými jevy, jako je např. požívání alkoho-
lu a drog, majetková kriminalita, zneužívání 
tísňových linek a podobně. V závěru každé 
přednášky policisté odpovídali žákům i uči-
telům na jejich dotazy.  

Hana Millerová
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  Přivítali jsme nové občánky
V  pátek 6. února 2015 se usku-
tečnilo vítání občánků staros-
tou města Stanislavem Mrv-
kou v  refektáři Muzea fotogra� e 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

  Bojoval za naši svobodu
25. ledna 2015 oslavil své 98. na-
rozeniny odbojář, policista, pří-
slušník zahraniční armády a  vá-
lečný veterán plukovník Ján Bačík, 
který se narodil v roce 1917 v Pari-
žovicích na Slovensku. Do ilegální 
činnosti se zapojil již po 15. břez-
nu 1939, kdy jako horský průvod-
ce převáděl naše občany a bývalé 
vojáky přes hranice do Polska.
V  letech 1939–1945 byl vojákem 
československé zahraniční armá-
dy v  Polsku, Francii a Velké Britá-
nii. Z dlouhého výčtu činností Ja-
na Bačíka jmenujme alespoň jeho 
působení u čs. jednotky ve vojen-

ském táboře Cholmondeley par-
ku či náročný parašutistický vý-
cvik, během kterého se vážně 
zranil.  V  závěru války se účast-
nil bojových operací při obléhání 
strategického francouzského pří-
stavního města Dunkerque jako 
příslušník Čs. samostatné obrněné 
brigády.
Od  roku 1981 do  roku 1992 byl 
předsedou Okresního výboru 
Svazu protifašistických bojovní-
ků v  Jindřichově Hradci. Byl také 
členem předsednictva Oblastní-
ho výboru Českého svazu bojovní-
ků za  svobodu Jihočeského kraje 

  Páté zastavení křížové cesty: Šimon cyrénský pomáhá Ježíši nést kříž
„Když se mu vojáci dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Cyré-
ny, který právě přicházel z pole a šel kolem - otce Alexandrova a Rufova - přinutili, aby nesl jeho kříž.“ (Evangelium podle Marka 15, 20 - 21)

Písmo podává svědectví, že vojá-
ci asi z obavy, aby jim Ježíš vysí-
lením nezemřel na cestě, přinutili 
Šimona pomáhat při nesení kříže. 
Evangelista Marek zřejmě znal to-
hoto člověka osobně, neboť uvá-
dí dokonce jména jeho synů.
Byla to náhoda, že se Šimon při 

svém návratu domů v  tu dobu 
octnul na  místě, kde Ježíš upad-
nul a upustil kříž na zem. V Evan-
geliu je užito slov „vojáci přinuti-
li“. Nebyl to tedy Šimonův záměr 
nebo soucit s Ježíšem, ale rozkaz 
vojáků, kteří ho donutili Ježíšovi 
pomoci.

a  působil rovněž jako místopřed-
seda Oblastního výboru Česko-
slovenské obce legionářské v Čes-
kých Budějovicích. 
O své válečné činnosti zasvěceně 
vyprávěl na stovkách besed urče-
ných především mladé genera-
ci. Jednu z  přednášek uskutečnil 
v roce 2010 pro jindřichohradecký 
Klub historie letectví.
Plukovník Ján Bačík v  současné 
době žije v nedaleké Třeboni. K je-
ho významnému životnímu jubi-
leu mu srdečně blahopřejeme!

Redakční rada 
Jindřichohradeckého zpravodaje

Nevíme, co se odehrávalo v  srd-
ci Šimona, možná zpočátku hněv 
na  vojáky, a  možná i  na  samot-
ného Ježíše, že se pro něho mu-
sí obětovat. Možná se dokonce 
styděl a měl strach, že ho budou 
nyní lidé spojovat s tímto „zločin-
cem“.

Tradice však hovoří o  tom, že 
na cestě nastalo Šimonovo obrá-
cení, když si uvědomil nesprave-
dlnost a utrpení, které musel Ježíš 
snášet. Než došel na Golgotu, již 
to nebyl člověk k Ježíši lhostejný, 

(pokračování na další straně)

a  moderních obrazových médií. 
Přivítány byly tyto děti:
Adam Antušek, Vít Dvořák, Ště-
pán Hrubý, Kristýna Kozlová, Adé-

la Lorenčičová, Antonín Obr, Karel 
Přibyl, Kryštof Novák, Jan Razi-
ma, Anežka Svobodová, Jaroslav 
Šesták, Svatopluk Šesták, Štěpán 

Tippl, Simona Tipplová, Martin 
Vejslík a Ondřej Wegschmied.

Karolína Průšová
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POHLEDY DO HISTORIE
  Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

V březnu roku 1915 došla do Jindřichova Hradce smutná zpráva o smrti velitele zdejšího 75. pěšího pluku plukovní-
ka Františka Wiedstrucka, který padl v bitvě u Kóscielce v Polsku. Také další zprávy se týkaly převážně války. Aktvivní 
činnost vykazovaly ve městě především dámské spolky, ale také ty ji směrovaly k podpoře vojínů, jak na frontě, tak 
zraněných. Na bohatý společenský život v tomto zimním období všichni pouze vzpomínali. Na stránkách Ohlasu 

prostřednictvím jedenácté části memoárů Ferdinanda Strejčka Jindřichův Hradec let osmdesátých s názvem Umělecké požitky kromě divadla.

5. března 1915
Plukovník Wiedstruck
Městskou radu došel od  sl.  veli-
telství c. a  k. náhr. praporu plu-
ku č. 75 přípis podávající zprávu 
o  hrdinné smrti na  poli cti pad-
lého c. a  k. plukovníka a  velitele 
pěšího pluku č. 75 pana Fr. Wied-
strucka.  Hrdinná smrt plukovníka 
Wiedstrucka. K  mnohým do  set 
čítajícím hrdinům našeho pluku, 
kteří hrdinně obětovali svůj ži-
vot ve snaze, aby prapor náš po-
vždy vedli ke  cti a  vítězství, jest 
nám dnešním dnem též připočís-
ti bývalého velitele tohoto plu-
ku pana Frant. Wiedstrucka. Vá-
lečný zajatec v  Lublíně rakouský 

poručík Karel Kolek zaslal dne 22. 
prosince 1914 následující dopis 
rodině p.  plukovníka. „Ve  zdejší 
nemocnici sešel jsem se s ruským 
plukovním lékařem Drem. So-
lowiakem, který mě žádal, abych 
o panu pluk. Wiedstruckovi násle-
dující sdělení zprostředkoval jeho 
ctěné rodině: P.  n. plukov. Wied-
struck padl v  bitvě u  Kóscielce 
(u  Proszowice, ca 30 km severo-
vých. Od  Krakova v  Rus. Polsku) 
dne 23. listopadu t.t. a byl ruský-
mi vojíny zdravotního dodělení 
mrtev donesen do  vesnice Posi-
low, kde jej Dr.  Solowiak dal po-
hřbít. Jeho hrob nalézá se na pě-
šině k  vrchu Sieradzki, severně 

od vesnice Posilów, 2 m západně 
od osamělého domku a byl ozna-
čen křížem s  polským nápisem. 
Smutnou tuto zvěsť dovoluji si 
výrazem hluboké soustrasti tlu-
močiti a  přikládám legit. listinu 
pana plukovníka znamenám se 
v  dokonalé úctě. Karel Kolek, ra-
kouský poručík, Lublin, 319. Za-
rmouceni po této zvěsti smrtí to-
hoto hrdiny, ale nadšeni faktem, 
že i krev prvého vojína pluku ra-
dostně za vznešené cíle války by-
la prolita, béřeme sdělení toto 
na  vědomí. Dějiny posvětí vzpo-
mínku našich hrdinů a my všich-
ni budeme po celý život obdivo-
vati se jejich neohrožené oběti 

a  zachováme jim nehynoucí pa-
mět od velitele až k nejmladšímu 
pěšáku. Neumann, v.r., plukovník

K neuvěření
Vzdor velké drahotě pokoušela 
se dne 27. m.m. na  trhu M. Von-
dráčková přeplatiti máslo o 4 hal. 
Na  blahobytem v  nynější době 
patrně oplývající nákupnici byla 
upozorněna policie a byla nesvě-
domitá hospodyně na  strážnici 
předvedena. 

Teploměrná a  dešťoměrná 
zpráva za měsíc únor 1915
Měsíc únor byl teplotou letos

(pokračování na další straně)

ale člověk, který je s  ním spo-
jen srdcem, který stojí na  stra-
ně Ježíše a  nebojí se ho zastat. 
Už mu nevadí, co si o  něm li-
dé myslí, ale v  duši cítí zvlášt-
ní pokoj, že mohl pomo-
ci tomu nejvíce ukřivděnému.
I  my máme prosit o  tu milost, 
abychom na  své cestě životem 
dokázali pomoci těm, kterými ji-
ní pohrdají, kteří jsou vysmíváni 
a kterým se ubližuje. I v nich mů-
žeme vidět smutnou a trpící Ježí-
šovu tvář.

  Projevujeme úctu zemřelým
Od 9. 1. 2015 do 10. 2. 2015 nás opustili:

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny 
se souhlasem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Marie OPLOVÁ, Nová Bystřice 13. 8. 1935 9. 1. 2015
Bedřiška ANDRLOVÁ, Česká Olešná 3. 6. 1931 10. 1. 2015
Vladimír KUDRNA, Ratiboř 17. 3. 1932 14. 1. 2015
Jana  SLAVÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 5. 1936 16. 1. 2015
Vladimír DOLEŽAL, Buk 30. 9. 1954 16. 1. 2015
Zdeňka FLÍČKOVÁ, Chlum u Třeboně 10. 4. 1928 18. 1. 2015
Jan HÁJEK, Kunžak 8. 9. 1938 18. 1. 2015
Pavel HAZMUKA, Jindřichův Hradec 13. 8. 1953 19. 1. 2015
Jan  KUDLÁČEK, Jindřichův Hradec 14. 10. 1943 19. 1. 2015
Augustin KAZDA, Kardašova Řečice 28. 8. 1941 19. 1. 2015
Vlasta POLÁČKOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 10. 1926 19. 1. 2015
Václav ŠTĚPÁNEK, Deštná 17. 9. 1948 20. 1. 2015
Ladislav KOTEK, Jindřichův Hradec 19. 4. 1953 20. 1. 2015
Vladimír STRAKA, Lodhéřov 6. 4. 1950 21. 1. 2015
Čestmír MAZÁLEK, Jindřichův Hradec 7. 10. 1934 22. 1. 2015
Miroslav MACHARÁČEK, Jindřichův Hradec 20. 12. 1931 22. 1. 2015
Karel MÁCA, Jindřichův Hradec 2. 4. 1932 23. 1. 2015
Čestmír KALABIS, Deštná 6. 9. 1931 23. 1. 2015
Daniel VOTÁPEK, Kamenice nad Lipou 4. 10. 1997 25. 1. 2015
Miroslav PODHRÁSKÝ, Jindřichův Hradec 18. 12. 1972 27. 1. 2015
Miloslava JIRKŮ, Dolní Pěna 23. 2. 1931 28. 1. 2015
Ludmila KAČENOVÁ, Dolní Skrýchov 18. 9. 1928 28. 1. 2015
Jaroslav GRÁF, Jindřichův Hradec 30. 3. 1919 29. 1. 2015
Vlastimil ZÁVODNÝ, Deštná 11. 8. 1926 29. 1. 2015
Miloslav SVOBODA, Jindřichův Hradec 28. 6. 1923 31. 1. 2015
Bohumil KUČERA, Stříbřec 21. 12. 1941 1. 2. 2015
František FALTA, Jindřichův Hradec 10. 6. 1931 3. 2. 2015
Anna CERNATOVÁ, Horní Pěna 4. 11. 1930 3. 2. 2015
František RŮŽIČKA, Jindřichův Hradec 4. 9. 1941 4. 2. 2015
Zbyněk MALÝ, Světce 1. 8. 1929 5. 2. 2015
Marie BUŠTOVÁ, Deštná 24. 7. 1930 6. 2. 2015
František GRAUSAM, Nová Bystřice 7. 7. 1939 7. 2. 2015
Marie PUNDOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 11. 1923 8. 2. 2015
Jindřich DUŠÁK, Novosedly nad Nežárkou 23. 2. 1936 8. 2. 2015
Josef ŠÁTEK, Nová Bystřice 18. 3. 1950 9. 2. 2015
Vojtěch MAGYAR, Jindřichův Hradec 15. 10. 1931 9. 2. 2015
Jaroslav SKŘIVAN, Jindřichův Hradec 24. 5. 1936 10. 2. 2015

Mediální mainstream dnes 
chrlí milióny informací a stará se 
o  všemožnou zábavu. Jen o  Je-
žíši Kristu, největším morálním 
vzoru všech dob, je předem roz-
hodnuto. Programově je zamlčo-
ván, zlehčován nebo i vysmíván! 
Máme odvahu postavit se pro-
ti tomuto zběsilému křiku světa 
a podobně, jako Šimon cyrénský, 
spojit svůj život s Ježíšem, a tak se 
podílet na nesení jeho kříže?

P. Jiří Špiřík
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vů, nyní z Karpat!“ Obnos ten s dí-
ky kvitujeme a  odvedli jsme jej 
hned na městské radnici.

II. promenádní koncert 
Vojen. hudby, která nevšed-
ní ochotou plukovníka-velitele 
p.  J. Neumanna příslíbena byla, 
na  minulou neděli projektova-
ný, nemohl se odbývati pro še-
redné počasí toho dne panující. 
Koncert ten odbývá se tuto ne-
děli o  11. hod. v  novoměstských 
sadech a  výtěžek z  něho určen 
k  eminentně šlechetnému účelu 
– pro fond ku podpoře vojínů, jež 
v čestném boji ztratili zraku. 

Pro potulku a žebrotu
Byla zatčena 58letá vdova Anna 
Šohajová, příslušná do Vydří. Táž 
byla politickým úřadem vypově-
zena z Jindř. Hradce na tři roky. 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

stejný s  lednem, neboť průměr-
ná teplota celého měsíce jest 
opět -0,8 °C jako v  lednu, loni 
byla -2,1 °C. Nejstudenější den 
byl na  Hromnice -9,8 °C, největ-
ší mráz v  tomto měsíci byl ráno 
dne 3. února -16,2 °C (loni -16,5 
°C). Nejteplejší den byl v  sobotu 
13. února +2,5 °C v průměru. Nej-
teplejší ráno bylo při +14 °C dne 
22. února. Jasných slunečných 
dnů bylo 10, polojasných 9 a sy-
chravých a  nevlídných 9. Srážek 
v  únoru bylo 22,7 mm, což jest 
7,3 mm pod normálem 30. Deš-
tě byly 4, ale 2 se sněhem; sněžilo 
12krát za 9 dní. Sníh ležel ve vý-
ši 20 cm od 1. února a ubývalo ho 
až do  14., kdy zmizel úplně; pak 
napadlo 20. února. Jaro se blí-
ží, ale příroda má na sobě dosud 
zimní háv a jen zřídka znamenati 
jest odvrat od zimy. Dkr.

12. března 1915
Pozdrav z bojiště
Důstojný pan kaplan Fr. Gabri-
el t. č. c. a k. polní kurát na boji-
šti v Karpatech vzpomíná opětně 
svého působiště města našeho 
a  zasílá nám poukázku s  tímto 
sdělením. „Ve  prospěch válečné 
akce k  uctění mého zemřelého 
otce zasílám 20 K. Ohlas pravi-
delně dostávám; čekám vždy naň 
dychtivě. Mnoho vřelých pozdra-

19. března 1915
Válečné maturity
Také na  zdej. c.k. gymnasiu ko-
naly se již maturity pro oktavány, 
kteří jsouce odvedeni, chtěli jako 
jednoroční dobrovolníci sloužiti. 
Dosud konaly maturitu 3 a  ještě 
budou konati 4 oktaváni. Všichni 3 
uznáni byli dospělými všemi hlasy, 
1 z nich s vyznamenáním. 

26. března 1915
Pozor na den 31. května 1915
V  tento den bude míti tisíce lidí 
snadnou příležitost ku zbohatnu-
tí. Jediná koruna postačí, aby zís-
kána byla výhra dvacetpět tisíc 
korun nebo jiná z  tisíců menších 
výher. Příležitost tuto skýtá dob-
ročinná Poštovní loterie prodejem 
svých korunových losů v tra� kách, 
peněžních ústavech neb přímo 
v kanceláři loterie Praha I. Starom. 
nám. 31.

XI. Umělecké požitky kromě di-
vadla
Akademie, koncerty, produk-
ce! Opakovaly se a dosud opaku-
jí i v Hradci s pravidelností téměř 
dochvilnou, ale kolik se na  hra-
deckém podiu vystřídalo talentů 
za  řadu let, již jsem pamětníkem! 
Zajímavé by již bylo srovnati dneš-
ní členstvo „Slávy dcery“ a „Černí-
na“ se jmény týchž spolků v letech 
osmdesátých. Nemalé zásluhy 

o  vzpružení hradeckého života 
uměleckého získal si pozapome-
nutý dnes bývalý lékárník Arnošt 
Ebenhöch, v  různých oborech 
umění horlivě činný, který byl 
dlouhá léta duší nejen hudebního 
spolku hradeckého, ale i „Černína“, 
tak že, když v  lednu 1886 zemřel 
u  věku 71 let, byl jeho odchod 
dlouho pociťován. …Než jako 
všude, i v Hradci největší úspěchy 
mívaly síly přespolní, předcházela-
li je dobrá pověst nebo účinná re-
klama. Sensací prvého řádu, na níž 
se velice živě pamatuji, byl druhý 
koncert Ondříčkův v  Jindř. Hrad-
ci 20. června 1886 (prvý konán 
r. 1881, kdy Ondříček byl na  po-
čátku své kariéry). Tehdy již mělo 
jméno slavného našeho virtuosa 
mocný zvuk. „Ty hraješ jako Ond-
říček“ apod. vcházelo již tenkrát 
do obecného úsloví ne ovšem tak 
ve smyslu reálném jako ironickém. 
Ferdinand Strejček, Jindřichův 
Hradec let osmdesátých. Ohlas 
od Nežárky, 45, 1915, č. 12, s. 1-2.

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu od  12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

 Na oběti holocaustu nesmíme zapomínat
YMCA - Jindřichův Hradec a spolek Zikaron vás srdečně zvou k účasti na vzpomínkové akci PAMATUJ!, která se bude konat v sobotu 7. března 2015 
od 10.00 hodin na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Akce je pořádána k uctění památky obětí holocaustu.

8. března 1944 bylo v plynových 
komorách koncentračního tá-
bora Osvětim – Birkenau zavraž-
děno během jediné noci 3792 
nevinných českých mužů, žen 
a  dětí. V  roce 70. výročí osvobo-
zení Osvětimi a  v  předvečer vý-
ročí této největší masové vraždy 
v  dějinách naší země zazpívají 
jindřichohradecké pěvecké sbory 
společně tři z písní, které možná 

měly na rtech oběti této tragické 
události, když šly na smrt – písně 
plné naděje a touhy po životě.
• Hatikva (Naděje) … tehdy li-

dová píseň, dnes státní hymna 
Izraele

• Shema Jisrael ... vyznání víry
• Kde domov můj ... česká stát-

ní hymna
Nechme zaznít jejich poselství 
a  projevme tak naši úctu všem 

obětem holocaustu a také naději, 
že v naší zemi budou překonány 
projevy nenávisti, xenofobie a ra-
sismu.
K celorepublikové výzvě se v na-
šem městě připojí pěvecké sbory
• YMCA – Jakoubek
• Smetana
• Chrámový sbor Adama Michny
• Zanoty

Program bude dále pokračovat 
promítáním � lmu „O  zlém snu“ 
(vhodný i pro starší děti, režie: Pa-
vel Štingl - ČR - 2000 - 49 min.) 
od  16.00 hodin v  kostele Církve 
československé husitské (býva-
lá židovská synagoga, Kostelní 
188/I, Jindřichův Hradec).

Hana Nosková

  Projevujeme úctu zemřelým
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  Pivo znovu pomáhalo
V úterý 10. února ve značkové prodejně � rmy 
Fruko Schulz v Jindřichově Hradci předal Fran-
tišek Jiřík, manažer značkových prodejen Ro-
dinného pivovaru Bernard, šek občanskému 
sdružení Proutek na částku 1 816 Kč.
Občané Jindřichova Hradce si sami vybrali, ko-

ho by měl pivovar podpořit při prodeji Jindřichohradecké jedenáctky, a 
tak 10 haléřů z každé prodané lahve putuje do Proutku na provoz chrá-
něných bydlení a chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením.  Vel-
ké poděkování za podporu posílá Proutek všem, kteří zlatavému moku 
holdují.

Alžběta Jirková

Pivo znovu pomáhalo

V úterý10. února ve značkové prodejně firmy Fruko Schulz v Jindřichově Hradci předal František Jiřík, manažer značkových
prodejen Rodinného pivovaru Bernard, šek občanskému sdružení Proutek na částku 1.816 Kč.

Občané Jindřichova Hradce si sami vybrali, koho by měl pivovar podpořit při prodeji Jindřichohradecké jedenáctky, a tak 10
haléřů z každé prodané lahve putuje do Proutku na provoz chráněných bydlení a chráněné dílny pro lidi s mentálním
postižením.  Velké poděkování za podporu posílá Proutek všem, kteří zlatavému moku holdují.

Alžběta Jirková

  Jak vypadá předjaří v OKNECH
První měsíce roku vítají Ok-
na s  novým názvem – Otevře-
ná OKNA, z.ú. Příčinou změ-
ny je nový občanský zákoník, 
který uložil neziskovým orga-
nizacím, aby se transformova-
ly na  právní formy, odpovídají-
cí nové zákonné normě. A  nyní 
k  aktualitám. Velkou radost nám 
udělala podpora sociálně tera-
peutických dílen formou Indivi-
duálního projektu, který je ad-
ministrován Krajským úřadem 
Jihočeského kraje. Znamená pro 
nás pokrytí nákladů na  9 měsí-
ců provozu sociálně terapeutic-
ké dílny. V  této dílně se denně 
setká 20 klientů s terapeuty, aby 
obnovili či udrželi své pracovní 
a  společenské dovednosti. Tato 
služba je velmi žádaná a  využí-
vaná – celkem dílny navštěvuje 
střídavě 42 osob, výstupem jsou 
krásné obrazy, polštáře, krabice, 
které potom putují na výstavy. 
Další radost nám udělal grant 
z Nadace Albert – Kávomaty  po-
máhají. Podpora z  této nadace 
pomáhá zajistit realizaci „vrstev-
nických skupin“ – to jsou skupi-
ny pro děti, které mají obtíže při 
zvládání některých sociálních 
dovedností a  hůře se zapojují 
do  běžných dětských kolektivů. 
Péče dvou psycholožek jim má 
pomoci k  nácviku dovedností, 
které jim umožní pro ně složité 

situace lépe zvládat.  A tak každý 
občan Jindřichova Hradce, kte-
rý si zakoupil kávu v  kávomatu, 
umístěném v  prodejně Albert, 
podpořil tuto aktivitu. V součas-
né době fungují v  Centru pro 
rodinu Okénko dvě vrstevnické 
skupiny po sedmi dětech.
A  zatímco kancelář Oken pil-
ně pracuje na  tom, aby všech-
ny provozy fungovaly, klienti si 
užívají pestrých dnů – třeba for-
mou valentýnské oslavy v Chrá-
něném bydlení Okénko, nebo 
setkáním nad � lmem z  letního 
tábora. A  koneckonců – tak to 
má být – sdílená radost pomáhá 
překonat spoustu únavy z  krát-
kých dnů a dlouhých nocí.
A  ještě jeden výstup pro radost 
– koncem roku obdržela OKNA 
částku 9 000 Kč od studentek FM 
VŠE – výtěžek Běhu Jindřicho-
vým Hradcem.  K částce bylo ně-
co přidáno a byl zakoupen note-
book s gra� ckými programy pro 
chráněnou dílnu. Z  notebooku 
se již raduje gra� k pan Martin 
Stiltenn, vytváří plakáty, pozván-
ky i  nový elektronický katalog 
výrobků.
Za  každý projev přízně, dob-
ře prožitý den, hodinu, minutu, 
Otevřená OKNA zcela otevřeně 
děkují!

Drahomíra Blažková

  Katastrofy lidského těla přiblíží výstava v jindřichohradeckém muzeu
Do Jindřichova Hradce doputu-
je začátkem března panoptikum 
voskových � gurín lidských bytostí 
s anatomickými anomáliemi, kte-
ré inspirovaly mnohé tvůrce � lmo-
vých hororů. Výstava přinese ne-
zvratný důkaz o tom, jak krutě si 
příroda dokázala pohrát s  lidskou 
bytostí.

Na vlastní oči budete moci spatřit li-
di se dvěma hlavami, dvěma obliče-
ji, čtyřma očima, několik siamských 
dvojčat nebo muže s vlčím syndro-
mem. Můžete se setkat s největším, 
nejmenším a nejtlustším člověkem 
naší planety. Ve všech případech se 
jedná o � guríny osob, které skuteč-
ně žily.
Je logické, že takto postižené bytos-
ti vzbuzovaly zájem ostatních lidí. 
Pokud pomineme jejich nesnadné 
zařazení se do společnosti, přitaho-
valy pochopitelně také zájem věd-
ců. Díky tomu můžeme i dnes spa-
třit jejich fotogra� e a modely 
v různých muzeích celého světa.
Na základě informací z těchto insti-

tucí bylo umělci v  Petrohradském 
antropologickém muzeu vytvoře-
no 25 jejich věrných napodobenin 
z vosku, byly použity lékařské oční 
a zubní implantáty a do vosku vpi-
chované pravé lidské vlasy, proto 
působí dokonale živým dojmem. 
Výstava se do Čech vrací po 13 le-
tech velmi úspěšného turné v  Ho-
landsku a Německu. 

Výstava ve městě nad Vajgarem 
se koná od 2. do 8. března 2015 
ve výstavním sále „Ve Svatoján-
ské“ jindřichohradeckého mu-
zea. Otevřena bude denně od 
10.00 do 18.00 hodin.

Běžné vstupné:
děti … 30 Kč
dospělí …60 Kč
ZTP … 30 Kč
držitelé ZTP/P … zdarma
školní výpravy při počtu více jak 10 
dětí … 20 Kč/osobu + doprovod 
zdarma

Alfred Šmíd
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CHCETE NÁS?

Alan, kříženec německé dogy, pes, cca 8 měsíců
Odrostlé štěně větší velikosti. Je vel-
mi hodný, přátelský, s ostatními pej-
sky nekon� iktní. Na volno se drží 
u člověka. Miluje aportování a přeta-
hování se o hračky. Potřebuje trochu 
výchovy a někoho, kdo se mu bude 
věnovat.
Kontakt pro zájemce - 778 468 605 (Jindřichův Hradec)
 

Jezevčička, jezevčík drsnosrstý, trpasličí, fena, 12-14 let
Stařičká fenka, která špatně vidí, ji-
nak je bez obtíží. Fenka je velmi 
milá, poslušná, na svůj věk aktivní, 
v bytě zcela bezproblémová.
Kontakt pro zájemce - 777 214 
680 (České Budějovice)
 

Sam, kříženec BSP x NO, pes, 2 roky, kastrovaný
Výtečný pejsek, ale ne pro každé-
ho. Potřebuje zkušeného, klidného 
a dostatečně důsledného páníčka, 
kterého by respektoval. Potom je to 
poslušný pes, pro kterého je radost 
plnit páníčkovo pomyšlení. Má vý-
borné přivolání, umí „sedni“, „lehni“, „zůstaň“. Sam je čis-
totný, nic neničí, je jen svůj.
Kontakt pro zájemce - 777 214 680 (České Budějovice)
 

Blacie, kříženec labradorského retrívra, fena, 1 rok, 
kastrovaná
Temperamentní fena. Potřebuje ak-
tivní páníčky, kteří ji budou umět 
zaměstnat a trošičku vychovávat. 
Vhodná spíše na zahrádku. Je velmi 
ráda s lidmi, zejména vyhledává dě-
ti, a pokud budete mít nízký plot, může zpočátku ve va-
ší nepřítomnosti za společností utíkat. Výborně aportuje.
Kontakt pro zájemce - 777 214 680 (České Budějovice)
 

Stáza, kočka, 6 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Zatím ještě trošku bojácná kočka, 
když si dáme trochu práce a mazlí-
me a mazlíme, tak se i rozvrní :-) Čis-
totná, zvyklá na ostatní kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Klementina, kočka, 5-7 let, kastrovaná
Klementina je velice mazlivá, hodná 
kočička. Čistotná, zvyká si na ostatní 
kočky i pejsky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. - www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 

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

 ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2015
Planety Merkur a Neptun zůstávají i v březnu nepozorovatelné, Venuši spatříme večer nad 
západem, Mars je vidět také ještě nad západem večer, ale velmi nízko a stejně tak Uran najde-
me večer nad západem, ale již jen počátkem měsíce a také velmi nízko. Jupiter lze pozorovat 
celou noc, Saturn se opět vrací do druhé poloviny noci. 
Pozorování Měsíce je velice hezké, nejlépe, je-li Měsíc ve fázi kolem první čtvrti. V tuto dobu 
je totiž Sluncem osvětlován z pravé strany, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu 
vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz v dalekohledu je velice působivý. Měsíc projde 5. března 
úplňkem, 13. března poslední čtvrtí, 20. března novem a 27. března nastane první čtvrť. Dne 
5. března je Měsíc v odzemí (406 388 km), 19. března v přízemí (357 579 km).     
I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fa-
kulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem na Hvězdárně pak 
uvidíte i erupce a další děje na Slunci.
Obloha na přelomu zimy a jara je, jako v každé jiné roční období, velmi pěkná, nabízí k pro-
hlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti březnové oblohy roku 2015:
3. 3. ráno nad západem -  Měsíc v konjunkci s Jupiterem; 

4. 3. – Venuše v konjunkci s Uranem;
11. 3. – Mars v konjunkci s Uranem;

12. 3. – Měsíc v konjunkci se Saturnem, pozorujte ve druhé polovině noci na jihovýchodě, později jihu;
20. 3. - ve 23.00 hodin 44 minut – Slunce vstupuje do znamení Berana = jarní rovnodennost, 

začátek astronomického jara;
22. 3. - Měsíc v konjunkci s Marsem, o pár hodin později i s Venuší, pozorujte večer nízko nad západem;

30. 3. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem, pozorujte ve druhé polovině noci nad západem

Návštěvní hodiny pro veřejnost v březnu 2015:
odpoledne: úterý a pátek: 13.00 - 15.00 hodin, 

večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.

! ! ! Od 1. února 2015 platí změna vstupného ! ! !
Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí 30 Kč, děti 20 Kč

Pro školní exkurze zůstává vstupné beze změn, tzn. 10 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Čtěte!!!        
• V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. 
• V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 hodin a ja-

ko náhradní program nabízíme projekci � lmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem.

• Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný
• Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tříden-

ním předstihem!!!

Březen 2015 na Hvězdárně F. Nušla bude bohatý na akce
O jarních prázdninách otevíráme pro děti a veřejnost od úterý 3. do pátku 6. března 2015, od-
poledne: 13.00 - 15.00 hodin a večer: 20.00 - 22.00 hodin.
Dále zveme k pozorování částečného zatmění Slunce, dne 20. března (pátek) 2015 od 9.30 do 
12.00 hodin a ve stejný den - 20. března 2015, což je zároveň v den jarní rovnodennosti, zveme 
na pozorování o Messierovské noci od 19.00 hodin do úsvitu.

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 30 Kč 50 Kč 70 Kč

děti do 15 let 20 Kč 30 Kč 40 Kč

  Zámkem budou znít skladby Antonína Dvořáka
V  neděli 29. března zveme posluchače 
do  Rytířského sálu SHZ na  Jarní kon-
cert JHSO. Pod taktovkou Radka Šalši 
zahrajeme od  19.00 hodin Dvořákovu 
Českou suitu a  symfonickou báseň Po-
lednice, dále zazní Fibichův melodram 
Vodník. Recitovat bude herec a divadel-
ní pedagog Jiří Klem.
Sám Dvořák dirigoval Českou suitu ro-
ku 1880 na  dobročinném koncertu 
ve prospěch stavby Národního divadla. 

Skladba se skládá z pěti částí. První vě-
ta Preludio (Pastorale) tvoří jakýsi lyrický 
úvod k  následujícím větám. Druhá vě-
ta je stylizací polky, pro třetí byla inspi-
rací sousedská. Čtvrtá věta Romanza je 
lyrickým nokturnem. Závěrečný furiant 
suitu efektně zakončuje nejen živým vý-
razem, ale i  mohutnějším nástrojovým 
obsazením. 

                     (pokračování na další straně)
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Karel Jaromír Erben byl histo-
rik, právník, archivář, spisovatel, 
básník, překladatel a  sběratel 
českých lidových písní a  po-
hádek. Nejvíce proslul sbírkou 
Kytice z  pověstí národních. Ta 
oslovila mnohé umělce k další-

mu zpracová-
ní, mj. připo-
meňme hru 
Jiřího Suché-
ho s  hudbou 
F e r d i n a n -
da Havlíka, 
či film F. A. 
Brabce.

Erbenovy balady Antonína 
Dvořáka silně oslovily. Nako-
nec se je rozhodl zhudebnit 
formou symfonických bás-
ní. Vybral si Vodníka, Poledni-
ci, Zlatý kolovrat a  Holoubka. 
První tři vyšly roku 1896. Dvo-
řák toužil po kladném přijetí dí-
la a  zdůraznění původu inspi-
race.  V  souvislosti s  vydáním 
napsal nakladateli Simrockovi 
a  dotazoval se, proč v  anglic-
kém a německém textu není Er-
ben zmíněn. 
Dvořákův současník Zdeněk Fi-
bich studoval hudbu v  Praze 

a  dalších evropských městech. 
R. 1871 se vrátil do  Prahy, kde 
byl dirigentem a  sbormistrem 
Prozatímního divadla, později 
dramaturgem Národního diva-
dla. Jeho význam spočívá pře-
devším v  oborech symfonic-
ké básně, opery a  melodramu, 
který vznikl v  18. století. Je to 
scénický nebo koncertní útvar 
spojující herecký přednes dra-
matického textu s  hudebním 
doprovodem. Autorem prvních 
melodramů byl J. J. Rousseau 
a  na  něj navázal J. A. Benda, 
v 19. století pak Fibich.

Předprodej vstupenek začne 
16. března u paní Zuzany Kořín-
kové v prodejně bylinek na ná-
městí Míru.

Ludmila Plachá

  Jindřichohradecké sdružení sociálních 
aktivit připravuje na jaro zajímavé přednášky

V  lednu uspořádal Klub aktivní-
ho stáří (více vžitý název) před-
nášku Ing.  Ludmily Černocké 
na  téma „Nový Zéland – příro-
da a lidé“. Sál v Centru sociálních 
služeb byl zcela zaplněn, sešlo 
se neuvěřitelných 112 poslucha-
čů. Ing.  Černocká procestovala 
jak Severní, tak Jižní ostrov v létě 
loňského roku. Bydlela v rodinách 

známých a s nimi podnikala výle-
ty na všechna zajímavá místa. 
Pro velký zájem se chystají dal-
ší akce. 6. března je připravena 
přednáška o  Indonésii, 20. dub-
na s Policií ČR, 18. května s Hasič-
ským záchranným sborem, v červ-
nu pak zájezd. Je opravdu z čeho 
vybírat. Přijďte se přesvědčit.

Dáňa Šprinclová

Zámkem budou znít skladby Antonína Dvořáka

V neděli 29. března zveme posluchače do Rytířského sálu SHZ na Jarní koncert JHSO. Pod taktovkou
Radka Šalši zahrajeme od 19.00 hodin Dvořákovu Českou suitu a symfonickou báseň Polednice, dále
zazní Fibichův melodram Vodník. Recitovat bude herec a divadelní pedagog Jiří Klem.
Sám Dvořák dirigoval Českou suitu roku 1880 na dobročinném koncertu ve prospěch stavby
Národního divadla. Skladba se skládá z pěti částí. První věta Preludio (Pastorale) tvoří jakýsi lyrický
úvod k následujícím větám. Druhá věta je stylizací polky, pro třetí byla inspirací sousedská. Čtvrtá
věta Romanza je lyrickým nokturnem. Závěrečný furiant suitu efektně zakončuje nejen živým
výrazem, ale i mohutnějším nástrojovým obsazením. 

Karel Jaromír Erben byl historik, právník, archivář, spisovatel, básník,
překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Nejvíce proslul
sbírkou Kytice z pověstí národních. Ta oslovila mnohé umělce k dalšímu
zpracování, mj. připomeňme hru Jiřího Suchého s hudbou Ferdinanda Havlíka, či film F. A. Brabce.
Erbenovy balady Antonína Dvořáka silně oslovily. Nakonec se je rozhodl zhudebnit formou
symfonických básní. Vybral si Vodníka, Polednici, Zlatý kolovrat a Holoubka. První tři vyšly roku
1896. Dvořák toužil po kladném přijetí díla a zdůraznění původu inspirace. V souvislosti s vydáním
napsal nakladateli Simrockovi a dotazoval se, proč v anglickém a německém textu není Erben
zmíněn. 
Dvořákův současník Zdeněk Fibich studoval hudbu v Praze a dalších evropských městech. R. 1871
se vrátil do Prahy, kde byl dirigentem a sbormistrem Prozatímního divadla, později dramaturgem

Národního divadla. Jeho význam spočívá především v oborech symfonické básně, opery a melodramu, který vznikl v 18.
století. Je to scénický nebo koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem. Autorem
prvních melodramů byl J. J. Rousseau a na něj navázal J. A. Benda, v 19. století pak Fibich.
Předprodej vstupenek začne 16. března u paní Zuzany Kořínkové v prodejně bylinek na náměstí Míru.

                 
                               Ludmila Plachá
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  V březnu vrcholí festival 
dokumentárních � lmů Jeden svět
Českobratrská církev evangelická v  Jindřichově Hradci opět zaštítila 
promítání � lmů v rámci Jednoho světa - festivalu dokumentárních � l-
mů pojednávajících o lidských právech, ekologii, rasové problematice 
a diskriminaci člověka v různých zemích světa. Všechny projekce probí-
hají ve sborové místnosti Českobratrské církve evangelické v Bratrské 
ulici 129/IV v Jindřichově Hradci.

BŘEZEN 2015
Téma: totality
Neděle 15. března od 16.00 hodin
Putinovy hry
Alexander Gentelev / Německo / 
Rakousko / Izrael / 2013 / 90 min.
Medaile jsou rozdány, rekordy 
pokořeny a  vítězství vybojová-
na. Kdo je ale skutečným vítězem 
a kdo poraženým? Zimní olympij-
ské hry v Soči 2014 zůstanou na-
vždy zapsány jako kontroverzní 
projekt ruského prezidenta Vladi-
mira Putina, který by se nikdy ne-
zrealizoval bez jeho osobní po-
sedlosti. Sen o  světovém svátku 
sportu se sice proměnil ve  sku-
tečnost, ale za jakou cenu?

Neděle 15. března od 18.00 hodin
Úžasný Azerbájdžán
Liz Mermin /Velká Británie/ 
2012 / 60 min.
Ázerbájdžán je jako dravý orel, 
který přirozeně spojuje kultury 
Západu a  Východu. Tak se snaží 
před mezinárodní veřejností pre-
zentovat stát i místní představite-
lé. Film je příběhem země dvou 
tváří. Pod nablýskanou fasádou 
se podle mezinárodních pozo-
rovatelů skrývá represivní a  zko-
rumpovaný režim, který tvrdě po-
tlačuje svobodu slova. S odpůrci 
nemá stát slitování.

Kateřina Pobudová

  Základní umělecká škola chystá příměstský tábor i novou formu přípravného studia
Ač jsou letní prázdniny ještě daleko a nový školní rok ještě dál, plánuje naše škola na tato období dvě události, které by mohly oslovit nejednoho rodiče. 

Pro školní rok 2015/2016 plánujeme 
novinku pro předškolní děti (tj. pro 
děti, kterým nejpozději k 1. 9. 2015 
bude pět let). Těmto dětem chceme 
nabídnout možnost poznat všechny 
umělecké obory, které na naší škole 
učíme (hudební, výtvarný, taneční 
a  literárně-dramatický). Toto sezná-
mení bude probíhat formou kom-
plexního přípravného studia. Zájem-
ci o  tuto formu přípravného studia 
budou navštěvovat všechny čtyři 
obory v celém časovém rozsahu dle 
našeho školního vzdělávacího pro-
gramu (tj. 7 vyučovacích hodin). Jed-
ná se tedy o časově poměrně nároč-
nou aktivitu, která ale umožní dětem 

intenzívní harmonický rozvoj ve vý-
vojovém období, které je pro utváře-
ní osobnosti člověka velmi důležité. 
Aby toto studium bylo � nančně do-
stupné, budou mít žáci komplexní-
ho přípravného studia upravenu vý-
ši školného. Více informací se rodiče 
budou moci dozvědět prostřednic-
tvím mateřských škol, které tomuto 
projektu budou nakloněny a umož-
ní nám představit ho rodičům pří-
mo ve školce. Informace budou také 
na našich webových stránkách. 
Jen pro upřesnění chci dodat dvě 
poznámky, abych předešel zbyteč-
ným zmatkům:
1) stávající forma přípravných roční-

ků bude zachována, tj. noví žáci se 
nemusí účastnit výuky všech umě-
leckých oborů, mohou si vybrat 
pouze jediný, komplexní přípravné 
studium je jen další možností, jak 
do světa umění pronikat již od útlé-
ho věku, 
2) talentové zkoušky do  naší ško-
ly budou probíhat ve čtvrtek 28. 5. 
2015.
Událost, která vybočuje z  běžného 
průběhu školního roku a  zasahu-
je do  období prázdnin, je příměst-
ský tábor, který organizuje Společ-
nost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka 
(spolek při ZUŠ V. Nováka). Nabízíme 
dětem ve věku od 6 do 14 let smy-

sluplné využití volného času, který 
mohou strávit spolu s námi při tvoři-
vých aktivitách pod vedením učitelů 
naší školy. Děti si budou moci projít 
zajímavým příběhem a  re� ektovat 
jej ve  všech uměleckých oborech 
vyučovaných na naší škole. Termíny 
jednotlivých turnusů jsou od  20. 7. 
do 24. 7. a od 27. 7. do 31. 7. 1. turnus 
je již sice obsazený, ale po zkušenos-
tech z loňska je možné, že se řada do-
stane i na pár náhradníků. V 2. turnu-
su je zatím místo volné. Podrobnější 
informace k  táboru jsou na  našich 
stránkách www.zus-jhradec.cz.

Vojtěch Maděryč 
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KULTURNÍ SERVIS

  V Jindřichově Hradci začala výstavba chráněného bydlení 

Obyvatelé sociální služby Domov 
Pístina se nejpozději v lednu 2016 
nastěhují do dvou domů chráně-
ného bydlení, které právě rostou 
v  Jindřichově Hradci. Pro 12 lidí 
s mentálním, případně kombino-
vaným postižením, kteří aktuálně 
žijí v  Domově Pístina, tak začne 
zcela nová etapa života.
V chráněném bydlení budou sou-

časní klienti sociální služby byd-
let v šestičlenných domácnostech, 
což je velká změna oproti dosa-
vadnímu životu ve velkém zařízení. 
V  domácnostech jim budou i  na-
dále pomáhat asistenti, a to v ob-
lastech každodenního života, ze-
jména pak v situacích, ve kterých si 
sami nedokáží poradit.
Jde o změnu v celkovém nastave-
ní způsobu poskytování služby. 
Tedy nejen rozmělnění velké po-
bytové služby do menších domů 
ve  více městech, ale především 
její přizpůsobení individuálním 
potřebám samotných obyvatel. 
Smyslem je, aby nebyli obyvate-
lé chráněného bydlení odtrženi 
od  běžného života a  žili vlastně 
velmi podobné životy těm našim. 

Budou mít možnost lépe a častě-
ji využívat veřejné služby, více se 
podílet na  rozhodování o  svém 
životě apod.
Vybavení jednotlivých domác-
ností bude velmi podobné ja-
ko v  jiném běžném domě, jen 
zde bude o  něco více pokojů – 
pro každého klienta samostat-
ný pokoj. Samozřejmostí je co 
největší bezbariérovost nových 
domácností tak, aby se zde mo-
hl pohybovat například člověk 
na invalidním vozíku.
„Pevně věříme, že obyvatelé i před-
stavitelé měst nám k úspěchu pro-
jektu pomohou svým pozitivním 
přístupem. Lidé, kteří dnes žijí v Do-
mově Pístina, mohou být dobrými 
sousedy a  my uděláme vše proto, 

abychom toho ve městech, kde bu-
dou stát domy chráněného bydle-
ní, dostáli“ uzavírá Mgr. Aleš Ada-
mec, vedoucí Domova Pístina.

Podrobnější informace je možné sle-
dovat na www.domovpistina.cz.
Domov Pístina je zařazen do pro-
jektu MPSV Podpora transfor-
mace sociálních služeb, jehož cí-
lem je změna poskytování služeb 
ústavního typu na  služby komu-
nitní. Výstavba domů pro chráně-
né bydlení probíhá v  rámci pro-
jektu Transformace sociálních 
služeb v Jihočeském kraji I. č. pro-
jektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394.

Aleš Adamec

  Také v našem městě bude měsíc březen patřit čtenářům
Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků ČR vyhlašuje také 
v tomto roce akci „Březen - mě-
síc čtenářů“, letos šestý ročník, 
ke kterému se Městská knihovna 
Jindřichův Hradec samozřejmě 
připojuje.  

Srdečně zveme čtenáře a  ná-
vštěvníky na  autorská čtení. Pro 
příznivce poezie nabídneme se-
tkání s  Kateřinou Komorádovou, 
rodačkou z  Jindřichova Hrad-
ce 10. 3. 2015 v 16.30 hodin. Zá-
jemce o české detektivní romány 
potěší setkání se spisovatelkou 
Markétou Harasimovou, autor-
kou nové knihy „Sametová kůže“ 
a dalších, 24. 3. od 17.00 hodin.

V rámci oblíbených cestopisných 
besed nabídneme besedu Patrika 
Kotrby „Ze srdce Evropy do  San-
tiaga de Compostela“ (poutavé 

povídání s  promítáním a  hudeb-
ním doprovodem, 3. 3. od  17.00 
hodin). David Čančík nabídne 
„Maroko - cestování na  hřbetu 
velblouda“ 11. 3. od 16.30 hodin 
a s panem Josefem Hrdinkou po-
známe „Filipíny“ mimo jiné i  jako 
kontrast přepychu a chudinských 
čtvrtí 18. 3. od 16.30 hodin.

Pro zájemce z  oboru psycholo-
gie a mezilidských vztahů máme 
připravenou přednášku Micha-
la Krchňáka „Hněv – ano či ne“ 
dne 17. 3. od  16.30 hodin. Josef 
Hrdinka nabídne zájemcům hle-
dání odpovědí na  téma mezilid-
ských vztahů 26. 3. od  17.00 ho-
din na  přednášce pod názvem 
„Svět ženy a svět muže“.

Pro děti a  mládež knihovna při-
pravila čtení pohádek a  dobro-
družných příběhů (3. 3. od 16.00 

hodin) a  nově také na  pobočce 
Vajgar (2. 3. a  6. 3. od  16.00 ho-
din), dále besedu L. Eckertové 
„Hustej internet“ a  také zábav-
nou interaktivní show Adolfa 
Dudka pro žáky ZŠ. 

Zájemci o  výstavy by si neměli 
nechat ujít výstavu Vladislava Bu-
riana „Den D s  odstupem sedmi 
desetiletí: 1944 - 6. 6. – 2014“, kte-
rá je věnována 70. výročí vylodě-
ní spojenců v Normandii, výstava 
vznikla ve  spolupráci s  Muzeem 
Jindřichohradecka (březen–du-
ben). Nadšený fotograf Josef 
Böhm přiblíží návštěvníkům svět 
zvířat zachycený na  fotogra� ích 
nejen při toulkách přírodou (vý-
stava „Máme rádi zvířata“, bře-
zen–duben) a  také kolekce fo-
togra� í z  automobilových srazů 
a  výstav historických vozidel 
atd. („Fotky s vůní benzínu“, bře-

zen–duben, pobočka Vajgar). Pro-
hlédnout si lze v březnu také vý-
stavu dětských kreseb soutěže 
„Lesy a příroda kolem nás“, kresby 
vznikly ve  spolupráci s  místními 
základními školami.

Pro handicapované spoluobča-
ny a  seniory ze sdružení Mesa-
da pořádáme „Malé poslecho-
vé dopoledne s  audioknihou“, 
pro přihlášené zájemce připra-
vujeme individuální školení po-
čítačových dovedností (Internet) 
každou březnovou středu a  čtvr-
tek. Přidáme prodej vyřazených 
knih a  v  rámci akce „Týden čtení 
aneb čtení sluší každému“ (2. 3–8. 
3.) nabízíme registraci novým čte-
nářům zdarma. 

Tomáš Dosbaba, 
Simona Pavlišová

  Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla
KD Střelnice pořádá koncert 
v  rámci Kruhu přátel hudby 
KVARTETO MARTINŮ a hostem 
bude americká pianistka Olga Vi-
nokur dne 12. 3. 2015 v 19.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny.  
Účinkují: Lubomír Havlák – 
I. housle, Libor Kaňka – II. hous-
le, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka 
Vlašánková – violoncello,
Olga Vinokur – americká pianist- 
ka.
Kvarteto Martinů, původně Ha-
vlákovo kvarteto, založili v roce 
1976 tehdejší studenti pražské 

konzervatoře. Inspirací a vzorem 
pro ně byla existence takových 
těles jako Vlachovo kvarteto ne-
bo Smetanovo kvarteto. Naplno 
využili podmínek vhodných pro 
intenzivní přípravu a studium re-
pertoáru a to se posléze zúročilo v 
podobě sedmi laureátských titulů 
na významných mezinárodních 
kvartetních soutěžích. Mezi nej-
významnější patří soutěže ARD 
Mnichov, Evian (Francie), soutěž 
Yehudi Menuhina (Porthsmouth, 
Velká Británie) nebo Pražské jaro.
Tyto výsledky významně při-

spěly k nastartování úspěšné 
mezinárodní kariéry a Kvarte-
to Martinů se tak zařadilo mezi 
soubory tvořící světově respek-
tovanou českou kvartetní tradici.
Původní Havlákovo kvarteto při-
jalo své nynější jméno v roce 
1985 jako závazek k propagaci 
jména a díla jednoho z géniů čes-
ké hudby Bohuslava Martinů. Ta-
to jejich snaha byla odměněna 
například cenou MIDEM v Cannes 
2004 za nejlepší CD roku v oblasti 
komorní/sólové 

(pokračování na další straně) 
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 Nabídka fotogra� ckých kurzů v Muzeu fotogra� e a MOM
Muzeum fotogra� e a moderních 
obrazových médií nachystalo 
na  březen 2015 kromě fotogra-
� ckých kurzů pro děti a  mládež, 
jež mohou zájemci využít v tom-
to roce i později, také první z  le-
tošních workshopů pro dospělé.    
V  unikátním kurzu „Móda a  gla-
mour v  historických kostýmech“ 
budou frekventanti – v  návaz-
nosti na zprostředkovanou teorii 
– fotografovat osoby, další účast-
níky workshopu, v  historických 
oblecích. Soustředění proběh-
ne od  pátku 6. (od  19.00 hodin) 
do  neděle 8. března v  místním 
ateliéru za využití nových rekvizit 
a zapůjčených kostýmů a v ostat-
ních obnovených renesančních 
prostorách muzea. Z  insceno-
vaných snímků z  kurzu, jejž ve-
de stálý externí spolupracovník 

muzejní instituce a  přední český 
odborník na  historickou fotogra-
� i Mgr. Pavel Scheu� er s manžel-
kou, sestaví muzeum v příštích le-
tech výstavu. 
Další dva workshopy pro dospě-
lé, pro změnu zacílené na základy 
fotografování a na portrét, připa-
dají na květen. Určené jsou opro-
ti prvnímu začátečníkům a  mír-
ně pokročilým, vyučuje fotograf 
Stanislav Maxa. Od  září do  listo-
padu proběhne už tradiční čtyř-
dílná „Fotoškola Muzea fotogra� e 
a  MOM“ pro začátečníky a  ob-
dobná pro pokročilé, letos opět 
učí absolvent Institutu tvůrčí fo-
togra� e FPF SU v Opavě MgA. Pe-
tr Nagy. I „Fotoškole“ jsou vyhra-
zeny víkendy. 
Novinkou letošní sezony je po-
kračovací kurz pro začínající mla-

dé fotografy ve  věku cca 13 až 
15 let. Scházet se budou v býva-
lé jezuitské koleji, sídle muzea, 
pod vedením fotografa Bc.  Radi-

ma Strojka ve  všední den jeden-
krát týdně od  března do  června 
a po prázdninách až do prosince. 
Přihlášky na  uvedené vzděláva-
cí aktivity přijímáme na  telefo-
nu 384  362  459, přihlášení dě-
tí do  „kroužku“ (pokračovacího 
fotogra� ckého kurzu) mohou 
rodiče zkonzultovat s  lekto-
rem na  telefonu 384  370  771 
anebo po  předchozí domluvě 
osobně s  ním na  adrese Kostel-
ní 20/I, Jindřichův Hradec. V  pří-
padě jakýchkoliv dotazů jsme 
vám rádi k  dispozici. Více in-
formací o  programech a  služ-
bách Muzea fotogra� e a  mo-
derních obrazových médií pro 
veřejnost naleznete na  webu 
www.mfmom.cz.

Eva Florová        
Z Fotoškoly Muzea fotogra� e a MOM 

Foto: archiv muzea   

  Televizní Partička míří do Kulturního domu Střelnice
V pátek 27. 3. od 20.00 hodin ro-
zesměje Kulturní dům Střelnice 
v  Jindřichově Hradci šestice zná-
mých šílenců, které dobře znáte 
z  televizní obrazovky.  Každá Par-
tička je stoprocentní improvizace, 

nikdy se tedy nic nebude opako-
vat. O tom vás přesvědčí Richard 
Genzer, Ondra Sokol, Michal Su-
chánek, Igor Chmela, Marián Čur-
ko a Dano Dangl a nebo také ně-
jaký speciální host… Nic není 

  Splašená vejce budou znovu k vidění na zámku v Jindřichově Hradci
Státní hrad a zámek v Jindřichově 
Hradci zahájí v letošním roce turi-
stickou sezónu v sobotu 28. břez-
na. Otevření doprovodí jubilejní 
a zároveň poslední 10. ročník ne-

obvyklé instalace velikonoční vý-
zdoby, zvané Splašená vejce. Ná-
vštěvníkům jindřichohradeckého 
zámku v  čase velikonočním opět 
zpestří prohlídku sbor bezmála 

nahrávky hudby 20. století, kterou 
obdrželi za druhé ze tří CD spo-
lečnosti NAXOS se sedmi smyč-
covými kvartety a další komor-
ní hudbou Bohuslava Martinů.
KD Střelnice uvádí divadelní 
hru Antona Pavloviče Čechova 
VIŠŇOVÝ SAD dne 23. 3. 2015 
v 19.00 hodin ve společenském 
sále v  rámci předplatné sku-
piny A v podání Divadelního 
spolku Kašpar. 

V  režii Filipa Nuckollse hrají: Mi-
lena Steinmasslová, Alena Dolá-
ková, Monika Zoubková, Jan Po-
tměšil, Lukáš Jůza, Petr Lněnička, 
Jakub Špalek, Eliška M. Boušková 
/ Lucie Palonciová, Pavel Lagner, 
Jitka Nerudová, Miloš Kopečný, 
Matouš Ruml.
Tragikomedie o konci jedné éry a 
počátku nové – jiné nebo jen dal-
ší…?! Jak živé, jak současné… Če-
chov úplně poprvé na repertoáru 

divadelního spolku Kašpar!

KD Střelnice uvádí divadelní hru 
Franca D‘Alessandra ŘÍMSKÉ 
NOCI dne 31. 3. 2015 v 19.00 ho-
din ve společenském sále v rám-
ci předplatného skupiny B v po-
dání Divadla Bez Zábradlí.
V režii Gregory Abels hrají Simona 
Stašová a Oldřich Vízner.
Poutavý a současně dojemný pří-
běh dvou slavných lidí, italské he-
rečky Anny Magnani a americké-
ho dramatika Tennessee Williamse. 
Pojednává o jejich dlouhodobém a 
ryzím přátelství, o jejich láskách, ra-
dostech, vrcholech i pádech. Vše je 
zarámováno do padesátých a šede-
sátých let 20. století. Tento pravdivý 
příběh dvou výsostných umělců a 
citlivých, zranitelných duší vám ur-
čitě rozproudí krev v žilách a ještě 
dlouho po představení ve vás bu-
de žít. 
Anna Magnani
(7. března1908–26. září 1973) byla 
slavná italská herečka, představi-
telka především lidových, drsných 
a vášnivých žen. Držitelka Oscara a 

Zlatého glóbu a dalších význam-
ných ocenění. Jako jediná italská 
herečka se dostala do první desít-
ky v anketě Největší Ital všech dob 
(italská mutace Great Britons). Pra-
covala s nejvýznamnějšími italský-
mi režiséry a za svou kariéru nato-
čila téměř 50 celovečerních � lmů 
a několik televizních inscenací.
Tennessee Williams
(26. března1911–25. února 1983) 
vlastním jménem Thomas Lanier 
Williams, byl významný americký 
dramatik, básník a prozaik, příle-
žitostný malíř, jedna z nejvýznam-
nějších představitelů moderního 
dramatu 20. století. Roku 1947 ob-
držel Pulitzerovu cenu.

Ivana Bačáková

připraveno, témata a  děj určují 
sami diváci, kteří bývají také často 
vtáhnuti do děje jednotlivých her.
Vstupenky jsou k dostání on-line 
v  síti Ticketstream. V  Jindřicho-
vě Hradci vstupenky seženete 

v CK Čedok, v Panské ulici 136/1, 
tel.: 384  361  099 a  v  Knihkupec-
tví Kanzelsberger, v  Panské ulici 
132/1, tel.: 384 361 745.

Martin Kapek

800 pštrosích, husích, kachních, 
slepičích i křepelčích vajec ve zla-
té, černé, modré a červené barvě, 
která budou viset z  lustru, sypat 
se po nábytku, kutálet po stolech 

a kobercích a i na jiných neobvyk-
lých místech zdobit zámecké inte-
riéry. Výstava potrvá od 28. března 
do 12. dubna 2015. 

Tomáš Krajník
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28. 2.-1. 3. 17:30, 20:00
BABOVŘESKY 3
Komedie/ČR/2D
5.-6. 3. 17:30, 20:00
KOBRY A UŽOVKY
Drama/ČR/2D
7.-8. 3. 17:30
ZVONILKA A TVOR NETVOR 
Animovaný/USA/3D
7.-8. 3.  20:00
ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI
Horor/USA/2D
11. 3. 19:00
OKNO DO DVORA (Projekt 100)
Thriller/USA/2D
12. 3. 17:30, 20:00
WHIPLASH
Drama/USA/2D
13. 3. 17:30, 20:00
BIG EYES
Drama, Životopisný/USA/2D

14. 3.              15.00

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Animovaný, Komedie/USA/CinemArti/3D
14.-15. 3. 17:00, 20:00
AMERICKÝ SNIPER
Akční, Drama/USA/2D
18. 3. 19:00
TŘI SRDCE (ART kino)
Drama/Francie/2D
19. 3. 17:00, 20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama, Erotický/USA/2D
20. 3. 17:00, 20:00
DIVOČINA
Drama/USA/2D
21.-22. 3 17:30
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 
Animovaný/Francie/3D
21.-22. 3  20:00
GHOUL
Temný thriller/ČR/2D
25. 3. 18:00
RUSALKA (záznam opery)
Opera/USA/2D
26. 3. 17:30, 20:00
FOCUS
Komedie, Krimi/USA/2D
27. 3. 17:00, 20:00
TEORIE VŠEHO
Drama, Životopisný/V.Británie/2D
28.-29. 3. 17:30, 20:00
VYBÍJENÁ
Komedie/ČR/2D
2. 4. 17:00, 20:00
MĚSTO 44
Drama, Válečný/Polsko/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
1. 3.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
ČR / pásmo pohádek / 2D
8. 3.
O HLOUPÉM PECIVÁLOVI
ČR / pásmo pohádek / 35mm
15. 3.
SAMETKA
ČR / pásmo pohádek / 35mm
22. 3.
O MALENCE
ČR / pásmo pohádek / 35mm
29. 3.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8 
ČR / pásmo pohádek / 2D

Změna podmínek předprodeje a rezervací:
Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.

Změna programu vyhrazena.

  Inspirace z České inspirace 
Cheb - 18. 3. 2015 
Nezmaři
Koncert folkové kapely, začátek v 19.00 hodin 
v Kulturním centru Svoboda.

Hradec Králové - 13.-14. 3. 2015 
Veletrh cestovního ruchu Infotour 
a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis. Návštěvníci všech 
generací budou mít možnost seznámit se 
s nabídkou cestovních kanceláří, destinačních 
společností, lázní, hotelů, sportovních areálů 
apod. Součástí veletrhu jsou přednášky reno-
movaných cestovatelů.

Kutná Hora - 20. 3. 2015
Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční sledování jedinečného světelného 
efektu, kdy sluneční paprsek putuje lodí nej-
starší katedrály ve  střední Evropě. Součástí 
programu je i hudební produkce. 

Litomyšl - 26-29. 3. 2015 
Slavnostní otevření zámku 
- památky UNESCO - květinovou výstavou 

Polička - 20.-21. 3. 2015
Momentum
Festival mladého divadla v Divadelním klubu 
Polička.

Telč - 28. 3. 2015
Zahájení jarní sezóny v Telči na náměstí
Vítání svátků jara a  stavění máje s  místními 
horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kví-
tek I a II a Podjavořičan Telč a tradičním před-
váděním řemesel. Velikonoční dílny Domu dě-
tí a mládeže.

Třeboň - 27. 3. 2015
Městský ples Pětilisté růže  
Společenský sál Lázní Aurora od 20.00 hodin - 
účinkují Pavel Helan, � nalista Československo 
hledá talent, mistři světa z taneční školy Sta-
nislava Schöna, velká tombola a bohatý raut. 

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

Zuzana Bedrnová

  VYBRANÉ BŘEZNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
TEORIE VŠEHO
(The Theory of Everything) 
Životopisný, drama/V.Británie/CinemArt/2D

Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho. Film vypráví 
výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který 
na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, ja-
kou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné 
zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, 
že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska. 
Podle režiséra Jamese Marshe si Teorii všeho naplno vychutnají ne-
jen fanoušci Stephena Hawkinga a jeho díla, ale také milovníci sil-
ných romantických příběhů. „Náš � lm je stejně tak o lásce k fyzikál-
ním zákonům, jako o fyzikálních zákonech lásky,“ říká Marsh. „Ti dva 
dostali do vínku dva roky. Jak se z nich stalo deset let a pak dvacet let, 
dostával jejich vztah úplně novou formu. V tomhle je tenhle milost-
ný příběh bezprecedentní,“ dodává scenárista Anthony McCarthen.
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson
Režie: James Marsh
Hrajeme:  27. 3. 2015 od 17:00 a 20:00

GHOUL
Temný thriller/ČR/Bioscop/2D

Temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice � lmařů se 
vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalis-
mu. Strašlivý hladomor v letech 1932-1933 tu dohnal spoustu lidí k 
děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s pří-
během jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kani-
bala Andreje Čikatila. Během 12 let spáchal přes padesát brutálních 
vražd, při nichž své oběti částečně snědl. Po veleúspěšném kriminál-
ním � lmu Kajínek pracoval režisér Petr Jákl čtyři roky na unikátním 
snímku Ghoul, který kombinuje temný thriller a dokument. Film se 
natáčel na Ukrajině, v Kalifornii a v Česku. Petr Jákl, který je stejně 
jako u Kajínka nejen režisérem, ale i spoluautorem scénáře a pro-
ducentem, obsadil pouze zahraniční herce. Film byl ještě před svým 
dokončením prodán i do americké distribuce, kde bude mít premié-
ru 20. března 2015. Na vzniku Ghoul se podíleli významní tvůrci svě-
tového � lmu, například Rob Cohen, Joe Lynch nebo Nancy Bishop.
Hrají: Jennifer Armour, Paul S. Tracey, Jeremy Isabella, Alina Golov- 
lyova a další
Režie: Petr Jákl
Hrajeme: 21. a 22. 3. 2015 od 20:00

Zdroj:          www.csfd.cz ;          www.cinemart.cz; 
www.bioscop.cz
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SPORT
  Kam a kdy za sportem?

 Dům gobelínů nabídne letos opět bohatý program 
Ve  středu 1. dubna se znovu otevřou dveře 
v Domě gobelínů, který také v  letošním roce 
nabízí komentované prohlídky, výstavy, kurzy 
textilních technik i kroužek tkaní pro děti. Kro-
mě stálých expozic se návštěvníci nově mo-
hou těšit na výstavu tapiserie Československý 
len, která byla utkána v dílně Marie Hoppe Tei-
nitzerové pro světovou výstavu v New Yorku 
v roce 1939 nebo na výstavu, připravovanou 
ve  spolupráci s  Muzeem Jindřichohradecka 
představující gobelínovou repliku tapiserie 
z  Bayeux, zhotovenou textilní výtvarnicí Vě-
rou Mičkovou. Zájemci z  řad veřejnosti mají 
možnost rozvíjet svou zručnost ve  víkendo-
vých kurzech paličkování, tkaní tapiserií, tkaní 
na stavu, patchworku a malování na hedvábí. 

První kurz paličkování pod vedením lektorky 
Jany Krausové se uskuteční již v druhé polo-
vině března. Případní účastníci kurzů se mo-

hou přihlásit osobně, telefonicky, či e-mailem 
na  adrese krisova@dumgobelinu.cz. Dům 
gobelínů zároveň zve žáky hradeckých i  mi-
mohradeckých škol na komentované prohlíd-
ky, které mohou oživit výuku výtvarné výcho-
vy, dějepisu, praktických činností. Navštivte 
Dům gobelínů a objevte svět textilu.
Otevírací doba:
duben až prosinec denně mimo pondělí: 
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Základní vstupné 60 Kč, snížené (děti, senioři) 
30 Kč, rodinné 100 Kč
Tel. 384 370 880, 384 370 881, 384 370 884
www.dumgobelinu.cz

Lenka Dvořáková

Kuželky – Slovan JH, družstva – divize JIH
kolo 19. JH – PSJ Jihlava B pá 27. 2. 17:30
kolo 20. CHJK Jihlava – JH so 7. 3. 9:00
kolo 21. JH – Žirovnice pá 13. 3. 17:30
kolo 22. Třebíč B – JH so 21. 3. 12:00
kolo 23. JH – Častrov pá 27. 3. 17:30
Kuželky – Slovan JH B, družstva – okresní přebor
kolo 13. Kunžak B – JH B čt 5. 3. 18:00
kolo 14. JH B – Slavonice C čt 19. 3. 17:30
Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy
kolo 18. Vršovice – JH ne 1. 3. 18:00
kolo 19. JH – Zlín B ne 8. 3. 17:00
kolo 20. Plzeň – JH ne 22. 3. 14:30
kolo 21. JH – Kobylisy ne 29. 3. 16:30
Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, starší dorostenky
kolo 7. M. Boleslav – JH so 21. 3. 14:00

kolo 8. JH – Kobylisy ne 29. 3. 12:30
Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, mladší dorostenky
kolo 5. Písek – JH so 28. 2. 15:00
kolo 6. JH – Č. Budějovice pá 6. 3. 18:00
kolo 7. Ústí n./Labem – JH ne 22. 3. 13:00
kolo 8. JH – Žirovnice ne 29. 3. 14:30
Basketbal – BK Lions JH, muži – KOOPERATIVA NBL
kolo 36. JH – Prostějov so 28. 2. 18:00
kolo 38. JH – Opava so 7. 3. 18:00
kolo 39. Kolín – JH st 11. 3. 17:45
kolo 40. JH – Ústí n./Labem so 14. 3. 18:00
kolo 41. USK Praha – JH st 18. 3. 18:00
kolo 42. JH – Brno so 21. 3. 18:00
kolo 43. JH – Ostrava st 25. 3. 18:00
kolo 44. Pardubice – JH so 28. 3. 18:00
Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – skupina A
kolo 21. Klatovy – JH so 7. 3. 
kolo 22. Plzeň – JH ne 8. 3. 
Basketbal – BK Lions JH, žákovská liga U15 – skupina A
kolo 9. JH – Sparta Praha so 7. 3. 15:00
kolo 10. JH – Kolín ne 8. 3. 9:30
kolo 11. Kladno – JH so 21. 3. 15:30
kolo 12. Slaný – JH ne 22. 3. 
Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 22. JH B – Pelhřimov so 28. 2. 15:00
kolo 15. Pelhřimov – JH B ne 1. 3. 11:00
kolo 24. JH B – Tábor ne 15. 3. 9:30
kolo 25. Písek B – JH B so 28. 3. 

kolo 26. Kaplice – JH B ne 29. 3. 10:00
Basketbal – BK Lions JH, starší mini žactvo U13 – 
oblastní přebor F1
kolo 5. Strakonice dívky – JH so 21. 3. 
kolo 5. Strakonice dívky – JH so 21. 3. 
Basketbal – BK Lions JH, mladší mini žactvo U12 – 
oblastní přebor F2
kolo 4. JH – Tigers ČB so 14. 3. 9:00
kolo 4. JH – Tigers ČB so 14. 3. 11:00
kolo 5. Pelhřimov dívky – JH so 28. 3. 
kolo 5. Pelhřimov dívky – JH so 28. 3. 
Basketbal – BK Lions JH C, muži – okresní přebor WWSK Cup
kolo 9. N. Bystřice – JH C so 7. 3. 18:30
kolo 10. JH C – Telč so 14. 3. 20:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga ELIOD mladší dorost – 
skupina S 7/13
kolo 9. Jihlava B – JH ne 1. 3. 
kolo 10. JH – Tábor ne 8. 3. 
kolo 11. M. Boleslav B – JH ne 15. 3. 
kolo 12. JH – Kolín so 21. 3. 
kolo 13. Benátky n./J. – JH ne 22. 3. 
kolo 14. JH – Znojmo čt 26. 3. 
Lední hokej – KLH Vajgar JH, junioři – krajská liga
kolo 34. JH – Kolín pá 27. 2. 
kolo 35. JH – Krkonoše ne 1. 3. 
kolo 36. Chrudim – JH pá 6. 3. 
kolo 37. Jablonec n./N. – JH ne 8. 3. 
kolo 38. Tábor – JH pá 13. 3. 
Lední hokej – KLH Vajgar JH, krajská liga – starší dorost
kolo 14. Klatovy – JH so 28. 2. 
kolo 20. Domažlice – JH so 7. 3. 
Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – starší žáci, 7. třída
kolo 32. Plzeň – JH so 7. 3. 
kolo 33. JH – Beroun ne 8. 3. 
kolo 34. Příbram – JH so 14. 3. 
Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – mladší žáci, 5. třída
kolo 32. Plzeň – JH so 7. 3. 
kolo 33. JH – Beroun ne 8. 3. 
kolo 34. Příbram – JH so 14. 3. 
Stolní tenis – Jitka JH, okresní přebor II. třídy
kolo 18. JH – Kunžak B pá 27. 2. 19:00
kolo 19. Dírná A – JH so 7. 3. 10:00
kolo 20. JH – Č. Velenice B pá 13. 3. 19:00
kolo 21. Majdalena A – JH pá 20. 3. 18:30

kolo 22. JH – N. Včelnice B pá 27. 3. 19:00
Šachy – TJ Slovan JH, družstva Jihočeská divize I.
kolo 8. JH – Strakonice B ne 8. 3. 
kolo 9. Tábor A – JH ne 22. 3. 
Šachy – TJ Slovan JH B, družstva Jihočeská divize II. –  skupina A
kolo 8. JH B – Třeboň so 28. 2. 
kolo 9. Tábor C – JH B so 14. 3. 
Šachy – TJ Slovan JH C, družstva Jihočeská divize – Východ
kolo 10. Písek D – JH C so 7. 3. 
kolo 11. JH C – S. Ústí B so 21. 3. 
Florbal – FK Slovan JH, ženy II. liga – skupina 5
kolo 18. JH – Písek so 14. 3. 
kolo 18. JH – Štíři ČB so 14. 3. 
Florbal – FK Slovan JH, dorostenci II. liga – skupina 5
kolo 19. JH – United ČB ne 8. 3. 8:30
kolo 19. JH – Světlá n./Sáz. ne 8. 3. 12:30
Florbal – FK Slovan JH Red, mladší žáci Jihočeská liga 3+1
kolo 16. JH Red – Dačice ne 29. 3. 
kolo 16. JH Red – Č. Krumlov ne 29. 3. 
kolo 16. JH Red – Milevsko ne 29. 3. 
Florbal – FK Slovan JH, elévové Jihočeská liga
kolo 16. JH – Dačice ne 1. 3. 9:00
kolo 16. JH – Kaplice ne 1. 3. 13:00
Florbal – FK Slovan JH, elévové Jihočeská liga
kolo 16. JH – Dačice ne 1. 3. 9:00
kolo 16. JH – Kaplice ne 1. 3. 13:00
Volejbal – Swietelsky JH, Slovan JH B + C, Volavky JH, 
Pohoda JH – okresní přebor, ženy
kolo 10. Swietelsky – JH C pá 27. 2. 18:00
kolo 11. Volavky – JH B po 9. 3. 19:00
kolo 12. Pohoda – Volavky po 16. 3. 19:00
kolo 12. JH C – Dačice B po 16. 3. 20:00
kolo 12. JH B – N. Bystřice čt 19. 3. 20:00
kolo 12. Swietelsky – Č. Velenice pá 20. 3. 19:30
kolo 13. Volavky – JH C po 23. 3. 19:00
kolo 13. JH B – Swietelsky čt 26. 3. 20:00
kolo 14. Pohoda – JH B po 30. 3. 19:00
kolo 14. JH C – N. Bystřice po 30. 3. 20:00
Volejbal – Fruko JH, AC J. Hradec – okresní přebor, muži
kolo 12. Č. Velenice – AC JH pá 13. 3. 18:00
kolo 12. N. Včelnice – Fruko pá 13. 3. 19:30
kolo 13. AC JH – Fruko pá 20. 3. 19:30
kolo 14. Fruko – K. Řečice po 23. 3. 20:00
kolo 14. Strmilov – AC JH pá 27. 3. 19:30

>>>
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Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga – Západ
kolo 14. JH – Nové Strašecí ne 1. 3. 14:00
kolo 15. M. Boleslav – JH so 7. 3. 11:00
kolo 16. JH – Karlovy Vary ne 8. 3. 14:00
kolo 17. Suchdol n./Luž – JH ne 15. 3. 15:00
kolo 18. JH – Dobřany ne 22. 3. 14:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorost NL – Jih + Západ
kolo 10. Suchdol n./Luž. – JH ne 1. 3. 10:00
kolo 11. Suchdol n./Luž. – JH ne 15. 3. 11:30
kolo 12. JH – Zliv ne 22. 3. 10:30
kolo 13. Svítkov – JH so 28. 3. 11:30
kolo 14. Svítkov – JH so 28. 3. 14:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci MČR – Jih + Západ
kolo 12. Pedagog ČB – JH ne 8. 3. 9:00
kolo 13. Stříbro – JH so 21. 3. 13:00
kolo 14. JH – Suchdol n./Luž. so 28. 3. 10:00
Fotbal – TJ Sokol JH – ženy – divize Čechy, skupina D
kolo 12. JH – Horní Bříza so 21. 3. 
kolo 13. Plzeň – JH ne 29. 3. 
Fotbal – FK JH 1910 – muži – krajský přebor Ondrášovka
kolo 17. Soběslav – JH so 14. 3. 15:00
kolo 18. JH – Veselí n./Luž. ne 22. 3. 
kolo 19. Osek – JH so 28. 3. 15:00

Fotbal – FK JH 1910 B – muži – I. A třída, skupina B
kolo 15. Loko ČB – JH B so 28. 3. 10:15
Fotbal – FK JH 1910 – starší dorostenci – krajský přebor ČEZ
kolo 15. JH – Č. Krumlov so 28. 3. 11:30
Fotbal – FK JH 1910 – mladší dorostenci – krajský přebor ČEZ
kolo 15. JH – Č. Krumlov so 28. 3. 10:00
Fotbal – FK JH 1910 – starší žáci – krajský přebor ČEZ
kolo 15. Kaplice – JH ne 29. 3. 

Fotbal – FK JH 1910 – mladší žáci – krajský přebor ČEZ

kolo 15. Kaplice – JH ne 29. 3. 
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POZVÁNKY NA DUBEN
Městské akce: Ostatní akce:
• 5. 4.  VELIKONOČNÍ KONCERT – YMCA PS JAKOUBEK 
• 12. 4.  SENIOR KLUB
• 15. 4.  „ÚČA MUSÍ PRYČ!“ 

             DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A
• 16. 4.  KYTAROVÝ KONCERT LUBOMÍRA BRABCE 

              PŘEDPLATNÉ KPH
• 19. 4.  „PRINCEZNA NA HRÁŠKU“  
               DIVADELNÍ POHÁDKA
• 20. 4.  CESTOPISNÝ POŘAD 
               MARTINA LOEWA - MADEIRA
• 21. 4.  KAREL PLÍHAL - KONCERT 
• 30. 4.  ČARODĚJNICE 

• 4. 4.  VELIKONOČNÍ VESELICE
• 4. 4.  HORKÝŽE SLÍŽE – KONCERT
• 7. 4.  ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS 
            KONCERT
• 9. 4.  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 
  JINDŘICHOHRADECKÉHO TEXTÍKU
• 11. 4. CHINASKI – KONCERT
• 17. 4. „BYLO NÁS PĚT“ – PREMIÉRA DS JABLONSKÝ
• 18. 4. S(W)INGING SAXOPHONES - KONCERT
• 18. 4. TURBO - KONCERT
• 24. 4. ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 26. 4. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI, O KOBLÍŽKOVI  

            POHÁDKY NA FAŘE

Kulturní kalendář – BŘEZEN 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

2. - 8. března
TÝDEN ČTENÍ ANEB ČTENÍ SLUŠÍ 
KAŽDÉMU
Městská knihovna

2. - 8. března
KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA
Výstava voskových � gurín
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

2. března, 16.00 hod.
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ PRO DĚTI
Městská knihovna, pobočka Vajgar

3. března, 16.00 hod.
ČTENÍ POHÁDEK DĚTEM
Městská knihovna

3. března, 17.00 hod.
ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
Přednáška Patrika Kotrby
Městská knihovna

3. března, 18.00 hod.
FAKTOR MERDE
Listování, FotoCafé, Kostelní 20/I

4. března, 19.00 hod.
VĚRA ŠPINAROVÁ
Koncert, KC Jitka

6. března, 16.00 hod.
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ PRO DĚTI
Městská knihovna, pobočka Vajgar

6. - 8 . března
MÓDA A GLAMOUR 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Workshop
Muzeum fotogra� e a MOM

7. března, 10.00 hod.
PAMATUJ!
Vzpomínková akce k uctění památky 
obětí holocaustu, náměstí Míru

7. března, 16.00 hod.
„O ZLÉM SNU“
Pokračování programu akce PAMATUJ! 
Promítání � lmu
Kostel Církve československé husitské

8. března, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci
KD Střelnice

9. března, 19.00 hod.
LETCI Z JINDŘICHOHRADECKA NA 
BOJIŠTÍCH II. SV. VÁLKY
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana, 
setkání spolku Přátelé starého Jindři-
chova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

10. března, 16.30 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ - POEZIE
Kateřina Komorádová
Městská knihovna

10. března, 18.00 hod.
JE UMĚLÁ INTELIGENCE 
INTELIGENTNÍ?
Přednáška Science Café 
Prof. Radim jiroušek, DrSc.
FotoCafé, Kostelní 20/I

11. března, 16.30 hod.
MAROKO
Přednáška Davida Čančíka
Městská knihovna

11. března, 17.30 hod.
MEZILIDSKÉ VZTAHY
Přednáška Olgy Maněnové
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. března, 19.00 hod.
KVARTETO MARTINŮ
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby 
2015
Kaple sv. Maří Magdaleny

13. března, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Honza Brož z ka-
pely Devítka
Gymnázium V. Nováka

16. března, 16.00 hod.
MALAJSIE A INDONÉSIE OČIMA 
NAŠÍ RODINY
Beseda Klubu aktivního stáří
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

17. března, 16.30 hod.
HNĚV . . . A JAK HO ŘEŠIT?
Přednáška Michala Krchňáka
Městská knihovna

18. března, 16.30 hod.
FILIPÍNY
Přednáška Josefa Hrdinky
Městská knihovna

18. března, 19.00 hod.
SAKURA A JABLÚČKO
Koncert, účinkují: Yukiko Sawa a Nao Higano
Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Štítného ul.

19. března, 18.00 hod.
VEČER PRO ŽENY
FotoCafé, Kostelní 20/I

19. března, 18.00 - 20.00 hod.
JAK PEČOVAT O VZTAH
Seminář pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko

21. března, 19.30 hod.
„OTEVŘENÁ OKNA“
12. bene� ční ples
KD Střelnice

22. března, 14.00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Centrum města

22. března, 15.00 hod.
HONZA A LESNÍ SKŘÍTEK
Divadlo Kampa, Pohádky na faře
Husův Sbor, Kostelní 188/I

23. března, 19.00 hod.
A.  P.  Čechov  „VIŠŇOVÝ SAD“
Divadelní spolek Kašpar 
Divadelní předplatné skupiny A 
KD Střelnice

24. března, 17.00 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ - KNIŽNÍ 
NOVINKA „SAMETOVÁ KŮŽE“
Markéta Harasimová
Městská knihovna

25. března, 18.00 hod.
DUO JAMAHA
Koncert, KC Jitka

26. března, 17.00 hod.
SVĚT ŽENY A SVĚT MUŽE
Přednáška Josefa Hrdinky
Městská knihovna

27. března, 18.00 hod.
„LÉTAL JSEM PATNÁCTKU“
Setkání Klubu historie letectví, beseda 
Plk. v. v. Míťa Mike Milota
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

27. března, 20.00 hod.
PARTIČKA
Televizní Partička, KD Střelnice

29. března
„SPLAŠENÁ VEJCE“
Velikonoční výstava potrvá do 12. 4. 
Státní hrad a zámek

29. března, 14.00 - 18.00 hod.
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI
FotoCafé, Kostelní 20/I

29. března, 16.00 hod.
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
NA ČELE
Divadelní společnost Julie Jurištové 
Divadelní pohádka v cyklu „Děti 
s rodiči do divadla“
KD Střelnice

29. března, 19.00 hod.
JARNÍ KONCERT JHSO
Rytířský sál, Státní hrad a zámek

31. března, 19.00 hod.
Franco D´Alessandro 
„ŘÍMSKÉ NOCI“
Agentura Harlekýn 
Divadelní předplatné skupiny B
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

ŘEMESLA PRO PAŘÍŽ
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015
LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 3. 2015
DEN D S ODSTUPEM SEDMI 
DESETILETÍ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2015
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2015
FOTKY S VŮNÍ BENZÍNU
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 4. 2015
TVORBA HORKÝM VOSKEM
EDITA REINOLDOVÁ
FotoCafé
Výstava potrvá do 31. 3. 2015
V ZÁŘI BAREV
Knihovna Fakulty managementu 
v J. Hradci
Výstava potrvá do 30. 6. 2015

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI, O KOBLÍŽKOVI  
• 30. 4.  ČARODĚJNICE             POHÁDKY NA FAŘE

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI, O KOBLÍŽKOVI  
ČARODĚJNICE             POHÁDKY NA FAŘE


