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4 
Jindřichův hradec má další výlepové 
plochy.

4 
přinášíme vám harmonogram Jarního 
svozu odpadů velkoobJemovými 
konteJnery.

8 
o studenta střední odborné školy 
proJevil záJem microsoft.

15 
do města nad vaJgarem se chystaJí 
lubomír brabec či karel plíhal. 

9, 14, 16 
své brány otevírá návštěvníkům drtivá 
většina památek a kulturních institucí.

Divadelní společnost Jablonský chystá na duben 
další premiéru

Velikonoční veselice nabídne 
průvod městem, výtvarnou dílnu i jarmark

Spolek civis novus ve  spo-
lupráci s  městem Jindřichův 
hradec připravil pro děti i  do-
spělé oslavu příchodu jara 
a  Velikonoc. akce s  názvem 
Velikonoční veselice se usku-
teční 4. dubna 2015 v  prosto-
rách Muzea fotografie a  při-
lehlém parku na 15. poledníku.  
V 11.00 hodin zahájíme veseli-
ci průvodem městem s veliko-
nočními řehtačkami a stromem 

kraslicovníkem. Tento symbol Veli-
konoc, který kraslicemi ozdobí dě-
ti z místních mateřských a základ-
ních škol, bude na závěr průvodu 
umístěn na náměstí Míru, kde bu-
de symbolizovat příchod jara ještě 
několik následujících dnů. Tímto 
zveme malé i velké, aby se k prů-
vodu připojili a přišli si s námi zve-
sela „zařehtat“.

(pokračování na str. 2)

Čas kluků - Bylo nás pět  - kdo by neznal 
stejnojmennou půvabnou knížku spiso-
vatele karla Poláčka, od  jehož tragické  
smrti v  lednu 1945 uplynulo rovných 70 let. 

Poté, kdy prošel Terezínem a přežil osvětim, 
zahynul ve  věku pouhých 52 let pravděpo-
dobně na  pochodu smrti. Tento skvělý no-
vinář, spisovatel a  filmový scénárista napsal 
svou vzpomínku na  klukovská léta strávená 
v malém městě v rychnově n. kněžnou krát-
ce před odjezdem do Terezína.  Jako by tušil 
krutou budoucnost, loučil se s tím vším krás-
ným, co jen může dítě prožít: se vzpomínkou 
na  milující maminku, přísného, ale v  jádru 

hodného tatínka, na všechny rošťárny, které 
jako kluk prováděl. na  kamarády a  všechna 
dobrodružství, která na ně čekala v jejich teh-
dy ještě bezstarostném dětství. i na sen snad 
každého kluka – výpravu do  dalekých zemí.  
Jako novinář jistě věděl, k čemu se v evropě 
schyluje, ale tak hrůzný konec si jistě předsta-
vit nedovedl. 

(pokračování na str. 12)

Foto: Pavel Körner

Foto: Amálie Buřilová
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Soutěž: poznáte míSto na fotografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, 
kde byla pořízena tato fotografie. 
odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsí-
ce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. 

 � Velikonoční veselice nabídne průvod městem, výtvarnou  
dílnu i jarmark
(pokračování ze str. 1)

Velikonoční veselice bude poté pokračovat 
v  Muzeu fotografie a  kavárně Fotocafé zdo-
bením perníčků, malováním vajíček voskem 
a dalšími tradičními metodami, pletením po-
mlázek, jarní květinovou vazbou a představe-
ním velikonočních tradic krojovou družinou 
z Jarošova nad nežárkou. návštěvníci budou 
mít možnost nejen přihlížet práci zkušených, 
ale s  jejich pomocí si mohou všechny aktivi-
ty také sami vyzkoušet a  zároveň si své vý-
robky odnést domů. nejmenším návštěvní-
kům bude k  dispozici výtvarná dílna a  jarní 
hry. Pro méně aktivní návštěvníky bude při-

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: domy č. p. 176/i a 177/i na náměstí 
Míru. Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec 
– Pod střechami domů získává Bohuslav nunvář z Jindřichova hrad-
ce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje

praven malý velikonoční jarmark, kde si bu-
dou moci tradiční velikonoční výrobky koupit.  
a protože veselice má být veselá a na oslavě 
by se mělo slavit, příjemnou atmosféru zajis-
tí cimbálová muzika, dětský rytmický orchestr 
hakuna Matata, dlouhoruký harmonikář on-
dra Vácha a  písničkářka Pansy s  kytarou.  
Po  celý den bude možno ochutnat tradiční 
i  neobvyklé jarní speciality připravené s  lás-
kou a  péčí, osvěžit se např. skvělým morav-
ským vínem, českým pivem nebo světovou li-
monádou. Vstup na Velikonoční veselici je pro 
návštěvníky zcela zdarma.

Petra Jahodová
Foto: Amálie Buřilová
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daritu se zemí, kde jsou již 56 let potlačována 
lidská práva, na budovu radnice v klášterské 
ulici. Česká republika se aktivně připojila již 
v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři rad-
nice. Jindřichův hradec se připojil v roce 1998.

 � V Dolním Skrýchově mají novou  
hasičárnu
V neděli 15. března 2015 se uskutečnilo v dol-
ním Skrýchově otevření objektu, který bude 
sloužit jako hasičárna, ale také místnost pro 
osadní výbor a  byt správce. Pásku slavnost-
ně přestřihli starosta města Stanislav Mrvka, 
zástupce zhotovitele Vladimír Borčin a  sta-

rosta Sdh dolní Skrýchov Pavel dvořák. Jin-
dřichohradečtí dobrovolní hasiči předali Skrý-
chovským dárek v podobě cedule s nápisem 
Požární zbrojnice. Poté následovala prohlíd-
ka celého multifunkčního objektu. Před-
mětem  zakázky byla celková rekonstrukce 
objektu č. p. 9 (bývalá prodejna s bytovou jed-
notkou), kde byla nově umístěna garáž se šat-
nou a hygienickým zařízením pro dobrovolné 
hasiče,  společenská místnost  s  hygienickým 
zařízením a  zůstane zachována bytová jed-
notka. Součástí zakázky byla i  demolice stá-
vající zbrojnice a  úprava přístavků za  objek-
tem. objekt byl nově napojen na  inženýrské 
sítě a  zateplen. Projektantem byla ing.  arch. 
Blanka Tancerová, zhotovitelem akce STaVo-
Jih s.r.o., Jindřichův hradec. 

 �Okresní plavecká olympiáda má své 
výsledky
Jubilejní 20. ročník okresní plavecké olympi-
ády uspořádala ve čtvrtek 12. března v měst-
ském bazénu Plavecká škola Jindřichův hra-
dec pod hlavičkou Služeb města Jindřichův 
hradec. Určena byla pro žáky základních škol. 

 � V Buku mají nové fotbalové šatny
Již v  polovině února se  uskutečnilo otevření 
šaten na fotbalovém hřišti v Buku. Pásku slav-
nostně přestřihli starosta města Stanislav Mrv-
ka, architektka Blanka Tancerová a  za  firmu 
rM-BaU Václav roh. Předmětem zakázky byla 
výstavba objektu šaten v  areálu fotbalového 
hřiště. Jedná se o zděný objekt, ve kterém bu-
dou umístěny šatny hráčů, šatna rozhodčích, 
hygienické zařízení, prostor pro občerstvení, 
technická místnost a klubovna. dispoziční ře-
šení bylo odsouhlaseno s  osadním výborem 
a zástupci sportovního klubu. 

 � Jihočeské nemocnice jsou dobře 
a efektivně řízeny
Jihočeský kraj řídí velmi dobře všechny své 
nemocnice a  může být v  tomto směru vzo-
rem pro další regiony České republiky. řekl 
to ministr zdravotnictví Svatopluk němeček, 
který na konci února navštívil v doprovodu ji-
hočeského hejtmana Jiřího Zimoly českobu-
dějovickou a  jindřichohradeckou nemocnici, 
centrální základnu Záchranné zdravotnické 

služby Jihočeského kraje v  Českých Budějo-
vicích a  lázně v Třeboni. Pro zajímavost uvá-
díme, že v  loňském roce se v nemocnici Jin-
dřichův hradec dokončila dvouletá výstavba 
nového centrálního pavilónu d (188 mil. kč), 
došlo k  otevření nového urgentního příjmu  
(9 mil. kč), otevření nové jednotky následné 
intenzivní péče (14 mil. kč) a  dokončení re-
konstrukce pavilónu c za 32 miliónů korun.

 �Město vyvěsilo tibetskou vlajku
V úterý 10. března 2015 se město Jindřichův 
hradec připojilo k celosvětové akci „Vlajka pro 
Tibet“ vyvěšením vlajky, která vyjadřuje soli-

Žáci 1. až 5. ročníku plavali 25 metrů volným 
způsobem a žáci 6. a 9. ročníku 50 metrů vol-
ným způsobem.  Zúčastnit se mohli vždy nej-
více 2 chlapci a 2 děvčata z ročníku. olympi-
áda má za  cíl podporovat rekreační plavání 

a je určena pro amatéry. Školy mohou vysílat 
reprezentovat pouze děti, které organizova-
ně plavou maximálně 1 týdně. Body za umís-
tění žáků byly sečteny ve prospěch škol. Šes-
tým ročníkům předal medaile osobně starosta 
města Stanislav Mrvka. Ve  středu 18. března 
předal starosta města Stanislav Mrvka spolu 
s ředitelem Služeb města ivo Ježkem poháry 
absolutnímu vítězi, kterým byla jako v  před-
chozích dvou letech druhá základní škola.  

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

vzhledem k  tomu, že v  lednu letošního roku došlo 
k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, muselo město Jindřichův Hradec reagovat 
na tuto změnu novým systémem poskytování dota-
cí z rozpočtu města.  Na úřední desce a internetových 
stránkách města v menu Dotace města jsou vyvěše-
ny výzvy pro jednotlivé oblasti, do  kterých mohou 
subjekty žádat. Zde také naleznete veškeré potřeb-
né formuláře. Lhůty pro podávání žádostí již běží a je 
nutné je dodržet. Administrátory jsou jednotlivé od-
bory, takže dotace na podporu sportu a na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže spravuje odbor 
školství, dotace na  podporu kultury a  zájmové čin-
nosti - odbor kanceláře starosty, na  podporu obno-
vy kulturního dědictví - odbor výstavby a územního 
plánování, na  podporu sociální oblasti – odbor so-
ciálních věcí.

Vážení spoluobčané, žadatelé, věřte, že jsme se sna-
žili vymyslet systém, který bude i pro vás co nejpře-

hlednější. Naši administrátoři se 
budou snažit ochotně pomoci 

těm, kteří si s novými pravi-
dly či s vyplněním formulářů 
nebudou vědět rady.

Stanislav Mrvka
starosta města

Události z radnice
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městský úřad informUje

 � KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Město nad Vajgarem disponuje dalšími výlepovými plochami
V polovině měsíce března město 
Jindřichův hradec rozšířilo po-
čet výlepových ploch ve  městě 
na  celkový počet 15 kusů.  Vy-
budovalo se tedy devět nových 
ploch na  atraktivních místech, 
např. Masarykovo náměstí, Ja-
rošovská ulice, nábřeží L. Steh-
ny, apod. Sběr plakátů určených 
k  výlepu se provádí v  informač-
ním středisku, Panská ulice 136/i, 

J. hradec do pátku (včetně) dané-
ho týdne. Samotný výlep se pro-
vádí vždy v  pondělí. rezervace 
a výběr ploch se neprovádí a po-
drobnější informace naleznete 
na  www.jh.cz v  odkazu kultura, 
kde najdete i  příslušný formulář 
objednávky, kam se např. uvede 
počet plakátu a doba výlepu. 

Radim Staněk

Harmonogram svozu odpadů 

   Druh Datum         Stanoviště  kontejnerů   doba přistavení
odpadu     od do 
Vo, Z 4.4. radouňka - náv. rybník  8:00 9:00
   - na kopečku  9:05 10:05
  Zbuzany - družstevní  10:10 11:10
Vo, Z 4.4. otín - škola  11:30 12:30
   - u váhy  12:35 13:35
   - Jitka  13:40 14:40
   - Bobelovka  14:45 15:45
Vo, Z 11.4. Buk - u kapličky  8:00 9:00
   - Brož. zahrada  9:05 10:05
  Matná   10:10 11:10
  děbolín   11:15 12:15
Vo, Z   11.4. Políkno - u bývalé školy  12:45 13:45
  horní Žďár   13:50 14:50
Vo, Z 18.4. dolní radouň - pískovna  8:00 9:00
  dolní radouň - náves  9:05 10:05
  dolní Skrýchov   10:10 11:10
Z 18.4. nežárka - Mládežnická  11:30 12:30
   - u hřiště  12:35 13:35
Z 18.4. Sládkův kopec  - u hřiště  11:30 12:30
  Stará cesta   12:35 13:35
Z 18.4. Vajgar - řečička  8:00 9:00
  Jáchymova - parkoviště  9:05 10:05
  denisova - u sběrny  10:10 11:10
Z 18.4. Piketa - Žid. hřbitov  11:30 12:30

Vo - velkoobjemový odpad
Z    - odpad ze zeleně František Bulíček

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
kompletnost spotřebičů předávaných ke  zpětnému odběru a  recy-
klaci je stále jedním z  hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elek-
tro od  obyčejného odpadu. Proto jí eLekTroWin dlouhodobě věnu-
je velkou pozornost. nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. 
Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází 
k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí 
a zdraví a bezpečnost osob. Proto eLekTroWin kontroluje každá do-
dávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 
50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. 
Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, 
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 
25 – 30 %. cílem eLekTroWinu je tento podíl neustále snižovat. Právě 
proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu za-
bezpečení sběrných míst proti zlodějům. 
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se ro-
zumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro 
jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem ne-
kompletnosti dodaným na  všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, 
o které části se jedná. 
na  tento stav pamatuje novým ustanovením i  elektronovela platná 
od 1. 10. 2014. Podle ní „do předání zpracovateli nesmí být elektrozaříze-
ní nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“ 
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazené výrobci spo-
třebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spo-
třebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako 
s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci 
zaplatíme sami.

František Bulíček  �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův 
Hradec pro školní rok 2015/2016
odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův hra-
dec, po dohodě s  ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných 

městem Jindřichův hra-
dec, oznamuje veřej-
nosti, že zápis do mateř-
ských škol pro školní rok 
2015/2016 proběhne ve 
všech mateřských školách 
v Jindřichově hradci v ter-
mínu 15. a 16. dubna 2015 
od 9.00 do 16. 30 hodin.  

Jitka Čechová
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 � Výpis z událostí
městská policie

25. 2. 2015 ve 21.20 hodin vyjíž-
děla hlídka do kauflandu, kde řá-
dila dvojice nenechavých strak. 
na  monitoru místního kamero-
vého systému strážníci pozoro-
vali, jak muž (45 let) se ženou 
(21 let) ukrývají zboží do  kalhot, 
bundy a  do  kabelky. následně 
se strážníci přemístili za  poklad-
nu, kde dvojici zastavili a přived-
li do  kanceláře ostrahy. Z  muže 
„vypadlo“ zboží za  1150 kč (ho-
licí strojek, kulma, podprsenka, 
aj.) a žena z kabelky vyndala zbo-
ží za cca 650 kč (různé pochutiny 
a kosmetika). oba svorně uvedli, 
že kradou nejen kvůli přilepšení, 
ale i kvůli tomu, že „je to adrena-

lin“. Ten jim ještě zvedla přivolaná 
hlídka Policie Čr, které strážníci 
oba manžele předali, neboť dvo-
jice se za poslední dobu dopustila 
více krádeží. 

28. 2. 2015 v půl osmé večer byla 
hlídka strážníků volána na Piketu, 
kde muž (53 let) na zahradě své-
ho domu pálil odpady a štiplavý 
kouř obtěžoval sousedy. Strážní-
ci chlapíka vyzvali, aby oheň uha-
sil. Ten se jim snažil vysvětlit, že 
pochází z  vesnice, kde takovým-
to způsobem odpady odjakživa 
likvidují, a  že to má v  sobě jak-
si zakořeněné. Bylo mu vysvětle-
no, že kořeny bude třeba vytrhat 

policie Čr  
 � Ředitel nadace policistů a hasičů převzal symbolické šeky

V sobotu 28. února 2015 se v sá-
le jindřichohradeckého kultur-
ního domu Střelnice uskutečnil 
22. společenský večer policie po-
řádaný již popáté místní územ-
ní skupinou č. 109 international 
Police association (iPa) společně 
s nezávislým odborovým svazem 
Policie Čr (noSP), který v  letoš-
ním roce slaví čtvrtstoletí své exis-
tence. Při této příležitosti se veče-
ra zúčastnil také předseda svazu 
JUdr.  Milan Štěpánek, který pře-
dal medaile dvěma členům navr-
ženým na  ocenění. hosty krátce 
pozdravil také Phdr. Vladimír Šu-
tera cSc., ředitel nadace policistů 
a hasičů pečující nejen o 59 dětí, 
pozůstalých po policistech a hasi-
čích, kteří zahynuli při výkonu své 
služby, ale i o 41 bývalých policis-

tů a  hasičů, kteří následkem zra-
nění utrpěného v  přímé souvis-
losti s  výkonem služby jsou nyní 
těžce tělesně postižení. ředitel 
nadace v  úvodu večera převzal 
od  předsedy jindřichohradecké 
základní organizace noS Milana 
Synka symbolický šek v hodnotě 
20 000 kč, k čemuž se připojili svý-
mi poukazy také přítomní zástup-
ci organizací z Českých Budějovic 
a  Českého krumlova. i  spolupo-
řádající iPa odměnila své aktivní 
členy medailemi, čehož se zhostil 
viceprezident sekce Čr Mgr. Petr 
dvořák. Poprvé v  novodobé tra-
dici večera a  téměř po  15 letech 
přijali účast také zahraniční hos-
té z polské a maďarské sekce iPa, 
konkrétně z územní skupiny Lesz-
no a Győr Moson Sopron Megye. 

a zasít nové sémě ekologické, ne-
boť kousek od  domu má sběrný 
dvůr, kde odpady může zdarma 
odevzdat. na  jak úrodnou půdu 
sémě padlo, ukáže budoucnost, 
nicméně přestupek podle zákona 
o ochraně ovzduší strážníci zpra-
covali a předali k vyřešení odboru 
životního prostředí MěÚ. 

8. 3. 2015 v  18.20 hodin na  lin-
ku 156 kdosi oznámil, že na  ná-
břeží Ladislava Stehny vedle Piv-
nice je na chodníku zaparkovaná 
Felicie. hlídka přijela na místo, ři-
dič nikde, tak se zeptala v Pivnici, 
jestli vozidlo venku někomu ne-
patří. Po  negativní odpovědi by-

la na  vozidlo namířena kamera 
a hlídka jela „o dům dál“. Po chvil-
ce se z Pivnice vypotácela dvojice 
mužů, jeden z nich Felicii odemkl 
a  usedl za  volant. druhý padl 
na  místo spolujezdce. V  době, 
kdy se vozidlo rozjelo, již o všem 
věděla hlídka a ve Václavské ulici 
strážníci auto zastavili. řidič (41 
let) se odmítl podrobit orientač-
ní dechové zkoušce, i když to, že 
požil, bylo patrno jak z  jeho de-
chu, tak z  artikulace. Proto byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
Čr, která si věc na místě převzala.

Rudolf Gabriel

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Nanuk zadarmo
Velikonoční prázdniny v městském 
Plaveckém bazénu Jindřichův hra-
dec rozjede nefalšovaná „Veliko-
noční nadílka pro děti“ ve čtvrtek  
2. dubna. V době od 10.00 do 13.00 
hodin bude na  malé návštěvníky 
v  doprovodu rodičů či prarodičů 
čekat zábavný program v  podo-
bě her a  soutěží. a  jelikož někdy 
se může stát, že i velikonoční vajíč-
ko zmrzne, nemělo by pozornosti 
nikoho uniknout, že prvních 122 
návštěvníků do  15 let věku, kteří 
ve  čtvrtek od  10.00 hodin do  ba-

Předseda Jindřichohradecké iPY 
Vladimír hanousek předal za-
hraničním kolegům drobné dary 
a upomínkové předměty symbo-
lizující rovněž město Jindřichův 
hradec. Již tradičně večerem 
provázeli členové jindřichohra-
deckého klubu vojenské historie 

zénu zavítají, obdrží při odchodu 
z bazénu nanuka zdarma!

Velikonoční prázdniny
Ve  čtvrtek 2. dubna a  v  pátek  
3. dubna bude otevírací doba ba-
zénů oproti běžnému prázdnino-
vému režimu významně rozšíře-
na, a  to na dobu od 6.00 do 21.30 
hodin. o  víkendu (4. a  5. dubna) 
bude možné do  bazénů zavítat 
od 10.00 do 20.00 hodin a na Veli-
konoční pondělí zůstanou otevře-
ny od 13.00 do 20.00 hodin. Své ná-
vštěvníky uvítají o  velikonočních 
prázdninách také oblíbené sauny 

v  přízemí bazénu. klasická finská 
sauna, bylinková sauna a infrasau-
ny uvítají saunaře v těchto časech 
a režimech: čtvrtek 2. dubna 14.30 
až 21.30 hodin (ženy), pátek 3. dub-
na 14.30 až 21.30 hodin (společná),  
4. až 6. dubna (společná) 14.30 až 
20.00 hodin.

Sobotní koupání miminek
i v dubnu pokračuje „Sobotní kou-
pání pro děti do  1 roku věku“. 
Úplná novinka v  nabídce bazé-
nu odstartovala na  začátku února 
a  setkala se s  velkým zájmem jin-
dřichohradecké veřejnosti. rodi-

če s dětmi od 6 měsíců do 1 roku 
věku mohou oddělení dětských 
bazénů navštěvovat každou sobo-
tu od 9.00 do 10.00 hodin (hodinu 
před otevírací hodinou bazénu), 
kdy jsou pro nejmenší plavce s do-
provodem zajištěny hygienickým 
normám odpovídající podmínky. 
na  pokladně bazénu lze zakoupit 
jednorázové plenky. Po  koupání 
mohou rodiče malých návštěvníků 
využít moderní a  pro potřeby ko-
jenců plně vybavené zázemí v pat- 
ře bazénu. 

Marcela Kůrková

v uniformách prvorepublikového 
četnictva a finační stráže, příjem-
ně kontrastujícími s  uniformami 
nepřekonatelné hudby hradní 
stráže a  Policie Čr, která po  celý 
večer hrála k tanci i poslechu.

Hana Millerová 
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 � Přivítali jsme nové občánky
V  pátek 6. března 2015 se usku-
tečnilo vítání občánků staros-
tou města Stanislavem Mrvkou 

spoleČenská kronika

v refektáři Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií. Přiví-
tány byly tyto děti:

Tadeáš Frühbauer, erik halabud, 
Bára Božena hájková, Jáchym 
hejda, Jan hlohinec, kristýna 

hrušková, Viktorie Jelínková, on-
dřej Mráček, alena Spínová, Ma-
tyáš Šenkýř.

Karolína Průšová

 � Šesté zastavení křížové cesty: Veronika utírá Ježíšovu tvář
ačkoliv se Písmo svaté o  této 
události s  Veronikou nezmiňuje, 
tradice církve uchovává tento akt 
lásky obětavé ženy. Po Šimonovi, 
který pomohl nést Ježíšův kříž, je 
to nyní žena, která má s ním sou-
cit. Byla to velká odvaha, když 
uprostřed výsměchu a  ponížení 
se přiznávala ke „zločinci“ vede-
nému na  popravu, a  otřela jeho 
zkrvavenou tvář. Takové „blázni-
vé“ lásky je schopna snad jen že-
na, neuvažuje nad okolnostmi, 

srdcem však cítí, že musí pomoci.
a za tuto malou službu se ji Spa-
sitel odměnil otiskem své tváře 
na  bílém šátku. V  mnoha chrá-
mech, zejména na  Východě, se 
uchovávají ikony Ježíšovy tváře 
namalované velmi pravděpodob-
ně na základě této tajemné Vero-
ničiny roušky. Toužíme-li po sou-
citném srdci, pohleďme na  tyto 
ikony, a  nalezneme v  nich jeho 
odlesk. Při tomto zastavení také 
vzdejme hold všem ženám, kte-

ré nehledí na sebe, ale otvírají svá 
srdce pro každé utrpení a  sna-
ží se zmírnit bolesti. Jsou to pře-
devším matky, které u  svých ne-
mocných dětí probdí celé noci. 
Za soucit žen jsou vděčni mnozí, 
kterým by se jinak pomoci nedo-
stalo. Ježíšova slova: „co jste uči-
nili jednomu z  těch nejmenších, 
mě jste učinili“ (por.  evangelium 
podle Matouše 25, 40), platí pře-
devším o nich.

P. Jiří Špiřík

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 2. 2015 do 16. 3. 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 Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jiří JANÁK, Hospříz 18. 7. 1946 11. 2. 2015
Jaroslava VONDRUSOVÁ, Plavsko 26. 3. 1925 13. 2. 2015
Jiřina NOVÁKOVÁ, Horní Lhota 21. 1. 1927 13. 2. 2015
Naděžda  TUNKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 16. 5. 1950 13. 2. 2015
Jaroslava VONDRUSOVÁ, Plavsko 26. 3. 1925 13. 2. 2015
František KOLÁŘ, Dolní Žďár 23. 8. 1925 14. 2. 2015
Karel KRATOCHVÍL, Jindřichův Hradec 31. 10. 1937 15. 2. 2015
Jan NOVÁK, Lomnice nad Lužnicí 16. 8. 1926 15. 2. 2015
Jaroslav ČEKAL, Jindřichův Hradec 29. 11. 1924 16. 2. 2015
Marie KRATOCHVÍLOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 11. 1928 16. 2. 2015
Marta BÍZOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 3. 1951 16. 2. 2015
Antonie MACHÁČKOVÁ, Kunžak 1. 7. 1930 17. 2. 2015
Miroslav DOBEŠ, Jindřichův Hradec - Radouňka 12. 2. 1944 17. 2. 2015
Jaroslav FRIEDL, Horní Žďár 11. 12. 1933 17. 2. 2015
Jaroslava VONDRÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 9. 1944 19. 2. 2015
Alena KADIČOVÁ, Otín 3. 5. 1949 19. 2. 2015
Ivan SUČ, Kardašova Řečice 5. 2. 1957 19. 2. 2015
Josef VELEBA, Jindřichův Hradec 22. 11. 1948 20. 2. 2015
Jaroslava BABOUČKOVÁ, Otín 24. 4. 1943 21. 2. 2015
Věra PROKEŠOVÁ, Ratiboř 14. 9. 1932 21. 2. 2015

Josef TAMÍR, Otín 28. 4. 1931 21. 2. 2015
Jan HRONZA, Lásenice 19. 8. 1942 21. 2. 2015
Anna PECHOVÁ, Nová Včelnice 25. 6. 1927 22. 2. 2015
Ing. Aglaia VOJTÍŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 2. 1949 24. 2. 2015
Pavel MUZIKÁŘ, Jindřichův Hradec 21. 4. 1941 26. 2. 2015
Jaroslav KAŠTÁNEK, Stajka 7. 4. 1935 1. 3. 2015
Marie KRYŠPÍNOVÁ, Mirochov 15. 8. 1925 2. 3. 2015
Miroslav HORA, Suchdol nad Lužnicí 13. 6. 1930 2. 3. 2015
Eva TICHAVOVÁ, Hamr 23. 5. 1943 2. 3. 3015
Vlasta TŮMOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 12. 1937 5. 3. 2015
Růžena TRACHTOVÁ, Roseč 10. 4. 1927 6. 3. 2015
František OUHEL, Lovětín 17. 7. 1956 7. 3. 2015
Rudolf GABRIEL, Jindřichův Hradec 14. 6. 1937 7. 3. 2015
Karel TOMEŠ, Jindřichův Hradec 1. 2. 1934 10. 3. 2015
MUDr. Alžběta SALAČOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 11. 1932 11. 3. 2015
Rudolf BLAŽEK, Dolní Lhota 8. 1. 1945 16. 3. 2015

str. 6 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



pohledy do historie
 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

S dubnem 1915 přišlo do Jindřichova Hradce jaro a myšlenky na oslavy Velikonoc. Také tento svátek a s ním spojené 
události, jako byl například prodej velikonočních vajíček malovaných dětmi z městské opatrovny (jak se tehdy nazý-
valo zařízení, odpovídající dnešní mateřské školce), směřovaly k podpoře lidí postižených válkou, tentokrát konkrét-
ně válečných sirotků. V dubnu 1915 také obdržel 75. pěší pluk péčí jindřichohradeckého probošta Cáby vlastní polní 

kapli, která byla připravena u pluku k transportu na frontu. Velkou zdejší dobročinnou událostí se stalo otevření jeslí, o jejichž zřízení se ve městě hovořilo 
již od roku 1907. Díky finanční podpoře Antonie Třebické byly v dubnu zřízeny jesle určené k ošetření dětí do 3 let po celou dobu denní v domě na Nežá-
reckém předměstí. Otevřeny byly tři místnosti – ložnice, pokoj ke hraní a kuchyně a na hraní byla zařízena i zahrada. Pouhé zařízení útulku stálo 1492 K.
Na místě fejetonu se v Ohlase objevilo několik dílů memoárů Ferdinanda Strejčka Jindřichův Hradec let osmdesátých, věnovaných produkcím pod širým 
nebem, místním žebrákům a gymnazijním výletům. 

2. dubna 1915
Úmrtí
Včera odpoledne roznesla se 
bleskurychle po  celém městě 
zpráva, že vrchní okr. lékař v.v. 
pan dr. Jan rybák, jenž před ne-
dávnem slavil v plné svěžesti tě-
la i ducha 40. ročnici své rozsáh-
lé praxe, zemřel. … Zesnulý byl 
osobností nejen v  městě našem 
za dlouholetého svého působení, 
ale i  daleko široko v  celém okolí 
znám a  pro osvědčenost v  míře 
největší k trpícím provoláván.

9. dubna 1915
Za velikonoční vajíčka
dodané dítkami měst. opatrovny 
ve prospěch sirotků padlých vojí-
nů, jichž cena na 6 hal stanovena 
byla, stržilo se celkem 16 k 16 h, 
jež byly svému účelu odvedeny. 

Potulka a žebrota
nastalým jarem valně se zmoh-
ly a policie jest nucena téměř co 
den zakročovati. Jest na obecen-
stvu, by potulujícím osobám, ně-
kdy zdravím kypícím, žádných 
podpor nedávalo a  podpory své 
obracelo raději ústavu chudých, 
který po zásluze potřebné a míst-
ní příslušníky poděluje.  

Teploměrná a  dešťoměrná 
zpráva za měsíc březen 1915
Letošní březen byl měsícem veli-
ce chladným a vlhkým, velice ne-
příjemným. Průměrná denní tep-
lota jest jenom +0,7°c , kdežto 
loni byla 3,4oc a předloni +4,2°c. 
ráno mrzlo 18 dní, nejvíce 11. 
března -11,4°c; nejteplejší ráno 
bylo při +4,2°c dne 6. března. Ve-
čer mrzlo 12 krát, nejvíce dne 9. 
a  10. při -7,5°c, nejteplejší večer 
byl 24. při +5,4°c. den 24. břez-
na byl vůbec nejteplejší při 5,9°c 
(loni měl nejteplejší den +7,6°c), 

den 10. nejstudenější při průměr-
né teplotě -7,2°c; 12 dní byl prů-
měr pod nulou. největší rozpě-
tí teploty mezi -11,4°c a  +10,2°c 
jest 21,6°c. Srážky byly 21 dní, 
jen 10 dní nepršelo ani nesněži-
lo. Sníh padal 16 krát za  14 dní, 
5 krát byl sníh s  deštěm a  déšť 
byl 10 dní. deštěm vytrvalým 
sněhy roztály a  nastala velká vo-
da, která dostoupila nejvýše 1 m 
30 cm u  šindelny a  zaplavila uli-
ce a  domy níže položené v  Pod-
hradí a  na  nežárce; nežárka za-
plavila louky v celém svém údolí. 
Jaro nadešlo zatím jen „v  kalen-
dáři“ dnem 21. března, ale v příro-
dě dosud se těžce pociťuje zima; 
ptactvo se k  nám vrací a  pořádá 
krásné koncerty své v přírodě, ale 
na polích není dosud viděti mno-
ho práce pro vlhko a zimu. dnem 
1. dubna nastal obrat, že nastalo 
jasno a  slunečno, doufejme, že 
nastane i teplo. dkr.

16. dubna 1915
Šlechetnost
V  době namnoze panující bídy, 
všeobecného strádání, v době te-
dy nad jiné příhodné, přihlásila se 
známá dobroditelka naší chudi-
ny, soukromnice paní ant. Třebic-
ká s  novým věnováním. Šlechet-
ná paní rozhodla se zaříditi svým 
nákladem ve  svém domě 93/iV 
na nežáce jesle pro dítky do 3 let 
těch rodičů, jež musí opustit svou 
domácnost, by vykonáváním prá-
ce mimo ní nalezli obživu. V míst-

nosti pro jesle určené jest 12 po-
stýlek a  bude možno přijati až 
20 dítek. Činnost svou započnou 
jesle již toto pondělí. nový krás-
ný čin se strádajícím lidem cítí-
cí šlechetné paní zaslouží plné-
ho uznání a dojde zajisté ocenění 
a vděků.

Polní kapli
náš domácí pluk Jindř. hradec-
ký č. 75 dosud postrádal. násled-
kem toho nemohl vojenský kněz 
pluku tomu přidělený bohosluž-
bu na  poli válečném pro vojíny 
… aby náboženské potřebě té se 
vyhovělo, dal zdejší nejdůst. pro-
bošt p. dr. V. cába pro náš domá-
cí pluk č. 75 poříditi novou kapli 
a  odevzdal k  účelu tomu zdejší-
mu místnímu velitelství obnos 
592 k. 

23. dubna 1915
Kousnut psem do hlavy
dne 22. t.m. hrálo si několik hochů 
před domem pana Jana korandy, 
z něhož vyběhl pes pana domácí-
ho, který míč, s  nímž hoši si hrá-
li, odnesl. hoši se za psem pusti-
li a házeli za ním kamínky. 20 letý 
syn majitele pobádal psa proti 
hochům, aniž by si uvědomil své-
ho nepředloženého jednání, což 
mělo za  následek, že poštvaný 
pes skočil na 10 letého hocha ant. 
Jaroše právě v  tom okamžiku, 
když týž se shýbal, by po psu ho-
dil a téhož na hlavě zranil. Ustra-
šenému hochu poskytl lékařskou 
pomoc měst. lékař p.  MUdr.  Fr. 
hrudička. Případ oznámen policii. 

XIII. Ptáci nebeští, kteří nese-
li…
doufám, že se nedopouští pro-
fanace umění, připojuji-li hned 
k  předešlé kapitole vzpomín-
ky na  hladové neumělce, k  nimž 
je však v  obyčejném životě 
od „umělecké kariéry“ někdy mé-
ně než skok. každé město, každá 
obec mívá nebo aspoň mívala ně-
jaké příslušníky, kteří jako oni ptá-
ci nebeští neseli sice, ale přáli si žíti 
(od sloves žnu i žiju) a shromažďo-

vati do stodol, či jak se v hradci ří-
kávalo, do všivárny.
Byla by to pěkná četa, kdyby se 
dnes seskupili za  sebou kočky-
bouchal, kondelík, hanzal, Tog-
nio, vulgo Stercmajor, Šíma raky, 
nácek Šejnoha atd. i dámy moh-
ly by býti zastoupeny svéráznou 
hradeckou specialitou, Mary-
nou či Mariánkou, která se těšila 
epithetu, že ani zjemněné jeho 
znění, jež naši rodiče aspoň mlčky 
trpěli, nelze tu tisku svěřiti a  tak 
zachovati dobám budoucím. … 
chodívala k nám zpravidla v  jiný 
den než ostatní žebračky, …a  to 
odpoledne, brzy po obědě a uží-
vala zvláštního manévru, aby do-
stala něco od oběda nebo aspoň 
víc než krejcar. Vyčkala, až někdo 
z nás dětí vyšel před dvéře nebo 
šel do  školy, a  pak spustila rych-
lý proud nejsladších jmen, jako 
„miláčku, mazlíčku“ apod., jimiž 
útočila na naše měkká srdce stá-
le nás zaskakujíc, až jsme se vrá-
tili, a  něco jí přinesli. když k  ta-
kovým výstupům přišel náš otec, 
nedostávalo se Maryně právě nej-
lichotivějšího uznání a pak na ráz 
změnila se vtělená vlídnost v nej-
rozhodnější nepřízeň. nadávky 
a kletby sypaly se na  jednotlivce 
i  celý rod. ale nešlo to od  srdce: 
za několik dní na to číhala Mary-
na znovu. 
Ferdinand Strejček, Jindřichův 
hradec let osmdesátých. ohlas 
od nežárky, 45, 1915, č. 15, s. 1-2.

Ohlas od Nežárky a další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 
hodin.

Štěpánka Běhalová
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 �O chytré hlavy z jindřichohradecké SOŠ a SOU má zájem i Microsoft
Jmenuji se Petr Fuk, jsem hradečák navštěvující 4. rokem bývalou "zemědělku" v ul. Jáchymova. Píši to schválně, je vtipné, jak mají všichni zafixo-
váno, že má naše Střední odborná škola pořád jediné jméno. 

Ve  třeťáku jsem se stal členem 
Microsoft STc, tedy junior za-
městnancem nadnárodní kor-
porace, která hledá na  školách 
inovátory mezi tisíci studenty. 
Mladí prý uvažují jinak, kombi-
nují, přetvářejí,  vyvozují a  zjed-
nodušují poznané. oni ti vel-
cí Microsofti sami neví, kam se 
za  pět let posunou technologie, 
co lidem slouží. Potenciál neo-
mezený, jediné značně omeze-
né, jsou "lidské zdroje". Česká re-

publika je pro hledání ideální. My 
jsme ideální.
druhák a elektrotechnická olym-
piáda vyhlašovaná ČVUT v  rám-
ci hledání talentů. celorepubli-
kově 600 a  do  finále šlo 10 lidí 
s  nejzajímavějšími projekty. Můj 
mikrokontroler rapsberry Pi, 
který iP protokolem rozsvěcel/
zhasínal  světla. nevyhráli jsme, 
ale všichni finalisté jdou bez přijí-
maček na ČVUT. návštěvy vědec-
kotechnických center v Brně, Plz-
ni, Linci. Užíváme si dál. V J. hradci 
postavila škola za  2  000  000 kč 
cvičné data centrum Gen8hP/
aMd. kryptografie,  streaming 
hd obrazu, virtualizací strojů, ří-
zením sítí (Lotyšské systémy Mi-
kroTik). Pochopte, už po kapsách 
nenosíme flashdisky, filmy nesta-
hujeme, streamujeme. kupodivu, 
jak málo škol se do  podobného 
dobrodružství pouští. 
instalujeme 30 vysokorychlost-

ních prvků MikroTik  do  budovy 
Jáchymova, vysoko rozlišené iP 
kamery Vivotek, naS systémy Sy-
nology s detekcí tváře - cia hadr. 
Škola učí robotický Mindstorms. 
Máme síťové laboratoře s  vyso-
ce svítivou Lcd projekcí, lasero-
vé vizualizéry aVerMedia. 3d pro-
totypujeme na  workstationech 
s  12GBraM a  GPU/nvidiaQuad-
ro. rozšiřujeme zabezpečovací 
systémy Paradox. Pracuji v Micro-

softu, díky škole půjdu bez při-
jímaček na  ČVUT. Máme  nová 
okna, jsem správcem školní do-
mény, serverů, cloudů, facebooku 
(www.sosu.cz). Stavím roboty 
a  v  Javě programuji mikrokont-
rolery. korporace a  vysoké školy 
chtějí nás, nás, kterých je tak má-
lo. nás informatiky z jindřichohra-
decké „zemědělky“.

Petr Fuk

 �Účastníci soutěže Do práce na kole  
podpoří charitu
Ještě do  konce dubna se může-
te přihlásit do  soutěže do  práce 
na kole, která spočívá ve výměně 
auta za  kolo po  celý měsíc kvě-
ten. kolo není jenom dřina, mů-
že to být i relaxace, zábava a na-
víc můžete pomoci známému 
Jindřichohradečákovi romanovi 
Pišnému http://www.ventilator.
websnadno.cz/, který ač upoután 
na  invalidní vozík, má duši vel-
kého sportovce a ve sportovním 
dění našeho města má své neza-
stupitelné místo. Městský koordi-
nátor a hlavní sponzor letošního 
ročníku do  práce na  kole Město 
Jindřichův hradec vyhlašuje mo-
tivační soutěž pro všechny zú-
častněné: „Čím víc šlapu, tím víc 
pomáhám – letos šlapeme za ro-
mana“.
Pokud chcete i vy přispět na dob-
rou věc a  dojezdová vzdálenost 
do práce vám to dovolí, vyměňte 
v  květnu smradlavé auto za  po-
hodové kolo a přidejte se k nám. 
Pomůžete nejen romanovi, ale 
užijete i  spoustu zábavy. roman 
se podle svých slov už teď těší, že 
zažije nějaký adrenalin.
Začínáme již v  sobotu 25. dub-
na od  14.00 hodin Veselou jarní 
cyklovyjížďkou, která je otevře-
ná široké cyklistické veřejnosti 
od malých po velké. Sraz je v Mu-
zeu Jindřichohradecka ve Štítné-
ho ulici, kde vernisáží společně 

otevřeme výstavu nejen historic-
kých kol. Pokračujeme projížďkou 
po  městě. akce vyvrcholí v  Mu-
zeu fotografie a  MoM, kde je 
připraveno komentované před-
stavení o  vývoji jak bicyklů, tak 
i  příslušného oblečení, které při-
pravil Mga. Jakub Valášek. Bude-
me i soutěžit. k tomu všemu nám 
stylově zahraje Bohemian Swing 
Band karla Pixy. Více informací 
najdete na  http://www.doprace-
nakole.net/

Lenka Michalcová

Foto: Amálie Buřilová

 � Problémy s exekucí řeší řada lidí
V  Jindřichově 
hradci posky-
tujeme pátým 
rokem služ-
by odborné-
ho sociálního 
poradenství. 
Velkou část 
problematiky 
tvoří situace 
spojené s exe-

kucemi. Jedná se o širokou oblast, 
ze které zde vybíráme pro ilustra-
ci jedno typické téma, se kterým 
se na nás klienti obrací, a to zaba-
vení vybavení domácnosti v rám-
ci exekuce.
na  naši poradnu se obrátil pan 
Petr. Jeho družku evu dnes rá-
no navštívil vykonavatel soudní-
ho exekutora. eva bydlí s Petrem 
v pronajatém bytě, kde ani nemají 
trvalý pobyt. Petr tušil, že má ně-
jaké potíže se svými starými zá-
vazky a  s  jejich splácením. Že je 
to tak vážné, ho ani nenapadlo. 
když vykonavatel přišel, Petr byl 
v práci. V bytě „olepil“ exekučními 
nálepkami veškeré jeho vybave-
ní a zařízení. eva se bránila, že ne 
všechny věci jsou její, část je Pet-
ra. i přes to, že vykonavateli jasně 
řekla které, vše bez výjimky ole-
pil. nabídl jí, že pokud vymáha-
nou částku uhradí do  dvou dnů, 
nic z věcí neodveze. dlužná část-

ka však není malá a  Petr se bojí, 
že to nestihnou uhradit. Má tedy 
obavu, že tak přijde i o svoje věci. 
co má dělat?
V  této situaci má právo zažádat 
exekutora o  vyškrtnutí věcí ze 
soupisu movitého majetku. Tento 
návrh je nutné exekutorovi zaslat 
do 30 dní od provedeného soupi-
su. k návrhu je však nezbytné při-
pojit důkazní materiály, kterými 
prokáže, že majetek, který chce 
vyškrtnout, je opravdu jeho. S ná-
vrhem i  možnostmi dokazování 
jsme panu Petrovi poradili. exe-
kutor v zákonné lhůtě odpověděl 
a věci, kde se panu Petrovi poda-
řilo vlastnictví prokázat, ze soupi-
su vyškrtnul.
Mezi úkony, které s  klienty řeší-
me, patří i pomoc s tzv. oddluže-
ní (osobní bankrot). Služeb může 
využít každý zájemce. Jsou po-
skytovány zdarma. na  schůzku 
se můžete objednat telefonicky 
(775  202  421) či emailem (info@
theia.cz). Poradnu můžete navští-
vit i bez objednání.

Adresa: 
Pravdova 837, 377 01 J. hradec 
(pondělí: 8.00 – 16.00 hodin, 
středa: 12.00 - 17.00 hodin)
Více o  službách organizace 
na www.theia.cz 

Barbora Čechová

spolky, zájmové a vzdělávací organizace
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 � Sezóna v Muzeu čs. armády nabídne nové exponáty i jarní výšlap

Zahájení sezóny v Muzeu čs. armády 1938 J. Hradec

 � Rolničky budou znovu pomáhat
Také v  letošním roce pořádá dia-
konie Čce – středisko rolnička ve-
řejnou pouliční sbírku rolničkové 
dny. Letošní ročník bude již čtr-
náctý a jeho výtěžek bude použit 
na otevření obchodu dobré vůle. 
rolnička poskytuje své služby dě-
tem i dospělým s mentálním po-
stižením již od roku 1994. V sou-
časné době máme více jak 100 
klientů z  celého táborského re-
gionu. Jedním z  našich cílů je 
i zaměstnávání lidí s postižením. 
Proto bude 1. června v  budově 
bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužni-
cí v Táboře otevřen obchod dob-
ré vůle  - obchod s věcmi z druhé 
ruky, který dává práci lidem s po-
stižením.
V loňském roce jste nám vy a oby-

vatelé dalších 10 měst v Jihočes-
kém kraji pomohli získat částku 
169 071 kč. Pomozte nám ji letos 
překonat. až ve  čtvrtek 16. dub-
na potkáte v ulicích svého města 
dobrovolníky ve  žlutých tričkách 
se zapečetěnou pokladničkou 
a oni vám nabídnou ke koupi ba-
revnou rolničku, neodmítněte je, 
prosím.
Váš příspěvek bude použit 
na dobrou věc. naše sbírka je po-
řádána dle zákona 117/2001 Sb., 
o  veřejných sbírkách a  podléhá 
kontrole krajského úřadu Jiho-
českého kraje.
Více informací naleznete na  na-
šich webových stránkách www.
rolnicka.cz.

Ludmila Pokorná

 �Masky, jitrnice, pivo, v Hradci to zase žilo

a  opravdu, v  neděli 15. února 
2015 bylo v  Jindřichově hradci 
zase živo. Tolik masek za posled-
ní léta město nezažilo! kromě ba-
ráčníků a členů divadelní společ-
nosti Jablonský se k  nám přidali 
veslaři a v hojné míře i dobrovol-
ní hasiči. a  nejen to. V  průvodu 
se objevila spousta moc hezkých 
masek. a co bylo nejhezčí? hod-
ně dětí v maskách, které si to pat-
řičně užívaly. Bylo by moc dobře, 
aby se v podobném duchu pokra-
čovalo i další roky. a uvítáme ješ-
tě více masek.
Je již pravidlem, že mezi diváky 
skotačí masopustní klibna, kte-
rou mistrně ovládá velký přízni-

vec Jindřichova hradce, hudební 
režisér Českého rozhlasu v Praze, 
igor Tausinger. Již léta spolupra-
cuje při různých kulturních ak-
cích v našem městě. k masopustu 
již neodmyslitelně patří. Pochopi-
telně by se průvod neobešel bez 
Ukrutanky, která vyhrává po  ce-
lou dobu průvodu, poté na  ná-
městí během programu a rovněž 
i k tanci.
na pódiu se odehrála soutěž v po-
jídání jitrnic a  nově samostatně 
v  pití piva. Vepřovou hlavu zís-
kal tygr a  za  pivo si vysloužil tu-
zemák čert. Ten měl správný splá-
vek. aby ne, z  pekla je pěkně 
vyprahlý. Soutěže skončily, na-
stal čas veselí. Při dámské volen-
ce šel do kola pan starosta spolu 
s rychtářem. Sličné dámy, cikánky 
a  další masky těmto dvěma ne-
daly oddychu. Pěkně je vytáčely. 
Přidaly se i ostatní masky a vese-
le se tančilo. Mezitím se mezi lid 
servírují jitrnice, jelítka, tlačenka, 
škvarky či uzené. Letos bylo těch-
to darů matičky země požehna-
ně. na všechny se bohatě dostalo.
Sabina a Jiří Langerovi, autoři scé-
náře masopustu, mohou být jistě 
spokojeni. Budeme se těšit, čím 
nás zase příští rok překvapí.  dě-
kuji všem účinkujícím, maskám, 
pořadatelům, hudbě, divákům 
a všem těm, kteří se o letošní moc 
hezký masopust zasloužili.
 

Dáňa Šprinclová

o víkendu 4. a 5. dubna 2015 se poprvé po zim-
ní přestávce otevře všem zájemcům Muzeum 
čs. armády, které se nachází v prostorách Stát-
ního hradu a zámku J. hradec, vchod z brány 
při vstupu na 1. nádvoří. Zimní pauzy jsme vy-
užili k obohacení expozice o nově získané ex-

ponáty a také o naučné panely věnované čs. 
armádě z let 1920 – 1938, pořízené za podpo-
ry Grantu Jihočeského kraje. Zcela nově zde 
návštěvníci uvidí např. expozici o předválečné 
civilní protiletecké ochraně a československé 
lidové armádě z let 1950 – 1989. 

Po stopách obránců Novobystřicka z roku 1938 – jarní výšlap po objektech čs. opevnění 
u Starého Města pod Landštejnem, úseku H-43

V  sobotu 11. dubna 2015 po-
řádá Muzeum čs. armády 
1938 J. hradec u  příležitosti  
80. výročí vzniku ředitelství 
opevňovacích prací (založe-
no 20. března 1935) prohlíd-
ku lehkého opevnění budova-
ného v  letech 1936 - 1938 nad 
Starým Městem p.  L. Začátek  
v  9.00 hodin na  náměstí ve  Sta-
rém Městě. Předpokládaný ko-
nec ve 14.00 hodin. Trasa je dlou-
há 6 km a zhlédneme zde celkem 

12 bunkrů typu 1936 a 1937, mi-
mo jiné jednostřílnový řopík ty-
pu c (nejmenší pevnostní objekt 
v  předválečné ČSr), vzácný lo-
mený objekt typu B, šikmý ob-
jekt, bunkr poškozený němec-
kým zkušebním ostřelováním 
a  dochované zákopy z  mobiliza-
ce 1938. doporučujeme vhodné 
oblečení a dobrou obuv. akce se 
koná za každého počasí. 

Miloslav Sviták
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 �Mezinárodní den žen v předstihu
Již 26. února jsme s  předstihem 
slavili MdŽ. Jednak kvůli poměrně 
obsazenému sálu Střelnice a hlav-
ně kvůli jarním prázdninám. kdo 
by nám nahradil hezké vystoupe-
ní dětí? celý program uváděla da-
nuše kubáková, místopředsedky-
ně Jindřichohradeckého sdružení 

sociálních aktivit. Z  hostů jsme 
přivítali starostu města Stanisla-
va Mrvku, místostarostku Pet-
ru Blížilovou a  ředitelku oblast-
ního spolku Českého červeného 
kříže Lenku kalábovou. Pan sta-
rosta poděkoval za  všechny ak-
ce, které sdružení pořádá, zmínil, 

jak je rád, že žijeme plnohodnot-
ným životem a popřál nám hod-
ně zdraví.
Potom už následoval bohatý pro-
gram. nejprve vystoupily děti 
z iii. mateřské školy. hezké pásmo 
písniček, scének a tanečků připra-
vily učitelky Velíšková a dvořáko-

vá. Pěvecký sbor iii. základní ško-
ly vedený učitelkou daňkovou 
přednesl několik písní za  klavír-
ního doprovodu Vladimíra Přiby-
la. k programu přispěla i Základní 
umělecká škola Vítězslava nová-
ka vystoupením Jana Jelínka, kte-
rý zazpíval za doprovodu radima 
Sládka. eliška dušková zahrála 
na klavír a ještě nám zazpívala Ju-
lie nosková.
Stalo se pravidlem, že nás vždy 
potěší i  dívky z  aerobiku teamu 
Lena. Trenérky Lenka Průcho-
vá, Marcela Beníčková a  Mar-
tina Průchová připravily s  nej-
menšími děvčaty ve  věku 5-7 
let skladbu Zahradníčci. 8-10le-
té představovaly noty. Již vět-
ší 11-13leté ztvárnily Policistky. 
dívky ve věku 14-17 let vystou-
pily se skladbami Pink a Funky.
do  posledního místa zaplněná 
Střelnice všem účinkujícím děko-
vala bouřlivým potleskem za  je-
jich krásná vystoupení.

Dáňa Šprinclová

 �Dubnové akce s Hamerským potokem
co s dubnovými víkendy? V tomto 
měsíci se můžete zúčastnit dvou 
akcí, které si pro vás hamerský po-
tok připravil. nejprve navážeme 
na naši tradici pravidelných úklidů 
v  okolí Jindřichova hradce. Ten-
to rok se připojíme k celorepubli-
kové dobrovolnické úklidové akci 
„Ukliďme Česko“ (www.uklidme-
cesko.cz). Minulý rok v rámci této 
kampaně 6000 účastníků uklidi-
lo v celé České republice 350 tun 
odpadu z černých skládek a veřej-
ných prostranství. k  úklidu se se-

jdeme se v  sobotu 18. 4. v  9.00 
hodin u  dětského hřiště pod 
gymnáziem a naši snahu budeme 
směrovat ke  sv. Jakubu. Pracovní 
rukavice a  pytle budou zajištěny. 
Pokud vám také vadí procházet se 
mezi odpadky, budeme rádi, když 
se připojíte. 
následující víkend se bude konat 
vycházka s  názvem „Vítání pta-
čího zpěvu“. duben je z ornitolo-
gického hlediska významný tím, 
že se na  naše územní vrací větši-
na stěhovavých ptáků. Proto se 

 �Uplynulý měsíc byl v Oknech plný optimismu

„Březen, za  kamna vlezem“… V  oknech jsme 
za  kamny neseděli, ale setkávali jsme se s  lid-
mi, kteří naší práci dlouhodobě pomáhají. První  
setkání se odehrálo v jindřichohradecké prodej-
ně Fruko Schulz, kde pan František Jiřík předal 
ředitelce oken šek na 1816  kč. Ti, kdož si v pro-
dejně zakoupili pivo značky Bernard, zároveň 
přispěli na práci oken částkou 10 haléřů. a haléř 

tento měsíc vydáme na  putová-
ní Jindřišským údolím s  ornitolo-
gem Stanislavem Skořepou, jehož 
součástí bude odborná přednáška 
o našem ptactvu a také pozorová-
ní v terénu (nezapomeňte si dale-
kohledy!). Během procházky, kte-
rá povede z Blažejova do Jindřiše 
po  Jindrově naučné stezce, pro-
jdeme i  nově rozestavěnou Ptačí 
stezkou. Program je zaměřen pře-
devším na  dospělé zájemce, ale 
vítány jsou i  děti. harmonogram: 
sraz v neděli 26. 4. na zastávce vla-

ku JhMd v Blažejově v 9.40 hodin 
(odjezd úzkokolejky z J. hradce je 
v 9.25 hodin), ukončení procházky 
bude v 11.58 hodin v Jindřiši (pří-
jezd do J. hradce ve 12.07 hodin).
obě akce jsou finančně podpoře-
ny Jihočeským krajem a  Městem 
Jindřichův hradec. o  aktuálních 
informacích týkajících se dubno-
vých akcích se můžete více dočíst 
na našich stránkách www.hamer-
skypotok.cz.

Kamila Půlpytlová

k haléři – je z toho krásná částka. děkujeme mi-
lovníkům piva Bernard. ať jim chutná!
druhé setkání se odehrálo v kostele církve Čes-
kobratrské evangelické, který rádi navštěvují ně-
kteří z našich uživatelů a mají zde skvělé zázemí 
i pocit přijetí. Členové evangelického sboru nám 
věnovali 1445 kč – výtěžek nedělní postní sbírky.
Třetí setkání bylo taneční. odehrálo se na  ple-
se firmy Fruko Schulz, kde nám pan ředitel ne-
jedlý předal šek na  10  000 kč. i  on je v  článku 
přítomen – pokud byste jej nepoznali – shlíží  
s  lahví rozumně Uložené Měny na návštěvníky 
své prodejny. Všechny výše jmenované příspěv-
ky budou využity v srpnu tohoto roku na realiza-
ci tábora pro děti a dospělé se zdravotním po-
stižením. 
Čtvrté setkání nás teprve čeká na 12. Benefičním 
plese oken. Jak dopadne – to je téma pro příští 
číslo. děkujeme těm, kteří nám věnovali čas, pé-
či, pozornost i finance a přejeme slunné dny!

Drahomíra Blažková
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ChCete náS?
Idefix, kříženec, pes, 7-8 let
kříženec střední velikosti (16,5 kg). Při-
šel k nám s neléčenou rakovinou kosti na 
spodní čelisti. dle veterinářů není však již 
vzhledem k rozsahu nádoru vhodné ná-
dor odoperovat. idefix má ale obrovskou 
chuť do života a chová se, jakoby ho žád-
ný nádor neomezoval. Byl zvyklý žít v domě se zahrádkou. na vo-
dítku chodí pěkně. S ostatními pejsky vychází dobře. hledáme 
pro něj domov na dožití.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. Hradec)
 

Nellinka, kříženka no, fena, 13 let
Úžasná psí babička, která v době příjmu 
vážila pouhých 15 kg, ale má chuť k žrá-
dlu, takže hezky nabírá a dostává se do 
kondice. Je velmi hodná, mírná. S ostat-
ními pejsky i s kočičkami a dalšími zvířaty 
nekonfliktní. na vodítku chodí perfektně, 
na volno se drží u člověka a nemá snahu 
se vzdalovat. Zaslouží si domov, kde bude moci v teple a s láskou 
dožít a bude mít dostatek krmení, které jí do této doby chybělo. 
Miluje i malé děti.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (J. Hradec)
 

Bertík, kříženec, pes, cca 2 roky, kastrovaný
drobný, velice kontaktní, čistotný, po-
měrně poslušný a aktivní pejsek. Vhodný 
na psí sporty nebo pro sportovně založe-
nou rodinu. Vhodný bude do bytu buď 
jako jedináček nebo k fence. Jediným 
problémem je jeho majetnické chování 
vůči žrádlu, kvůli kterému dokáže i ošklivě kousnout. nechceme 
tento problém zlehčovat, ale při správném a důsledném vedení 
a nastavení pravidel s ním nemáme problém.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (J. Hradec)
 

Alan, kříženec německé dogy, pes, cca 10 měsíců 
odrostlé štěně větší velikosti. Je velmi 
hodný, přátelský, s ostatními pejsky ne-
konfliktní. na volno se drží u člověka. Mi-
luje aportování a přetahování se o hrač-
ky. Potřebuje trochu výchovy a někoho, 
kdo se mu bude věnovat.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. Hradec)
 

Santa, kříženec jezevčíka, pes, cca 2 roky, kastrovaný 
klasický tvrdohlavý zástupce jezevčíko-
vitých. Potřebuje pevné vedení a jasné 
mantinely, pak bude výborný společník. 
Jiné pejsky ani fenky moc nemusí, je pro-
to vhodný spíše jako jedináček. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. Hradec)
 

Mikuláš, samec králíka, 1,5 roku
Mikuláš je ochočený králík. Je hodný, hle-
dáme pro něj bydlení ideálně v prostor-
né kleci s možností pouštění pod dozo-
rem. 
Kontakt pro zájemce: 603 219 149 
(J. 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 DUbnU 2015

Merkur se objeví koncem měsíce večer nad západem, Venuši spatříme také večer nad 
západem vysoko na obloze. Mars je vidět také ještě v první polovině měsíce, večer, velmi 
nízko nad západem. Jupiter lze pozorovat celou noc a Saturn ve druhé polovině noci. 
Planety Uran a neptun jsou nepozorovatelné. Pozorování Měsíce je velice hezké, nejlé-
pe, kolem první čtvrti. V tuto dobu jej Slunce osvětluje z boku, a proto výškově rozdílné 
útvary na jeho povrchu, vrhají stíny do měsíční krajiny.  obraz v dalekohledu je tak vidět 
lépe prostorově a je velice působivý.  Měsíc projde 4. dubna úplňkem (v tento den nasta-
ne úplné zatmění Měsíce, bohužel u nás nepozorovatelné, protože po celou dobu úkazu 
je Měsíc pod obzorem), 12. dubna poslední čtvrtí, 18. dubna novem a 26. dubna nastane 
první čtvrť.  dne 1. dubna je Měsíc v odzemí (406 033 km), 17. dubna v přízemí (361 009 
km) a 29. dubna opět v odzemí (405 116 km).     
i Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší 
- fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem na hvěz-
dárně pak uvidíte i protuberance, filamenty a další děje na Slunci. Jarní obloha je, jako v 
každé jiné roční období, velmi pěkná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, 
dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

další zajímavosti dubnové oblohy roku 2015:

8. 4.  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,6° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 8. a 9. 4.) 
10. 4. Merkur v horní konjunkci se Sluncem 

19. 4.  Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 4,0° jižně; za příznivých podmínek pozorovatelný srpek Měsí-
ce v blízkosti Merkuru a Marsu v červáncích velmi nízko nad západním obzorem)  

a Marsem (Měsíc 3,8° jižně) 
20. 4. Venuše v konjunkci s α Tau (v Býku, Aldebaran; Venuše 7,4°severně – planeta v blízkosti hvězdy  

večer na západě)
20. 4. v 10.41 hodin – Slunce vstupuje do znamení Býka

21. 4.  Měsíc v konjunkci s  α Tau (v Býku, Měsíc 0,33° severně; těsná konjunkce Aldebaranu a Měsíce pozo-
rovatelná za soumraku nad západním obzorem) o pár hodin později i s Venuší, (Měsíc 7,4° jižně; seskupení 

Měsíce, Venuše a Aldebaranu (α Tau) večer na západě) pozorujte večer nízko nad západem
23. 4. Merkur v konjunkci s Marsem (Merkur 1,3° severně; přiblížení planet pozorovatelné triedrem ve ve-

černích červáncích); kolem 1h SEČ – maximum meteorického roje „Lyridy“
26. 4. Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,8° jižně) 

návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2015:

odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 14.00 - 16.00 hodin

večer: úterý a pátek: 20.00 – 22.00 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 nepřízni-

vého počasí ve večerních hodinách je otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.

• Členové ČaS mají po předložení platného členského průkazu ČaS vstup volný
• hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně  

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 30 Kč 50 Kč 70 Kč

děti do 15 let 20 Kč 30 Kč 40 Kč
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kUltUrní servis
 � Čarodějnický rej na vás opět po roce čeká v parku pod gymnáziem

Čarodějnice v  J. hradci se stá-
vají pomalu, ale jistě akcí, kterou 
vyhledává stále více lidí. Město 
Jindřichův hradec ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů 
Jindřichův hradec vás co nejsr-
dečněji zvou 30. dubna 2015 
v  18.30 hodin do  parku pod 
Gymnáziem V. nováka J. hradec.
Mnoho lidí nemá možnost trá-
vit pálení čarodějnice někde 
u  ohně mimo město, a  proto 
jsme se opět rozhodli jim přiblí-
žit atmosféru pálení čarodějnic.  

naše čarodějnice jsou hlavně 
o programu a soutěžích pro dě-
ti, diskotéce Michala arnošta, 
opékání buřtů na ohni a o celko-
vé atmosféře. každé dítě v  kos-
týmu čarodějnice a  čaroděje 
obdrží malý dárek. na své si při-
jdou i  dospělí, pro které máme 
na  stánku připravenou spoustu 
lahůdek a nápojů.
Pálení čarodějnice je neobvyk-
lá, ale velmi oblíbená událost, 
která má své prameny už v dáv-
né historii. Filipojakubská noc 

 �Divadelní společnost Jablonský chystá na duben další premiéru
(pokračování ze str. 1)

Všechny Poláčkovy velké romány 
jsou plné svérázných, ale milých 
figurek dnes již zmizelého svě-
ta, kde ještě platila slušnost. Útlá 
knížka o klukovských dobrodruž-
stvích je psaná z  pohledu dítě-
te, který prolíná svět dospělých. 
Mistrovské dílo jazykové komiky 
ukazuje dětský svět, kde je pro 

klukovskou hrdost potřeba se bít, 
vynalézavost a  fantazii dávných 
her, které se sice neshledávaly 
vždy s  pochopením dospělých, 
ale byly důležité pro chápání přá-
telství. Je to čas kluků, kterým 
mohou dnešní děti, ztrácející se 
někdy ve virtuálním světě počíta-
čů, jen závidět.  
divadelní společnost Jablonský si 
vybrala tento text i proto, že vět-

šina těch nejmladších členů diva-
dla „dorostla do maturity“ a chys-
tá se vkročit do  „toho velkého 
světa“. na  inscenaci se podílí té-
měř třicet hereček a herců včetně 
divadelní kapely Ukrutanka. 
a  teď to nejdůležitější: premiéra 
původní inscenace Bylo nás pět 
se uskuteční v  pátek 17. dubna 
od  19.00 hodin v  divadelním 
sále Střelnice. Vstupenky budou, 

jako obvykle, v předprodeji toho-
to kulturního zařízení.
Představení je vhodné pro do-
spělé i  pro školáky; ideálním  
návštěvníkem je rodina a všichni, 
kteří slovy Františka Filipovského 
„nedali zahynouti našemu klu-
kovskému času“.

Sabina Langerová

připadá na  noc z  30. dubna na   
1. května.
Svátek se původně pravděpo-
dobně slavil o  úplňku, jenž byl 
nejblíže dnu, nacházejícímu se 
přesně mezi jarní rovnodennos-
tí a  letním slunovratem. Lidé 
věřili, že tuto noc se čarodějni-
ce slétají na  čarodějnický sabat 
a  skutečně je tato noc jedním 
z největších pohanských svátků. 
Lidé také věřili například v  ote-
vírání různých jeskyní a  pod-
zemních slují, ve  kterých jsou 

ukryty poklady. 
na  ochranu před čarodějnicemi 
se na  vyvýšených místech zapa-
lovaly ohně. Postupem času se 
z těchto ohňů stávalo „pálení ča-
rodějnic“. Zapalovala se smolná 
košťata a  vyhazovala se do  výš-
ky. Popel z  těchto ohňů měl mít 
zvláštní moc pro zvýšení úrody. 
někdy se rozhrnutým popelem 
vodil dobytek k  zajištění plod-
nosti, jindy se přes oheň skákalo 
kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Ivana Bačáková
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2. 4. 17:00, 20:00
MěSTo 44
drama, Válečný/Polsko/2d
3. 4. 17:00, 20:00
cHAPPIe
akční, Sci-Fi/USa/2d
4.-5. 4. 17:30
KoneČně DoMA
animovaný/USa/3d
4.-5. 4. 20:00
VZKřÍŠenÍ DÉMonA
horor/USa/2d
9. 4. 17:30, 20:00
VybÍJená
komedie/Čr/2d
10. 4. 17:30, 20:00
GUnMAn: MUŽ nA oDSTřel
akční, krimi/USa/2d
11.-12. 4. 17:00, 20:00
rycHle A ZběSIle 7
akční/USa/2d
15. 4. 19:00
ProTI PřÍroDě (ArT kino)
komedie, drama/norsko/2d
16. 4. 17:30, 20:00
ceSTA nADěJe
drama, Válečný/austrálie/2d
17. 4. 17:30, 20:00
loVcI A oběTI
Thriller/Čr/2d
18.-19. 4. 17:30
PoPelKA
Pohádka/USa/2d
18.-19. 4. 20:00
neUTeČeŠ
horror/USa/2d
22. 4. 19:00
PernÝ Den (Projekt 100)
hudební komedie/V. Británie/2d
23. 4. 17:30, 20:00
noČnÍ běŽec
akční, krimi/USa/2d
24. 4. 17:00, 20:00
DrUHÝ báJeČnÝ HoTel MArIGolD
komedie, drama/USa, V. Británie/2d
25.-26. 4. 17:00, 20:00
reZISTence 
akční, Sci-Fi/USa/3d
30. 4. 17:30, 20:00
KráloVA ZAHrADnIce
romantický, drama/V. Británie/2d
1. 5. 17:30, 20:00
PořáD JSeM To Já
drama/USa/2d

PřeDSTAVenÍ Pro DěTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
5. 4.
oMAloVánKy
Čr / pásmo pohádek / 2d
12. 4.
o PrInceZně, KTerá VŠecHno 
VIDělA
Čr / pásmo pohádek / 35mm
19. 4.
cVrČeK A SPol
Čr / pásmo pohádek / 35mm
26. 4.
ZA KAMAráDy Z TeleVIZe 5
Čr / pásmo pohádek / 35mm

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 
cHrADec KráloVÉ - 25. 4. 2015 
night run Hradec Králové 
GP Batteries niGhT rUn hradec krÁLoVÉ 
a  avon běh je jedinečná běžecká zážitková 
akce na  východě Čech. každý závodník běží 
s  čelovou svítilnou centrem hradce králové 
a v okolí Labe.  2. ročník očekává až 2000 běž-
ců. Součástí je charitativní běh avon na  po-
moc v  boji proti rakovině prsu. Start na Vel-
kém náměstí.

cHeb - 25. 4. 2015 
 „cheb v dubnu 1945“ 
Vzpomínková akce k 70. výročí konce 2. svě-
tové války. Bohatý program po celý den, 9.00 
– 17.00 hodin chebský hrad – vojenské leže-
ní, cheB 1945 – vernisáž výstavy fotografií 
ve vestibulu chebské radnice,  Boj o chebskou 
radnici,   Přehlídka vojenské techniky, JaZZ 
BiG GanG – Jazzový taneční večer a další.

KUTná HorA - 18. 4. 2015
Probouzení Kutné Hory 
od  16.00 hodin na  nádvoří Vlašského dvora. 
10. ročník slavnostního zahájení turistické se-
zóny. Tentokrát na téma „Přemyslovská kutná 
hora aneb vznik českého eura“. Čtyři nevšední 
průvodci (kněžna Libuše, Přemysl oráč, mnich 
antoň a investigativní novinářka Zuzana) vás 
provedou dobou, kdy Českému království 
vládli Přemyslovci. 

lIToMyŠl - 22. - 26.4. 2015
Zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny
Lázně ducha - lázeňská promenáda, pódia, 
koncerty, výstavy. 

PolIČKA - 18. 4. - 27. 9. 2015
Výstava „750. výročí založení města Poličky“
Městské muzeum a galerie - poklady z muzej-
ních sbírek a  zajímavosti z  dějin. Představení 
unikátního exponátu – koruny Přemysla otaka-
ra ii. Poprvé bude veřejnosti představen i polič-
ský poklad.

TelČ - 30. 4. 2015
Telčské čarování u rybníka roštejn
Pálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry, dět-
ský program, masky, čarodějnice.

TřeboŇ - 8. 4. 2015
Taplowyouthchoir
divadlo J. k. Tyla od 19.30 hodin, koncert smí-
šeného mládežnického sboru vyhlášeného 
v roce 2008 nejlepším mládežnickým sborem 
ve Velké Británii.

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

Zuzana Bedrnová

 � VYBRANÉ dubnové  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
GUnman: mUŽ na OdsTŘEL 
(The Gunman)

Akční, Krimi/USA/Bontonfilm CZ/2D
„Znáš ty dny, kdy se ti nic nevede, a všichni tě chtějí zabít?“ 
Napětí jako řemen a zuřivý souboj dvou oscarových drsňáků Seana 
Penna a Javiera Bardema přinese v rytmu výstřelů a hvízdajících ku-
lek akční špionážní thriller Gunman: Muž na odstřel. Sean Penn se 
ocitne ve smrtící smyčce svých bývalých kolegů a jedinou jeho šancí 
je zásada, že nejlepší obrana je útok. Důležitou zprávou pro diváky 
je fakt, že film natočil režisér „96 hodin“ Pierre Morel, který vynalezl 
Liama Neesona jako akčního hrdinu. 
Vedle přímočaré akce nabízí film i  zápletku, která vede diváky 
po  atraktivních místech naší planety, z  ulic elegantního Londýna, 
přes energií nabitou Barcelonu až do dusné africké džungle. 
Muž na odstřel vznikl podle knihy francouzského autora drsných de-
tektivek Jean-Patricka Manchetta. Podle jeho knih vznikla na přelo-
mu 70. a 80. let několik klasických krimi filmů, často s Alainem De-
lonem. U nás nejznámější jsou Tři muži na zabití.
„Znáš ty dny, kdy se ti nic nevede a všichni tě chtějí zabít?“ ptá se 
hlavního hrdiny jedna z postav. Pro Seana Penna to bude až příliš 
známý pocit. Nicméně brzy to bude právě on, kdo začne klást otázky.
Hrají: Sean Penn, Javier Bardem, Ray Winstone, Idris Elba, Jasmine 
Trinca, Mark Rylance
Režie: Pierre Morel
Hrajeme:  10. 4. 2015 od 17:30 a 20:00

PrOTI PŘírOdě 
(mot naturen)
Komedie, Drama/Norsko/AeroFilms/2D

Kdo jsi, když se nikdo nedívá?
Film Proti přírodě je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicát-
níka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víken-
dový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: ne-
kompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském 
životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fanta-
zie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům lidského 
života. Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se 
touží vymanit ze zajetých kolejí.
Hrají: Ole Giæver, Rebekka Nystabakk, Marte Magnusdotter Solem, 
Sivert Giæver Solem, Trond Peter Stamsø Munch
Režie: Ole Giæver
Hrajeme: 15. 4. 2015 od 19:00

Zdroj:    www.csfd.cz;  www.aerofilms.cz;  
www.bontonfim.cz

str. 13

duben 2015

www.jh.cz



 �Muzeum fotografie a MOM startuje výstavní sezónu
Tak jako loni startuje Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v dubnu výstavní sezónu, a to v sobotu 18. 4. v 17.00 hodin verni-
sáží výstav „karel Čapek fotograf“ a  „Tatranky“.   

První představí dramatika, spi-
sovatele, novináře a  estetika 
karla Čapka jako nadšeného fo-
tografa – pořídil snímky nejen 
štěněte dášeňky, které je hlav-
ním aktérem příběhů jeho zná-
mé knížky pro děti, ale i rostlin 
či zátiší a  portréty řady osob-
ností včetně prvorepublikové-
ho prezidenta T. G. Masaryka, 
s  kterým ho pojilo přátelství. 
V rámci výstavy, jež je mimo ji-
né připomenutím 125. výročí 
Čapkova narození a  vzhledem 
k  literárně zpracovanému té-
matu války Čapkem spisovate-
lem a dramatikem též připome-
nutím 70. výročí konce druhé 
světové války, bude také k vidě-
ní film o životě a době spisova-
tele z produkce Památníku kar-
la Čapka ve  Staré huti a  výběr 
z jeho slovesné tvorby. 
 „Tatranky“ pak přiblíží tvorbu tří 
mladých slovenských fotografů 
Filipa Beránka, kataríny dubco-
vé a  kataríny Támové, studen-
tů oboru fotografie na  Fakultě 
multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

– V  den zahájení sezony si při-
jdou na  své nejen příznivci fo-
tografického umění, ale i tradič-
ního jazzu díky doprovodnému 
vystoupení kapely old Steam-
boat. Veřejnost je srdečně zvá-
na, vstup volný.      
nadto bude v  muzeu již od  za-
čátku dubna ke zhlédnutí tema-
tická kolekce snímků z prostředí 
českých hospiců, kterou zde pre-
zentuje z. ú. „hospic nova do-
mus“, vernisáž 1. 4. v  17.00 ho-
din, nebo putovní výstava České 
inspirace „chebské dvorky“.     
otevírací doba od  2. do  17. 4. 
(přístupná pouze výstava z pro-
středí hospiců a  chebské dvor-
ky) je pondělí až pátek a svátky 
10.00–12.30, 13.00–17.00 ho-
din; od  19. do  30. 4. je otevře-
no již v  obvyklém režimu úterý 
až neděle a  svátky 10.00–12.30, 
13.00–17.00 hodin. Více informa-
cí k  tématu naleznete na  www.
mfmom.cz, v  případě jakýchko-
liv dotazů k  programům a  služ-
bám muzea jsme vám rádi k dis-
pozici.    

Eva Florová Z výstavy Karel Čapek fotograf

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla, na koncerty i na cestovatelskou diashow
Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hořce ostrou komedii lutze Hübnera „ÚČA MUSÍ PryČ! Divadla Verze v rámci předplatného skupi-
ny A dne 15. dubna 2015 v 19.00 hodin ve společenském sále.

V režii Thomase Zielinskiho hrají: 
david  Prachař (člen činohry ná-
rodního divadla), Jana  Janěko-
vá  ml., kateřina Winterová (člen-
ka činohry národního divadla), 

Linda  rybová, igor  chmela, Pet-
ra  Špalková (členka činohry ná-
rodního divadla).
Jedná se o  dynamickou komedii 
s  překvapivými dějovými zvraty 

a  brilantním slovním humorem, 
jež se týkají problému, který znají 
snad všichni rodiče, totiž základ-
ní školy. autor má dar odposlech-
nout reálné konflikty a zpracovat 

je do  komických situací, odliš-
ných typických charakterů a vtip-
ně úderných replik, kde se rodiče 
rozhodně nešetří.
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KD Střelnice pořádá v  rámci 
Kruhu přátel hudby KyTAro-
VÝ recITál lUboMÍrA brAbce 
ve čtvrtek 16. dubna v 19.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny.

Lubomír Brabec patří k  nejvý-
znamnějším koncertním kytaris-
tům současnosti. Pochází z Plzně, 
začínal jako houslista a ke kytaře 
se dostal až ve  svých třinácti le-
tech.  Jako patnáctiletý vstoupil 
na  plzeňskou konzervatoř a  svá 
studia dokončil na  konzervato-
ři v  Praze. Významným mezní-
kem v  jeho uměleckých začát-
cích byl úspěch, kterého dosáhl 
v  roce 1974 na  Mezinárodní ky-
tarové soutěži v Paříži, kde získal 
titul laureáta. V  roce 1980 získal 
stipendium britské vlády a  po-
kračoval ve studiích na londýnské 
royal academy of Music, kde se 
ve světově proslulém early Music 
centre věnoval interpretaci do-
bové hudby minulých století se 
speciálním zaměřením na  lout-
novou literaturu. Spolupracuje 
s nejrenomovanějšími pěvci a só-
listy / Gabriela Beňačková, eliza-
beth Vidal, Lucie Bílá, hana Jo-
nášová, alžběta Poláčková, Petr 
dvorský, Štefan Margita, daniel 
hůlka, roman Janál, Lubomír Ma-
lý, Pavel Šporcl, Jiří Bárta, Jaroslav 
Svěcený, Jitka hosprová, kateři-
na englichová, Žofie Vokálková, 
Václav hudeček, Jiří Stivín a  dal-
ší/. neméně atraktivní je jeho na-
hrávací činnost. diskografie Lu-

bomíra Brabce obsahuje více než 
30 titulů /m.j. autorská alba F. Sor, 
J. S. Bach, F. Tárrega, n. Paganini, a. 
Vivaldi, h. Villa - Lobos, V. Trojan/. 
Za  snímek rodrigova concier-
ta de aranjuez  (Panton) byl ro-
ku 1986 oceněn „Zlatým štítem“ 
za nejlepší nahrávku roku. Brazil-
ská vláda mu v  roce 1989 uděli-
la Medaili heitora Villa - Lobose. 

od firmy Supraphon records ob-
držel dvě zlaté desky, první v ro-
ce 1991 za  desku Transformace 
a druhou v roce 1996 za nahráv-
ku Vivaldiho koncertů. Za nahráv-
ku „Suburban Path“ získal v  Číně 
v  roce 1995 Golden Song Prize. 
V  roce 2003 byl oceněn vydava-
telstvím Multisonic Zlatou a  Pla-
tinovou deskou za  cd Vánoční 

Kulturní dům Střelnice vás 
zve na  cestovatelskou dia-
show Martina loewa MADeI-
rA – ráJ V ATlAnTIKU dne 
20. dubna 2015 v 19.00 hodin 
v kinosále.

ostrov květin, dobrého vína 
a  fantastických vyhlídek. Str-
mé horské srázy porostlé buj-
nou džunglí jsou protkány úz-
kými stezkami vodních stružek.  
na vrcholcích hor fičí ledová ml-
ha, zatímco na  pobřeží se slaví 
květinový festival.

Více na www.promitani.cz.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve 
na  KoncerT KArlA PlÍHAlA 
dne 21. dubna 2015 v 19.00 ho-
din ve společenském sále.
Program není vhodný pro děti 
do 12 let!
Karel Plíhal je zřejmě nejcitlivěj-
ším a  nejpoetičtějším folkařem 

současné české scény. Jeho tvor-
ba je velmi originální a  těžko na-
podobitelná. navazuje na nejlepší 
tradice českého písničkářství. Plí-
hal disponuje velkou slovní fan-
tazií. V jeho textech-básních často 
nacházíme pohádkovou tematiku: 
bajky, zvířata, personifikace, snové 

zápletky. Pro koncerty je charakte-
ristická bezstarostná, humorná at-
mosféra. Jeho publikum se ocitá 
ve  společenství obyčejných věcí, 
popsaných neobyčejným způso-
bem. Plíhal umí být stručný, to co 
chce říct, vtěsná do  několika vte-
řin. Také po hudební stránce Plíhal 

patří k  nadprůměrným folkovým 
umělcům. Stylizuje svou hudbu 
do  mnoha podob: valčíků, říka-
nek, kramářských písní, balad, me-
nuetů až k  rocku, blues, ragtimu, 
latinsko-americkým rytmům a jaz-
zu (hlavně swingu). Jako muzikant 
               (pokračování na další straně)

Transformace. V  roce 2013 obdr-
žel od firmy Supraphon diaman-
tovou desku za  půl milionu pro-
daných desek. V  témže roce při 
příležitosti státního svátku obdr-
žel na  Pražském hradě od  prezi-
denta republiky Medaili i. stupně 
za zásluhy o stát v oblasti umění.

Ivana Bačáková
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 �Dům gobelínů otevírá v dubnu opět své brány

Tapiserie Československý len – M. H. Teinitzerová, K. Putz

dům gobelínů je od  středy  
1. dubna 2015 opět otevřen 
veřejnosti. na  co se mohou ná-
vštěvníci těšit? Letošní program 
je opravdu pestrý, pro návštěv-
níky jsme připravili zajímavé vý-
stavy i  bohatý doprovodný pro-
gram. 
novou sezónu muzeum zahaju-
je výstavou s  názvem „rudolf 
Mejsnar – Tapiserie / od  návr-
hu k  realizaci“. Textilní výtvar-
ník, sedmaosmdesátiletý spolu-
pracovník textilních uměleckých 
dílen v  Jindřichově hradci před-
staví v  domě gobelínů proces 
vzniku tapiserie od  návrhu až 
k  realizaci. Vernisáž výstavy se 
uskuteční na Velký pátek 3. 4. 
2015 v 16.00 hodin. Výstava po-
trvá do 7. června 2015.
rudolf Mejsnar se narodil  
11. dubna 1928 v  Zálesní Lho-
tě v  Podkrkonoší. V  letech 1949 

– 1955 studoval na  VŠUP v  Pra-
ze. V letech 1963 – 1966 pokračo-
val aspiranturou na VŠUP u  pro-
fesora antonína kybala. Věnuje 
se malbě, grafice, designu a pře-
devším návrhům tapiserií. Spo-
lupracoval s  pražským Ústavem 
bytové kultury, s  textilními pod-
niky TiBoU a hedVoU. Vystavoval 
v Čechách i v zahraničí. Má stálou 
expozici tapiserií v  Galerii erich 
Schickling ottobeuren - eggis-
ried (německo). Získal celou řadu 
prestižních ocenění na domácích 
i  zahraničních výstavách, v  roce 
1957 v Bruselu – za kolekci tisků, 
v roce 1967 v Montrealu – za tex-
tilní tisky, v roce 1993 cenu Masa-
rykovy akademie umění – za tapi-
serie, konečně v  roce 2006 cenu 
Premio artistico Liber arte 2006.
Událostí letošní sezóny bude jistě 
výstava s názvem „Českosloven-
ský len pro new york“. ke zhléd-

nutí v domě gobelínů bude uni-
kátní tapiserie, utkaná v  dílnách 
Marie h. Teinitzerové pro Světo-
vou výstavu v  new Yorku v  roce 
1939 podle návrhu výtvarníka 
karla Putze, zapůjčená z alšovy ji-
hočeské galerie v Č. Budějovicích. 
Tapiserie nebyla dlouhou dobu 
vystavována, nyní se nabízí oje-
dinělá příležitost vidět další vr-
cholné dílo z dílny Marie hoppe-
Teinitzerové, které bylo určeno 
pro Světovou výstavu v new Yor-
ku v roce 1939. Tapiserie byla zce-
la netradičně zhotovena nikoliv 
z  vlny, ale příznačně ze lnu. Vý-
tvarník karel Putz vypráví totiž 
na  ploše tapiserie příběh vzniku 
lněného vlákna. Pět dívčích po-
stav v nadživotní velikosti znázor-
ňuje  jednotlivé úkony při zpra-
cování lnu, na  pozadí jsou vidět 
heraldické znaky symbolizující 
pět zemí československé repub-

liky. Vernisáž výstavy se usku-
teční v sobotu 18. dubna 2015 
v  15.00 hodin. Všichni milovní-
ci textilního umění jsou srdečně 
zváni. Velice rádi přivítáme býva-
lé i současné tkadleny dílen a sr-
dečně pozdravujeme i  příznivce, 
kteří se bohužel ze zdravotních 
důvodů nemohou zúčastnit. Těší-
me se na Vás.

otevírací doba:
duben až prosinec denně mimo 
pondělí
10.00 – 12.00 hodin, 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

Rita Škodová

se stále vyvíjí - ač platí už od  80. let za  velmi 
schopného multiinstrumentalistu, především 
co se hry na kytaru týče, stále roste (sám se ne-
tají tím, že v  posledních letech cvičívá až šest 
hodin denně!).
ač je pro Plíhala příznačné neustálé hudební 
hledačství, v  jedné věci se nemění. i po skoro 
čtvrtstoletí (!) stráveném na  koncertních pó-
diích, působí stále až roztomile nesměle a roz-
tržitě a  přitom z  něho vyzařuje obrovský klid 
a spousta "pozitivní energie", která se automa-
ticky přenáší na  publikum. karel Plíhal má cit 
pro míru, a co je důležité, rozhodně mu nechy-
bí smysl pro (sebe)ironii, jeho tvorba je nadča-
sová a  nadgeneračně srozumitelná a  vlastně 
i nadžánrová.

Radim Staněk
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sport
 � Kam a kdy za sportem?

Kuželky – Slovan JH, družstva – divize JIH
kolo 24. Dačice D – JH pá 3. 4. 19:00
kolo 25. JH – Slavonice pá 10. 4. 17:30
kolo 26. Chotoviny – JH pá 17. 4. 17:30
Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy
kolo 22. Olomouc B – JH ne 12. 4. 12:00
kolo 23. Č. Budějovice – JH so 25. 4. 17:00
kolo 24. JH – Slavia Praha B so 2. 5. 18:00
Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, starší dorostenky
kolo 9. Vršovice – JH so 11. 4. 15:00
kolo 10. JH – Astra Praha ne 26. 4. 12:30
kolo 11. Plzeň – JH ne 3. 5. 12:30
Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, mladší dorostenky
kolo 9. Vršovice – JH so 11. 4. 13:00
kolo 7. Ústí n./Labem – JH pá 17. 4. 17:00
kolo 10. JH – Most ne 26. 4. 14:30
kolo 11. Plzeň – JH ne 3. 5. 10:30
Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – play-out A
kolo 3. Sparta Praha – JH so 11. 4.
kolo 4. Karlovy Vary – JH ne 12. 4.

kolo 5. JH – Karlovy Vary so 25. 4. 15:00
kolo 6. JH – Sparta Praha ne 26. 4. 9:30
Basketbal – BK Lions JH, žákovská liga U15 – skupina A
kolo 13. JH – Ústí n./Labem so 11. 4. 15:00
kolo 14. JH – Roudnice n./L. ne 12. 4. 9:30
Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 27. JH B – Vimperk so 18. 4. 15:00
kolo 28. JH B – Strakonice B ne 19. 4. 9:30
Basketbal – BK Lions JH, starší mini žactvo U13 – 
oblastní přebor F1
kolo 6. JH – Pelhřimov so 11. 4. 9:00
kolo 6. JH – Pelhřimov so 11. 4. 10:30
Šachy – TJ Slovan JH, družstva Jihočeská divize I.
kolo 10. Písek B – JH ne 12. 4.
Florbal – FK Slovan JH, ženy II. liga – skupina 5
kolo 19. JH – Tábor so 11. 4. 13:30
kolo 19. JH – SK Jihlava so 11. 4. 16:30
Florbal – FK Slovan JH, muži Jihočeská liga
kolo 22. Bechyně – JH so 11. 4. 10:30
kolo 22. JH – Frymburk so 11. 4. 13:30

Florbal – FK Slovan JH B, muži Jihočeský přebor
kolo 24. Cosa ČB B – JH B so 25. 4. 10:30
kolo 24. JH B – Cosa ČB A so 25. 4. 13:00
Florbal – FK Slovan JH, dorostenci II. liga – skupina 5
kolo 24. Kaplice – JH so 25. 4.
kolo 24. JH – JokerZ ČB so 25. 4.
Florbal – FK Slovan JH, starší žákyně Liga – skupina 5
kolo 9. Světlá n./Sáz. – JH ne 26. 4. 9:00
kolo 9. JH – Soběslav ne 26. 4. 9:45
kolo 9. JH – Světlá n./Sáz. ne 26. 4. 11:15
kolo 9. Soběslav – JH ne 26. 4. 12:00
Florbal – FK Slovan JH, starší žáci Jihočeská liga
kolo 21. Milevsko – JH ne 12. 4. 10:15
kolo 21. Strakonice – JH ne 12. 4. 14:00
Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. – skupina B
kolo 9. Kaplice – JH čt 30. 4. 17:30
Volejbal – Swietelsky JH, Slovan JH B + C, Volavky JH, 
Pohoda JH – okresní přebor, ženy
kolo 14. Pohoda – JH B po 30. 3. 19:00
kolo 14. Č. Velenice – Volavky út 31. .3 19:30

>>>

 � Ondřej Havelka a jeho Melody Makers vystoupí před jindřichohradeckým publikem
Koncertní show se koná ve společenském sále Kulturního domu Střelnice dne 7. dubna v 19.00 hodin.
ondřej havelka a  jeho Melo-
dy Makers se zabývají auten-
tickou interpretací populární 
hudby období raného a  vrchol-
ného swingu od počátku let tři-
cátých až k raným letům čtyřicá-
tým. Pestrý repertoár zahrnuje 
atraktivní skladby širokého žán-
rového spektra, sweet and hot, 
od  hollywoodských muzikálů 
až po vrcholná čísla swingových  
big-bandů.
Stylizace koncertního show sle-
duje ve  všech detailech typické 
dobové způsoby, počínaje kos-
týmy a účesy interpretů a celko-
vou režií představení konče. Vi-
tální jazzový výraz interpretů je 
umocňován smyslem pro show, 
nadhledem a  humorem. Strhu-
jící hra orchestru je korunová-
na výkony sólistů, především 
pak uměleckého ředitele ban-
du - zpěváka, speakra a  taneč-
níka ondřeje havelky. Použití 
autentických hudebních nástro-
jů, pietní přístup k  rekonstrukci 
autentických aranžmá a  syste-
matické studium a osvojování si 
dobových interpretačních tech-
nik přinášejí nečekané, okouz-
lující výsledky v  podobě au-
tentického zvuku, který známe 
z dobových nahrávek či filmů.

Tomáš Grepl
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 � Letem sportovním světem
 � FLORBAL

Turnaj pro veřejnost s  názvem 
„Velikonoční florbalový Jindři-
cháč 2015“ pořádá již podevá-

té Skok J. hradec. Uskuteční se 
o Zeleném čtvrtku 2. dubna od 
8.30 hodin v sokolovně TJ Slovan 
v  jindřichohradecké Jarošovské 
ulici. konat se bude pro příprav-
ku (dvanáctiletí a mladší), žactvo 
(13 a 14 let) a dorost (15 a 16 ro-
ků). „Turnaj je určen pro neregis-
trované hráče, kteří se neúčastní 
pravidelných soutěží České flor-
balové unie,“ upozorňuje ředitel 
soutěže otakar kinšt (skokjh@
quick.cz, kinstota@seznam.cz, 
606 934 098), jenž podá bližší in-
formace a přijímá přihlášky pře-
dem.

 �HANDICAP SPORT
Tradiční plavecké závody handi-
capovaných sportovců „Vajgarský 
kapr 2015“ se uskuteční v sobotu 
25. dubna v  bazénu a aquapar-
ku v J. hradci. Začátek pořadate-
lé z tamního Sk kapři naplánova-

li na 8.00 hodin, kdy bude již iX. 
ročník zahájen prezentací účast-
níků. Úvodní rozplavby by měly 
být odstartovány úderem deváté 
hodiny. další informace o akci, na 
které se každým rokem zvyšuje 
počet plavců, podá šéf Sportov-
ního klubu ivan Jůna (ivan.juna@
email.cz, 776 225 034). Při kapřích 
závodech nepůjde pouze o sport, 
nýbrž to bude i společenská udá-
lost, jelikož odpolední program 
se od 16.00 hodin přesune do 

kulturního centra Jitka v  otíně, 
kde proběhne nejen slavnostní 
vyhlášení vítězů, ale také večer 
s hudbou a překvapením. o mu-
ziku se nejméně až do 2.00 hodin 
v noci postarají „Studenská kape-
la“ ze Studené a diskžokej Grigo-
rij „Gizzy“ orljanski z  kardašovy 
řečice, na parket opětovně při-
jedou silné motocykly „Mc as-
tacus“ z rakovníka. Stejně jako 
v minulých letech program za-
hájí již v  pátek 24. dubna večer-
ní potápění s  pražským sdruže-
ním „noster orbis“ (21.00 hodin) 

a i tento ročník bude tematicky 
zaměřen, tentokrát půjde o ná-
vrat do historie, do doby staré-
ho říma. Podtext totiž zní „chléb 
a hry“, což znamená, že se účast-
níci změní v senátory, gladiátory, 
kněžky lásky a kdoví, zda neožije 
některý z císařských krutovládců.

 �HOKEJBAL
Čtyři dubnové termíny jsou na 
hřišti hvězdárna, na stejnojmen-
ném jindřichohradeckém sídlišti, 
vyhrazené pro turnaje XiV. roční-
ku akce „hokejbal proti drogám 
2015“. Ve dvou nejmladších ka-
tegoriích se bude zápolit v  mi-
ni hokejbalu, ve zbylých třech se 
hokejbal bude hrát na celé plo-
še. oblíbená školní soutěž zahájí 
okresními koly, která se uskuteč-
ní v  pátek 17. dubna (středoško-

láci), pondělí 20. dubna (1. – 3. tří-
dy ZŠ a 4. – 5. třídy ZŠ), čtvrtek  
23. dubna (8. – 9. třídy ZŠ) a v pá-
tek 24. dubna (6. – 7. třídy ZŠ). 
Všechny turnaje mají jednotný 
začátek v 8.00 hodin. Přihlášky je 
potřebné zaslat nebo odevzdat 

nejpozději k  14. dubnu ředite-
li turnaje, jímž je otakar kinšt – 
agentura ok (Jarošovská 743/ii., 
377 01 J. hradec, skokjh@quick.
cz, kinstota@seznam.cz,
606 934 098).

 � SPORT PRO VŠECHNY 
(PLAVÁNÍ)
Také v  měsíci dubnu se bude 
v jindřichohradeckém plaveckém 
bazénu uskutečňovat novinka, jíž 

je takzvané „Sobotní koupání pro 
děti“. Je určeno pro ty nejmlad-
ší plavce ve věku od 6 měsíců do  
1 roku věku spolu s  rodiči. Jed-
ná se o neorganizovanou hodinu 
koupání pro veřejnost pouze v dět-
ských bazénech. Program – sobota  
4. dubna: 09.00 – 10.00 hodin; sobota  
11. dubna: 09.00 – 10.00 hodin; sobota  
18. dubna: 09.00 – 10.00 hodin; so-
bota 25. dubna: 09.00 – 10.00 ho-
din. informace: www.bazen.jh.cz; 
384  321  236 (recepce plaveckého 
bazénu).

Roman Pišný

kolo 14. Swietelsky – Dačice B pá 3. 4. 18:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorost NL – Jih + Západ
kolo 15. Nové Strašecí – JH so 4. 4. 11:30
kolo 16. Karlovy Vary – JH so 4. 4. 15:15
kolo 17. JH – Litice so 11. 4. 11:30
kolo 18. JH – Blatná so 11. 4. 15:15
kolo 19. Karlovy Vary – JH so 25. 4. 11:30
kolo 20. Nové Strašecí – JH so 25. 4. 13:45
Fotbal – TJ Sokol JH – ženy – divize Čechy, skupina D
kolo 14. JH – Jižní Město so 4. 4. 16:30
kolo 15. Bohemians 1905 – JH ne 12. 4. 11:00
kolo 16. JH – Slaný so 18. 4. 17:00
kolo 17. Blatná – JH so 25. 4. 14:00
kolo 18. JH – Braník so 2. 5. 17:00
Fotbal – FK JH 1910 – muži – krajský přebor Ondrášovka
kolo 20. JH – Rudolfov so 4. 4. 10:15
kolo 21. Hluboká n./Vlt. – JH ne 12. 4. 16:30
kolo 22. JH – Želeč so 18. 4. 10:15
kolo 23. Čimelice – JH so 25. 4. 10:15
kolo 24. JH – Sedlice so 2. 5. 10:15
Fotbal – FK JH 1910 B – muži – I. A třída, skupina B
kolo 16. JH B – Brloh ne 5. 4. 10:30
kolo 17. Planá n./Luž. – JH B so 11. 4. 16:30
kolo 18. JH B – S. Ústí ne 19. 4. 10:30
kolo 19. Čtyři Dvory – JH B so 25. 4. 10:15
kolo 20. JH B – Borovany ne 3. 5. 10:30

Fotbal – FK JH 1910 – starší dorostenci – krajský přebor ČEZ
kolo 16. Rudolfov – JH so 4. 4. 10:00
kolo 17. JH – Roudné so 11. 4. 10:00
kolo 18. Milevsko – JH ne 19. 4. 12:00
kolo 19. JH – Vodňany ne 26. 4. 10:00
kolo 20. Břilice – JH so 2. 5. 10:00
Fotbal – FK JH 1910 – mladší dorostenci – krajský přebor ČEZ
kolo 16. Rudolfov – JH so 4. 4. 10:00
kolo 17. JH – Roudné so 11. 4. 10:00
kolo 18. Milevsko – JH ne 19. 4. 12:00
kolo 19. JH – Vodňany ne 26. 4. 10:00
kolo 20. Břilice – JH so 2. 5. 10:00
Fotbal – FK JH 1910 – starší žáci – krajský přebor ČEZ
kolo 16. JH – Strakonice so 4. 4. 10:00
kolo 17. Trhové Sviny – JH ne 12. 4. 14:00
kolo 18. JH – Roudné so 18. 4. 10:00
kolo 19. Meteor Tábor – JH ne 26. 4. 9:30
kolo 20. JH – Milevsko so 2. 5. 10:00
Fotbal – FK JH 1910 – mladší žáci – krajský přebor ČEZ
kolo 16. JH – Strakonice so 4. 4. 10:00
kolo 17. Trhové Sviny – JH ne 12. 4. 14:00
kolo 18. JH – Roudné so 18. 4. 10:00
kolo 19. Meteor Tábor – JH ne 26. 4. 9:30
kolo 20. JH – Milevsko so 2. 5. 10:00
Fotbal – TJ Sokol JH – starší přípravka – kraj. přebor ČEZ, sk. C1
kolo 1. JH – Prachatice ne 12. 4.

kolo 1. JH – Písek B ne 12. 4.
kolo 2. Táborsko B – JH ne 19. 4.
kolo 2. Vimperk – JH ne 19. 4.
kolo 3. Dynamo ČB B – JH ne 26. 4.
kolo 3. Loko ČB – JH ne 26. 4.
kolo 4. JH – Strakonice ne 3. 5.
kolo 4. JH – Dynamo ČB 11 ne 3. 5.
Fotbal – TJ Sokol JH – mladší přípravka – kraj. přebor ČEZ, sk. C2
kolo 1. JH – Prachatice ne 12. 4.
kolo 1. JH – Písek B ne 12. 4.
kolo 2. Táborsko B – JH ne 19. 4.
kolo 2. Vimperk – JH ne 19. 4.
kolo 3. Dynamo ČB B – JH ne 26. 4.
kolo 3. Loko ČB – JH ne 26. 4.
kolo 4. JH – Strakonice ne 3. 5.
kolo 4. JH – Dynamo ČB 11 ne 3. 5.
Fotbal – AC Buk, SK Horní Žďár – muži – okresní soutěž, skupina A
kolo 13. Nová Ves – Buk so 11. 4. 14:00
kolo 13. Majdalena – H. Žďár so 11. 4. 16:30
kolo 14. Buk – Majdalena so 18. 4. 17:00
kolo 14. H. Žďár – Chlum B so 18. 4. 17:00
kolo 15. H. Žďár – Č. Velenice B so 25. 4. 17:00
kolo 15. Chlum B – Buk ne 26. 4. 15:00
kolo 16. Buk – H. Žďár so 2. 5. 17:00
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RONĚNÍ HODINA 
(ITAL.)

VELKÝ 
OŘECH

CHEM. ZN. 
YTTRIA

DÁT DO 
RUKY SARMAT ZKRATKA 

PRO KREDIT TUNA OPICE 
(ANGL.)

INICIÁLY 
REŽIS. 

OLMERA

POLOD-
RAHOKAM 
(VRSTVENÝ 

CHALCEDON)

4. ČÁST 
TAJENKY

LÉTA
POLITICKÁ 
SMLOUVA

POŽÁRNÍK

SMĚNEČNÝ 
RUČITEL

INDICKÁ 
PRYSKYŘICE

NÁSTROJ
ŽNEČKY

ZLATO (ITAL.)

CHEM. ZN. 
HLINÍKU

POCTA

SOLMIZ. 
SLABIKA

ČASOVÝ 
ÚSEK
ČÁST 

ZÁVODU

1. ČÁST 
TAJENKY

PODPŮRNÁ 
KONSTR. 

VINÉ RÉVY

VÝVOJ K 
LEPŠÍMU

2. ČÁST 
TAJENKY
INIC. REŽIS. 
LIPSKÉHO

PRVNÍ IND. 
FILM

SPISOVÁ 
ZNAČKA

VYSOKÝ 
LISTNATÝ 
STROM

MPZ 
BÝVALÉHO 

SSSR

OBYVATEL 
OÁSY

KOLEM

CHEM. ZN. 
TELURU

RYBA S NAČER. 
MASEM

A TAK DÁLE

ŽENSKÉ 
JMÉNO

MODLA
VOLÁNÍ O 
POMOC

SPORT. KLUB

INFORM. 
TECHNOLOGIE

OBCHODNÍ 
AKADEMIE

SVÍTIDLO

OBR

V HUDBĚ 
SLOVNĚ 
(FORTE)

TICHO

USRKNUTÍ

ČÁST VĚTVE 
ZAROSTLÉ DO 

KMENE

HAROLD LLOYD

OTÁZKA PŘI 
SÁZCE

DÝKA S TENKOU 
ČEPELÍ

OPIS
STEPNÍ 

PSOVITÉ 
ŠELMY

CHEM. ZN. 
KRYPTONU
UMĚLECKÁ 

BESEDA

OZN. 
JEDNOTKA 
VÝKONU 

(KŮŇ)

365 DNÍ 

CIZOPASNÍK 
SAJÍCÍ KREV

SYMETRÁLA

VIDA

NÁSTROJ NA 
SEČENÍ

VYZNAMENÁ-
NÍ OBECNĚ

ŠPERAŘSKÁ 
PRÁCE (NIELO)

OBČANSKÉ 
FÓRUM

ZNAČKA 
KOSMETIKY

LOK

ZÁMEZÍ

PŘÍSTAVNÍ 
HRÁZ

VIDINA

SVĚT

DÍLČÍ 
ROZPOČET

JIHOEVRO-
PAN

3. ČÁST 
TAJENKY

KORÝŠ

ŠLECHT. 
PŘÍDOMEK

OBEC U 
PACOVA

ULICE 
(FRANC.)

MASARYK. 
UNIVERZITA

TENTO ROK
MEZINÁROD. 

MĚROVÁ 
SOUSTAVA

JEDNOTKA MAG-
NET. INDUKCE 

(TESLA)

ŘÍM ČÍSL. 51

OZN. JEDN. 
SÍLY 

(POND)

ZAKONČENÍ 
ŠACH. HRY

LITR

HORNÍ KOMORA 
PARLAMENTU

CHEM. ZN. 
DUSÍKU

POPĚVEK

METR

ZÁKLADNÍ 
SAMOSTAT. 
VOJENSKÝ 

ÚTVAR

ŠICÍ 
VLÁKNO

STANOVENÁ 
HRANICE

neJVěTŠÍM 
MIMoPrAŽSKÝM 

PoDnIKeM Se STAlA 
TISKárnA V JInDřIcHoVě 

HrADcI ZA PŮSobenÍ...

náPoVěDA: 

TUlA, rUe, orA, SI,  
STIleT, eTáT, APe, 

AcHáT

křížovka

 � Basketbalové republikové finále o Pohár ministra školství  
v Jindřichově Hradci
Jindřichův hradec bude 29.–30. 4. 2015 hostit nejlepší kluky a holky z celé České republiky, kteří v rámci Sportov-
ní ligy základních škol o Pohár ministra školství (atletika, florbal, basketbal, volejbal, florbal a házená) změří své 
síly pod koši Městské sportovní haly. Vedle nádherného poháru se mladí basketbalisté mohou těšit i na setkání 
s patronem celé soutěže, Jiřím Zídkem i na exhibici prvoligových hráčů Bk Lions Jindřichův hradec. Více info na 
www.sportovniligazs.cz 

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

2. dubna, 17:30 hod.
PřeDnáŠKA FoToGrAFA A 
ceSToVATele VáclAVA ŠIlHy
19:00 hod. Vernisáž výstavy
Fotocafé, kostelní 20/i

3. dubna, 16:00 hod. 
rUDolF MeJSnAr 
TAPISerIe 
Vernisáž výstavy, dům gobelínů

3. dubna, 9:00 - 16:00 hod.
VelIKonoČnÍ VÝSTAVA ZVÍřAT
dům děti a mládeže

4. dubna, 9:00 hod.
PoŠToVnÍ ZnáMKy  
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

4. dubna, 10:00 – 16:00 hod.  
VelIKonoce V DÍlně  
Výtvarné dílny romany hulíkové, 
děbolín

4. dubna, 10:00 - 15:00 hod.
VÝSTAVA PlASTIKoVÝcH 
MoDelŮ
dům děti a mládeže

4. dubna, 11:00 - 17:00 hod.
VelIKonoČnÍ VeSelIce
Průvod, jarmark, cimbálová muzika, ma-
lování perníčků, barvení kraslic a další
Muzeum fotografie a přilehlý park na 
15. poledníku

4. dubna, 20:00 hod.
HorKÝŽe SlÍŽe
koncert, kc Jitka

5. dubna, 17:00 hod.
VelIKonoČnÍ KoncerT - 
yMcA PS JAKoUbeK A HoSTÉ
kaple sv. Maří Magdaleny

7. dubna, 18:00 hod.
HnÍZDnÍ PArASITISMUS PTáKŮ
Přednáška Science café
Fotocafé, kostelní 20/i

7. dubna, 19:00 hod.
onDřeJ HAVelKA A JeHo 
MeloDy MAKerS
koncert, kd Střelnice

9. dubna, 16:30 hod.
ToUlKy TřeboŇSKeM
Přednáška Libora drahoňovského
Městská knihovna

9. dubna, 18:00 hod.
PoSMrTnÝ ŽIVoT 
Přednáška olgy Maněnové 
Fotocafé, kostelní 20/i

11. dubna, 20:00 hod.
cHInASKI
koncert, kc Jitka

12. dubna, 17:00 hod.
SenIor KlUb
Taneční večer pro střední a starší generaci,
kd Střelnice

13. dubna, 15:00 hod. 
PUToVánÍ S lA GrAce 
Přednáška městského parlamentu 
dětí a mládeže 
oa TGM J. hradec

13. dubna, 15:30 hod.
FoToGrAFIcKÝ KroUŽeK 
Pro MlADÉ FoToGrAFy
další kroužky 20. 4. a 27. 4. 
Muzeum fotografie 

13. dubna, 19:00 hod.
cHceTe VěDěT VÍce o SVÝcH 
PřeDcÍcH?
Přednáška spolku Přátelé starého 
Jindřichova hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. dubna, 19:00 hod.
lutz Hübner „ÚČA MUSÍ PryČ!“
divadlo Verze. divadelní předplatné 
skupiny a.
kd Střelnice

16. dubna, 16:30 hod.
eVroPoU AŽ Do JerUZAlÉMA
Přednáška Petra hirsche
Městská knihovna

16. dubna, 18:00 hod.
VeČer Pro Ženy
Fotocafé, kostelní 20/i

16. dubna, 19:00 hod.
KyTAroVÝ recITál 
lUboMÍrA brAbce
koncert v rámci kruhu přátel hudby
kaple sv. Maří Magdaleny

17. dubna, 18:00 hod.
TAnec S lenKoU
Fotocafé, kostelní 20/i

17. dubna, 19:00 hod.
Karel Poláček „bylo náS PěT“
Premiéra dS Jablonský
kd Střelnice

17. dubna, 19:30 hod.
JArnÍ KoncerT
komorní soubor Jindřichohradeckého 
symfonického orchestru
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

18. dubna, 15:00 hod. 
ČeSKoSloVenSKÝ len Pro 
neW yorK 
Vernisáž výstavy 
dům gobelínů

18. dubna, 16:00 hod.
KoncerT S(W)InGInG 
SAXoPHoneS

kd Střelnice

18. dubna, 17:00 hod.
KArel ČAPeK FoToGrAF
Zahájení výstavy
Muzeum fotografie

18. dubna, 17:00 hod.
TATrAnKy
Zahájení výstavy
Muzeum fotografie

18. dubna, 21:00 hod.
TUrbo
koncert, kc Jitka

19. dubna, 
„o cUKroVoU ŠAcHoVnIcI“
Šachový turnaj pro děti a mládež
dům děti a mládeže

19. dubna, 16:00 hod.
„PrInceZnA nA HráŠKU“
divadlo koráb. divadelní pohádka 
v cyklu „děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice

20. dubna, 19:00 hod.
MADeIrA - ráJ ATlAnTIKU
cestovatelská diashow
kd Střelnice - kino

21. dubna, 10:00 - 16:00 hod.
ProUTeKcAFÉ
Přijďte si vypít kávu a informovat se 
o tom, co Proutek dělá.
náměstí Míru

21. dubna, 19:00 hod.
KArel PlÍHAl
koncert není vhodný pro děti do 12-ti let!
kd Střelnice

21. dubna, 19:00 hod.
ceSToPISná PřeDnáŠKA 
VáclAVA KreJČÍKA
Fotocafé, kostelní 20/i

22. dubna, 18:00 hod.
neDoVolMe, Aby náS 
JÍDlo roZDělIlo
ochutnávka vitariánských dobrot
Fotocafé, kostelní 20/i

23. dubna, 16:00 hod.
JoSeF brcHAŇ - řeMeSlo 
KnIŽnÍ VAZby  
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

24. dubna, 16:30 hod.
UČÍMe DěTI MlUVIT A VyPráVěT
Přednáška Vaclava Martince 
a Pavly hovorkové
Městská knihovna

24. dubna, 17:00 hod.
JAPonSKÉ HrAČKy
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

24. dubna, 18.00 hod.
oTTo lInHArT - rADIoTe-
leGrAFISTA VySÍlAČKy  
DoMácÍHo ProTIFAŠISTIc-
KÉHo oDboJe SPArTA I
Setkání klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

24. dubna, 19:30 hod.
ZPÍVánÍ nA ScHoDecH
Účinkují: Jen tak takn, Šantré
GVn V. nováka

25. dubna, 9:00 - 16:00 hod.
ČAroDěJnIcKá DÍlnA
Výtvarné dílny romany hulíkové, děbolín

25. dubna, 14:00 hod.
HISTorIcKÉ bIcyKly 
Vernisáž výstavy. V rámci soutěže 
do práce na kole
Muzeum Jindřichův hradec, Štítného ul.

25. dubna, 14:00 hod.
VeSelá JArnÍ cyKloVyJÍŽĎKA
V rámci soutěže do práce na kole

26. dubna, 15:00 hod.
ZVÍřáTKA A loUPeŽnÍcI,  
o KoblÍŽKoVI
divadlo Viďadlo. Pohádky na faře
husův sbor, kostelní 188/i

29. dubna, 18:00 hod.
SyMboly V nAŠeM ŽIVoTě
Přednáška Zdeny Blechové
Fotocafé, kostelní 20/i

30. dubna, 16:30 hod.
STáVáTe Se TÍM, nA co MySlÍTe
Přednáška Josefa hrdinky
Městská knihovna

30. dubna, 18:30 hod.
ČAroDěJnIce
Zábavná show pro děti i dospělé
Park pod gymnáziem

Probíhající výstavy:

řeMeSlA Pro PAřÍŽ
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 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
ŽenSKÝ roMán A eMAncIPA-
ce V 19. A 20. SToleTÍ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 5. 2015

pozvánky na květen
Městské akce: Ostatní akce:
• 6. 5. Glenn MIller – TrIbUTe To THe leGenD -  
              KoncerT 
• 7. 5. lAMPIÓnoVÝ PrŮVoD
• 8. 5. oSlAVy Dne VÍTěZSTVÍ – PIeTnÍ AKce
• 10. 5. SenIor KlUb
• 12. 5. „VálKA roSeoVÝcH“  
            DIVADelnÍ PřeDPlATnÉ SKUPIny A
• 15. 5. FArMářSKÉ TrHy
• 15. 5. ÚSTřeDnÍ HUDbA ArMáDy Čr - KoncerT
• 17. 5. „SŮl nAD ZlATo“ – DIVADelnÍ PoHáDKA 
• 20. 5. „rŮŽoVÉ brÝle“  
             DIVADelnÍ PřeDPlATnÉ SKUPIny b
• 23. 5. PřeS KoPec nA HrADec Aneb  
             JInDřIcHoHrADecKÝ PeDál
•  26. 5. IVAn ŽenATÝ A MArTIn KASÍK  
               KoncerT V ráMcI KrUHU PřáTel HUDby 

• 2. 5. JInDřIcHoHrADecKá AKorDeonoVá  
           PřeHlÍDKA
• 2. 5. MáJoVá DÍlnA
• 15. 5. ArAKAIn + lUcIe bÍlá – KoncerT
• 22. 5. ZPÍVánÍ nA ScHoDecH
• 24. 5. DeTeKTIV lUPA A TAJeMná VěŽ – PoHáDKA
• 24. 5. nA PloVárně S ProUTKeM
• 29. 5. noc KoSTelŮ
• 30. 5. VoDnIcKá DÍlnA


