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Jindřichohradecké kostely budou mít svoji noc

Sezónu ve městě zahájí společný výšlap 
Přes rybníky na Hradec

Začátek nové turistické sezóny bude ve  městě nad 
Vajgarem znovu ve  znamení společného cyklistické-
ho výšlapu, tentokrát nazvaného Jindřichohradecký 
pedál aneb Přes rybníky na Hradec. Koná se v so-
botu 23. května 2015. 
Celá akce bude tentokrát rozdělena na  tři části. Prv-
ní z nich je určena pěším účastníkům, kteří se vyda-
jí z Jindřichova Hradce, konkrétně z Bobelovky smě-
rem na Jindřiš, dále do části Jindřišského údolí a zpět 
na  Bobelovku. Vycházka je dlouhá asi 6 km, přičemž 
start je – stejně jako u kratší cyklistické trasy – naplá-
nován na 14. hodinu.
Cyklisté si budou moci vybrat ze dvou okruhů. Kratší 
vede z  Bobelovky na  Šajbu, Kanclov, přes Rodvínov, 
Matějovec, Oldřiš, Dvoreček, Blažejov a Jindřiš zpátky 
na Bobelovku. Tato trasa měří cca 18 km.

(pokračování na str. 2)

V  pátek 29. 5. se otevřou brány kostelů 
a  modliteben během tradiční Noci kos-
telů (www.nockostelu.cz), kdy si budou 
moci návštěvníci prožít  rozmanitost křes-
ťanských církví a  setkat se s  křesťanstvím 
prostřednictvím rozhovoru, hudby, zážit-
ku nebo jen zastavením a  tichým naslou-
cháním. 
V  římskokatolickém kostele Nanebevze-
tí P.  Marie (u poledníku) zahájí Noc kostelů 
v 17.55 hodin vyzvánění zvonů a od 18.00 ho-
din bude sloužena mše svatá. V  18.30 ho-
din představí Papežská misijní díla man-
želé Košťálovi. Bude možno si zakoupit 
misijní předměty a výrobky. Výtěžek bude 
zaslán na  misie. Program zpestří varhanní 
improvizace Petra Mottla od  19.30 hodin. 
Na 20. hodinu je připravena přednáška Pe-
tra Šulce o církevních řádech na Jindřicho-
hradecku. Hudební zastavení se uskuteční 
v podání Chrámového sboru Adama Mich-
ny ve 20.30 hodin s hostem Vladimírou Ma-
lou a ve 21.30 hodin rozezní varhany Jaro-
slav Kosík a Tomáš Petrů. 

(pokračování na str. 16)
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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. 
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 čís-
la: sídliště Pod Kasárny
Výhercem se stává a  knihu s  ná-
zvem Jindřichův Hradec – Pod 
střechami domů získává Pavel 
Kubíček z  Jindřichova Hradce. 
Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje

(pokračování ze str. 1)
Třetí – nejobtížnější a  nejdelší 
trasa - vede z Bobelovky na Jin-
dřiš, Rodvínov, Matějovec, Ol-
dřiš a Mutyněves, dále přes Vl-
čice, Střížovice ke  Krvavému 
rybníku na  Hospříz, Kačlehy, 
Horní Pěnu, Malíkov nad Ne-
žárkou, směrem na Dolní a Hor-
ní Žďár, Lišný dvůr, Rudolfov 
a přes ulice Nežáreckou, Mlýn-
skou, Václavskou a  Vídeňskou 
na  nábřeží Ladislava Stehny 
a odtud po Denisově ulici zpět 

na  Bobelovku. Tato trasa měří 
zhruba 41 km a  start je naplá-
nován na 13. hodinu. 
Start i cíl všech tras je na Bobe-
lovce, kde na  účastníky če-
ká doprovodný program pl-
ný sportovních aktivit. Podílet 
se na  něm bude např. Občan-
ské sdružení Bobeláček, jindři-
chohradečtí dobrovolní hasiči 
nebo oblastní spolek Českého 
červeného kříže. Občerstvení je 
zajištěno. Zhruba v  16.30 ho-
din proběhne slosování účast-

nických diplomů o  hodnotné 
ceny, přičemž i  tentokrát bude 
tou hlavní jízdní kolo. Moderá-
torem akce bude opět Michal 
Arnošt.
Důležité upozornění!!!
Pořadatel neručí za  škody 
účastníkům vzniklé ani jimi 
způsobené, každý se účastní 
jízdy na vlastní nebezpečí. Tra-
sy budou vyznačeny a  odliše-
ny transparentními barvami. 
Změna programu vyhrazena.
Akci pořádá město Jindřichův 

  Sezónu ve městě zahájí společný výšlap Přes rybníky na Hradec
Hradec ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů J. Hradec 
a Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže J. Hradec. Part-
nery akce jsou Občanské sdruže-
ní Bobeláček, Waldviertler Spar-
kasse von 1842 a Česká zdravotní 
průmyslová pojišťovna. Mediální 
partneři: Hitrádio Faktor, měsíč-
ník Journal, Týdeník Jindřicho-
hradecka, portál Hradec žije, 
Jindřichohradecký deník, Jindři-
chohradecká televize.

Marcela Kozlová
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že řidiči se budou muset obrnit trpělivostí, ale 
zase pak budou jezdit po kvalitnějších vozov-
kách. Na Jindřichohradecku se bude opravo-
vat 29 úseků v délce 89 kilometrů a nejméně 
dva mosty. 

  Zastupitelé schválili novou vyhlášku 
o komunálních odpadech
V  reakci na  prosincovou vyhlášku minister-
stva životního prostředí si vyžádala změny ta-
ké Obecně závazná vyhláška města týkající se 
komunálních odpadů vznikajících na  území 
města Jindřichův Hradec. Zastupitelé ji schvá-
lili na březnovém zastupitelstvu.
Podle ministerské vyhlášky má obec nově mi-
mo jiné za povinnost zajistit místa pro oddě-
lené soustřeďování minimálně pro biologické 
odpady rostlinného původu, a  to minimálně 
v  období od  1. dubna do  31.  října kalendář-
ního roku. Dále má nově za povinnost zajistit 
celoročně místa pro oddělené soustřeďování 
odpadů kovů. 

Nová vyhláška odstraňuje nesoulady s  mi-
nisterskou a  současně nově upravuje někte-
rá ustanovení dosud platné vyhlášky tak, jak 
se postupem času jeví jako účelné a potřeb-
né. Nově tak nebude možné do odpadkových 
košů na veřejných prostranstvích odkládat ji-
ný odpad než odpad vzniklý na  veřejných 
prostranstvích a  směsný komunální odpad 
odkládat do  jiných nádob, než typizovaných 
sběrných nádob přidělených pro jednotlivé 
uživatele (čísla popisná). Nově bude obměna 
těchto opotřebovaných nebo poškozených 
nádob prováděna bezúplatně oproti navráce-
ní opotřebovaných nebo poškozených nádob 
zpět poskytovateli. Celé znění vyhlášky nalez-
nete na úřední desce.

  Starosta poděkoval basketbalistům 
za skvělou reprezentaci města
V  pondělí 13. dubna 2015 se v  refektáři Mu-
zea fotogra� e a  moderních obrazových mé-
dií uskutečnilo slavnostní přijetí basketbalistů 

  Projekt Jižní Čechy husitské 2015
Připomenout místa a  města spojená se ži-
votem a působením mistra Jana Husa i s ob-
dobím husitského hnutí. To je hlavním cílem 
projektu Jihočeského kraje pro rok 2015 na-
zvaného Jižní Čechy husitské vyhlášeného 
u příležitosti letošního 600. výročí od Husovy 
mučednické smrti.  
„Husitský jih, to je více než 20 míst a měst, kte-
rá si budou letos připomínat husitskou tra-
dici a  vyprávět o  událostech, které se staly 
součástí nejen českých, ale i evropských stře-
dověkých dějin,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří 
Zimola. Jindřichův Hradec se do tohoto pro-
jektu zapojí 6. července setkáním u  sochy 

M. Jana Husa a velkou akcí pro rodiny s dětmi 
Husité hurá na Hradec, která zahájí 25. červen-
ce turistický Top Týden. Informace, fotogra� e, 
videa husitských míst a  kalendář akcí kona-
ných v rámci projektu Jižní Čechy husitské na-
jdete na webu: www.jchusitske.cz.

  Setkání starosty se zástupci Cechu 
malířů, lakýrníků a tapetářů
Zástupci Cechu malířů, lakýrníků a  tapetářů 
České republiky navštívili na konci března sta-
rostu města Stanislava Mrvku a předali mu ce-
chovní šálu s pamětním listem. 

 Na modernizaci krajských silnic pů-
jde 1,6 miliardy. Nejvíc v historii
Zhruba 1,6 miliardy korun půjde v  letošním 
roce na modernizaci krajských silnic II. a III. tříd 
včetně mostů. Jedná se o nejvyšší investici to-
hoto druhu na jihu Čech v historii. Opravy po-
trvají od března do  listopadu.   „Konkrétně se 
jedná o 167 úseků komunikací o celkové délce 
510 kilometrů. K tomu bude zmodernizováno 
i 26 mostů,“ upřesnil hejtman Jiří Zimola s tím, 

BK LIONS vedením města Jindřichův Hra-
dec.  Starosta města Stanislav Mrvka spo-
lečně s  místostarostkou Petrou Blížilovou 
a  místostarostou Bohumilem Komínkem po-
děkoval sportovcům za  úspěšnou reprezen-

taci města Jindřichův Hradec v  souvislos-
ti s  jejich  dosaženými sportovními výsledky 
v sezóně 2014/2015. Celý tým se zapsal do pa-
mětní knihy, obdržel pamětní listy, knihu 
o městě a drobné dary. Generální manažer Ra-
dek Novák a asistent trenéra David Musil pře-
dali zástupcům radnice podepsaný míč a po-
depsaná trika. 

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

měsíc květen patří mezi nejkrásnější roční období, 
kdy i  naše město se začíná plnit návštěvníky a  za-
hajujeme pravidelně turistickou sezonu. Mám vždy 
radost z  toho, když můžeme turistům ukázat jedi-
nečné památky, krásná zákoutí, nádhernou přírodu 
ve městě i okolí. V květnu na vás také čeká spousta 
kulturních, ale i  společenských akcí od  lampionové-
ho průvodu městem, přes oslavy Dne osvobození, 
po  tradiční cyklovyjížďku 23. května Jindřichohra-
decký pedál. V  loňském roce jsme byli nuceni kvůli 
velké nepřízni počasí zrušit velkolepý koncert repre-
zentativního vojenského tělesa Ústřední hudby AČR 
na zámku. Jsem rád, že se letos podařilo zabezpečit 
koncert nový. Uskuteční se 15. května od 18.00 ho-
din na  zámku. Ve  středu 27. května přes Jindřichův 
Hradec povede etapa Mírového běhu. Jedná se o nej-
delší štafetový běh na světě, který se pravidelně ko-
ná už od roku 1987. Běžci se u nás kolem 14. hodi-
ny na hodinku s veřejností zastaví, a poté poběží dále 
směr Dolní Skrýchov. 

Celý květen se také v Jindřichově Hradci bude pohy-
bovat zvýšený počet cyklistů, kteří budou nahánět 
body pro své týmy do soutěže Do práce na kole. Dr-

žím palce jednotlivým týmům, 
ale věřím, že nakonec vyhra-
jí všichni, neboť udělají něco 
pro zlepšení životního pro-
středí a své vlastní zdraví.

Stanislav Mrvka
starosta města

žím palce jednotlivým týmům, 
ale věřím, že nakonec vyhra-
jí všichni, neboť udělají něco 
pro zlepšení životního pro-
středí a své vlastní zdraví.

UDÁLOSTI Z RADNICE
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Rekonstrukce budovy staré radnice � nišuje
Náročná a  komplikovaná rekon-
strukce budovy staré radnice je 
po  několika průtazích konečně 
ve  � nále. Pro návštěvníky se vý-
stavní dům plný zajímavých ex-
pozic otevře v  úterý 30. červ-
na, konkrétní termíny a program 
slavnostního otevíracího dne bu-
dou upřesněny na  webu města 
www.jh.cz nebo v  lokálních mé-
diích.
V  těchto dnech postupně dělní-
ky na  stavbě nahrazují zástup-
ci � rem, kteří výstavní dům Sta-
rá radnice vybavují nábytkem 
a  technikou. Návštěvníci radnice 
si budou moci projít zajímavosti 
z historie i současnosti Jindřicho-
hradeckých místních drah, part-
nera projektu, nebo si na interak-
tivní tabuli vyzkoušet různé kvízy 
týkající se historie města zlaté pě-
tilisté růže, to pod taktovkou dal-
šího z  partnerů projektu, Státní-
ho oblastního archivu v Třeboni.
Děti i dospělí si jistě užijí i interak-
tivní výstavu o životním díle Adol-
fa Borna, na jejíž přípravu dohlíží 
kurátorka, režisérka a scénáristka 

Pavla Petráková Slancová. Umě-
lec, rodák z Českých Velenic, kte-
rý v červnu oslaví 85. narozeniny, 
má naplánovanou cestu do Jind-
řichova Hradce, aby se na  konci 
června osobně zúčastnil otevření 
Staré radnice.
Stará radnice bude po  slav-
nostním otevření zpřístupně-
na od  úterý do  neděle, denně 
od  10.00 do  17.00 hodin vždy 
s přestávkou mezi 12. a 13. hodi-
nou. V  průjezdu radnice budou 
nově přístupné veřejné toalety.
Součástí budovy je také samo-
statná Městská galerie, která 
poslouží k  pronájmům. Cena 
za pronájem činí 250 Kč za den 
(v  případě délky pronájmu 
do 14 dnů) nebo 200 Kč za den 
(v případě pronájmu o délce 15 
– 30 dnů). Více informací mo-
hou zájemci o  výstavy získat 
na  e-mailu hudec@jh.cz nebo 
na  webových stránkách sta-
raradnice.jh.cz, které budou 
spuštěny v prvních květnových 
dnech. 

Adam Hudec

  SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Novinka v bazénu            
V  dubnu byl v  městském plavec-
kém bazénu spuštěn do  provozu 
odebírač elektronických čipů. No-
vinka zvýšila komfort pro návštěv-
níky bazénů, kteří si u  pokladny 
zakupují vstupenku. Ti již nemuse-
jí hradit zálohu 50 Kč a po ukonče-
ní návštěvy si ji opět vyzvedávat: 
nyní při odchodu pouze čip vho-
dí do  automatického odebírače 
a projdou turniketem. 
Nový systém nepřináší výhody jen 
návštěvníkům, ale také zvyšuje 
přehlednost pro obsluhu a vytváří 
potenciál pro zavádění dalších slu-
žeb v zájmu zvýšení komfortu ná-
vštěvníků městského stánku. Maji-
telé permanentních čipů, kteří ze 
svého titulu požívají řady výhod 
včetně nižšího vstupného či mož-
nosti ovlivnit si délku návštěv ba-
zénu, procházejí turnikety stejně 
jako dosud.
Letní „vodní“ tábor 
Opět po roce nabízí Plavecká ško-
la pod hlavičku Služeb města Jin-
dřichův Hradec „Letní prázdni-
nový příměstský tábor v  bazénu“ 
pro všechny děti ve věku od 6 do 
13 let, které mají rády vodu. Účast-
níci docházejí od pondělí do pát-
ku (7.30 až 16.00 hodin) a mají ex-
kluzivní možnost využívat zařízení 

bazénu včetně letního aquapar-
ku a  saun. Rodiče si při rozhodo-
vání mohou vybrat jakýkoliv z  tý-
denních turnusů po  celou dobu 
prázdnin.
Letní příměstský tábor v  bazénu 
se tradičně těší velké oblibě, a  je-
ho první místa jsou již obsazena. 
Rodiče by tak neměli s přihláškou 
váhat. Vyzvednout si ji lze na  po-
kladně bazénu nebo stáhnout 
na  www.bazen.jh.cz (sekce Pla-
vecká škola, tel. 724 133 223, Jitka 
Cihlová - voláme zpátky). 
Aquapark před startem
V  areálu venkovního aquapar-
ku se v  dubnu rozběhly příprav-
né práce na sezónu. Pokud počasí 
dovolí, odstartuje provoz letního 
aquaparku již v  průběhu června. 
Návštěvníci idylického areálu se 
dopředu mohou těšit na  novinky 
i zábavné doprovodné programy. 
Největším hitem malých návštěv-
níků se jistě stane nová lanovka 
v hrací zóně ve spodní části aqua-
parku, jež umožní souběžnou jíz-
du hned dvěma dětem najednou. 
Pod hlavičkou bazénu rozjede svůj 
provoz restaurace na terase a am-
bice více sloužit jindřichohradecké 
volejbalové veřejnosti má také hři-
ště na plážový volejbal, které je je-
diným svého druhu ve městě. 

Marcela Kůrková

Foto: Marcela Kůrková

 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stromy v parcích a na sídlištích jsou pod kontrolou

Město Jindřichův Hradec necha-
lo zpracovat inventarizaci stromů 
na plochách všech parků a sídlišť 
ve  městě. Díky webovým strán-
kám tak budou mít občané mož-
nost identi� kovat strom, který je 
zajímá, zjistit jeho zdravotní stav, 
popřípadě další informace.
Inventarizace byla zpracována � r-
mou SAFE TREES s.r.o. za � nanční 

podpory Státního fondu životní-
ho prostředí a Ministerstva život-
ního prostředí v  rámci Progra-
mu zeleň do  měst a  jejich okolí. 
V  rámci projektu „Inventarizace 
sídelní zeleně v Jindřichově Hrad-
ci“ byla provedena inventariza-
ce zeleně na  8 nejexponovaněj-
ších lokalitách – tzn. na plochách 
          (pokračování na další straně)
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  Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

30. 3. 2015 v  15.30 hodin by-
li strážníci pozváni do restaurace 
Střelnice, kde již od  dopoledne 
seděl vcelku spokojený človíček, 
vypil 6 pivek a pak houkl na číš-
níka, že si skočí pro cigarety. Číš-
ník za  ním celkem hbitě vyběhl 
a chytil ho v Růžové ulici kousek 
od  autobusové zastávky. Přivedl 
ho nazpět, usadil ke stolu a přivo-
lal hlídku. Z  chlapíka potom vy-
padlo, že platit rozhodně neměl 
v  úmyslu, protože stejně neměl 
čím a  vlastně u  sebe neměl ani 
doklady. Do  J. Hradce ho z  jed-
né obce nedaleko Dačic před-
chozího dne přivezla záchranka 
a dneska ho z nemocnice pustili, 
tak si skočil „na jedno“. 
No a  teď ho místo jedné platby 
čekají dvě. Jedna za  zkonzumo-
vaná pivka a  druhá za  pokutu, 
kterou mu strážníci uložili za pře-
stupek proti majetku. 

30. 3. 2015 v 22.30 hodin byla hlíd-
ka přivolána do  JR Baru ve  Svato-
jánské ulici, kde muž (19 let) neměl 
na zaplacení útraty ve výši 660 Kč, 
a proto se z baru pokusil utéct. K je-
ho smůle ho strážníci chytili a při-
vedli s  sebou do  baru, kde na  něj 
čekali jeho spolustolovníci, kte-
ří utéct nestačili (muž 19 let a dív-
ka 16 let) a následně svorně uved-
li, že je vlastně do baru pozval, což 
dosvědčil i barman, u kterého muž 
objednával. Nyní situace vypada-
la tak, že hostitel se dopustil dvou 
přestupků, a to proti majetku (ob-
jednával a  nezaplatil) a  přestupku 
na  úseku před alkoholismem (po-
dal alkoholický nápoj osobě mladší 
18 let). Sotva strážníci se všemi ak-
téry vyšli před bar, oba pozvaní se 
začali hádat a  to tak hlasitě, že se 
dopustili přestupku proti veřejné-
mu pořádku (rušili noční klid) a aby 
toho nebylo málo, tak po  hádce 

POLICIE ČR  
  Režisér Tomáš Magnusek natáčel v Jindřichově Hradci

se muž ještě vymočil na  chodník 
a další přestupek byl na světě. No, 
a pokud se vám to ještě zdá dosti 
přehledné, tak při šetření vzniklých 
přestupků vyšlo najevo, že afekto-
vaný barman dívku nazval „černou  
…“ no řekněme, že nevybíravým 
způsobem urazil její etnickou pří-
slušnost, čímž se dopustil přestup-
ku proti občanskému soužití. Stráž-
níkům nezbylo nic jiného, než vše 
písemně zadokumentovat a poslat 
ke správnímu řízení. 
2. 4. 2015 v 19.05 hodin provedli 
strážníci zákrok v ulici Pod Hradem, 
kde žena (80 let) měla být psychic-
ky i  fyzicky týrána svou třiačtyři-
cetiletou dcerou. Žena uvedla, že 
pokud dcera dojíždí do  práce, tak 
je vše v pořádku, ale pokud je del-
ší dobu s  ní doma, tak začne pít 
a  pod vlivem alkoholu jí nadává, 
vylévá jí jídlo, strká do  ní, apod. 
Strážníci vše zadokumentovali 

a předali kolegům z Policie ČR pro 
podezření z  trestného činu „týrání 
osoby žijící ve společném obydlí“. 
5. 4. 2015 v  9.30 hodin vyjíždě-
li strážníci do Penny Marketu, kde 
ostraha zajistila zákazníka (71 let), 
který nakupoval „na střídačku“, tzn. 
jednou do nákupního košíku, jed-
nou do kapsy. V kapsách měl zboží 
za cca 200 Kč (sýry, oplatky, klobá-
sy), nyní ho čeká bloková pokuta 
za přestupek proti majetku.
8. 4. 2015 ve  12.55 hodin řešili 
strážníci přestupek opět v  Penny 
Marketu, kde žena (40 let) v  prů-
běhu nákupu ukryla do  dětského 
kočárku potraviny za  625 Kč (sýry, 
cukrovinky). Při své činnosti byla 
po celou dobu sledována zaměst-
nankyní ostrahy, která jí za poklad-
nou pozvala do  kanceláře, odkud 
přivolala hlídku MP. 

Rudolf Gabriel

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

sídlištích jsou pod kontrolo

Město Jindřichův Hradec nechalo zpracovat inventarizaci stromů na plochách všech parků a sídlišť ve městě. Díky 
webovým stránkám tak budou mít občané možnost identifikovat 
popřípadě další informace.

za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a 
tva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst „Inventarizace 

sídelní zeleně v Jindřichově Hradci“ byla provedena inventarizace zeleně na 8 nejexponovanějších lokalitách –
plochách všech parků a sídlišť
Nádraží, Vajgar a Hvězdárna). ěsto Jindřichův Hradec ale i široká veřejnost možnost získat 

parcích a na sídlištích, o jejich stavu, druhu a perspektivě. Všechny 
jsou zaneseny do mapového projektu, který je volně přístupný na 

li se dozvědět něco bližšího o stromu ám roste před domem či v
stačí kliknout na stránky, zvolit mapový portál, přiblížit si lokalitu a strom, uvidíte tak informační 

Podrobnější informace o zinventarizovaných stromech je možné získat na MěÚ
životního prostředí nebo na Služ města Jindřichův Hradec s.r.o. Inventarizace slouží především správcům zeleně
tj. Službám města Jindřichův Hradec s.r.o., jako koncepční materiál, podle kterého bude p péče o zeleň ve 
městě a navrhovány 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

František Chmelík
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všech parků (U  sv. Trojice, Jab-
lonského sady, Husovy sady, Park 
pod GVN a  Mertovy sady) a  síd-
lišť (U Nádraží, Vajgar a Hvězdár-
na). Díky inventarizaci má měs-
to Jindřichův Hradec ale i  široká 
veřejnost možnost získat infor-
mace o  jednotlivých stromech 
v  parcích a  na  sídlištích, o  je-
jich stavu, druhu a  perspektivě. 
Všechny zinventarizované stro-
my jsou zaneseny do mapového 
projektu, který je volně přístup-
ný na  www.stromypodkontro-

lou.cz. Chcete-li se dozvědět ně-
co bližšího o  stromu, který vám 
roste před domem či v  blízkém 
parku, stačí kliknout na  stránky, 
zvolit mapový portál, přiblížit si 
lokalitu a strom, uvidíte tak infor-
mační kartu stromu a  fotogra� e. 
Podrobnější informace o  zinven-
tarizovaných stromech je mož-
né získat na  MěÚ J. Hradec, od-
boru životního prostředí nebo 
na  Službách města Jindřichův 
Hradec s.r.o. Inventarizace slou-
ží především správcům zeleně, tj. 

Službám města Jindřichův Hra-
dec s.r.o., jako koncepční materi-
ál, podle kterého bude plánována 
péče o zeleň ve městě a navrho-
vány nové výsadby. 

Tento projekt byl vytvořen za  � -
nanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

František Chmelík

Na Velký pátek se před budovou jin-
dřichohradeckého Územního od-
boru Policie ČR několikrát krátce 
rozezněly sirény policejní ško-
dovky. Nešlo však o reálný výjezd, 
ale o natáčení propagačního kli-
pu Nezávislého odborového sva-
zu Policie ČR (NOSP). Toho se 
zhostil � lmový štáb pod vede-
ním známého režiséra a scénáris-
ty Tomáše Magnuska, který zde 
předvedl své umění improvizace. 
Samotná myšlenka natočit pro-
pagační klip vzešla od přítomné-
ho svazového předsedy Milana 
Štěpánka, který coby člen výkon-
ného výboru EuroCOPu ji převzal 
od německých kolegů. A za to, že 
z  více jak stovky míst, která při-

cházela pro natáčení v úvahu, by-
la vybrána právě oblast působiš-
tě jindřichohradecké organizace 
NOSP, může nejen aktivita jejího 
předsedy Milana Synka, ale také 
fakt, že vedle policistů jsou její-
mi členy i  zaměstnanci krajské-
ho Státního oblastního archivu 
v  Třeboni, kde se natáčelo den 
předtím po  přesunu štábu z  na-
táčení ve Věznici Plzeň - Bory. Ani 
nepříliš příznivé počasí nezkazilo 
dobrou náladu při natáčení, což 
si nemohl vynachválit především 
režisér Tomáš Magnusek, kterého 
si vstřícnost zúčastněných jindři-
chohradeckých policistů napros-
to získala.

Hana Millerová

Zleva: Po poslední klapce -  předseda NOS ZO J. Hradec Milan Synek, 
režisér Tomáš Magnusek, NOS PČR Milan Štěpánek

Foto: Zděněk Bartoň

lou.cz. Chcete-li se dozvědět ně-
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  Přivítali jsme nové občánky
V  pátek 3. dubna 2015 se usku-
tečnilo vítání občánků staros-
tou města Stanislavem Mrv-
kou v  refektáři Muzea fotogra� e 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

a  moderních obrazových médií. 
Přivítány byly tyto děti:
Peške Eduard, Peškeová Gabriela, 
Voračka Vít Maxmilián, Holinský 

Adam, Cihelka Emily, Dvořáková 
Vendula, Falada Vojtěch, Heger Fi-
lip, Kopecký Petr, Hovorka Tomáš, 
Klimešová Monika, Kohout Filip, 

Letfus Kryštof, Rychtáriková So� e, 
Soudek Štěpán, Šenkeřík Matěj, 
Vázlerová Vanesa, Vlk Vojtěch, Ba-
bický Vojtěch a Čížková Sára.

Karolína Průšová

  Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 3. 2015 do 12. 4. 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

Marie ŠIRŮČKOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 7. 1925 13. 3. 2015
Miroslava PROKOPOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 7. 1939 14. 3. 2015
Rudolf BLAŽEK, Dolní Lhota 8. 1. 1945 16. 3. 2015
Růžena DVOŘÁKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 15. 8. 1933 18. 3. 2015
Marie VÉDLOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 2. 1931 19. 3. 2015
Marie POLÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 8. 1942 19. 3. 2015
Františka MIKEŠOVÁ, Pluhův Žďár 29. 4. 1943 22. 3. 2015
Hana GABRIELOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 6. 1942 22. 3. 2015
Bohumír DVOŘÁK, Slavonice 27. 10. 1929 23. 3. 2015
Mgr. Květa NOVÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 3. 1936 23. 3. 2015
Věnceslava MRÁZOVÁ, Kardašova Řečice 2. 2. 1925 23. 3. 2015
Miroslav BUČINA, Jindřichův Hradec 22. 8. 1939 25. 3. 2015
Alena JANKOVSKÁ, Nová Včelnice 5. 6. 1943 25. 3. 2015
Marie KONÁŠOVÁ, Člunek 30. 9. 1922 26. 3. 2015
Václav ROH, Jarošov nad Nežárkou 16. 7. 1920 28. 3. 2015
Michaela KUČEROVÁ, Jindřichův Hradec 31. 1. 1947 30. 3. 2015
Vratislav ČÁP, Nová Včelnice 6. 2. 1938 30. 3. 2015
MVDr. Lubomír BALLEK, Jindřichův Hradec 2. 5. 1926 30. 3. 2015
Dana CHYTILOVÁ, Kardašova Řečice 13. 12. 1946 30. 3. 2015
Ladislav ŠTEFL, Jindřichův Hradec 8. 10. 1933 31. 3. 2015

Rudolf KŘIKLÁN, Kamenný Malíkov 23. 10. 1935 3. 4. 2015
Marie ŠVECOVÁ, Studená 25. 6. 1956 5. 4. 2015
Jaroslava KUBÍNOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 2. 1958 5. 4. 2015
Marie ŠVECOVÁ, Studená 25. 6. 1956 5. 4. 2015
Jaroslava MACHOVÁ, Klenov 19. 4. 1946 5. 4. 2015
Marta VYHLÍDKOVÁ, Jindřichův Hradec 22. 6. 1919 6. 4. 2015
Marie LINHARTOVÁ, Jindřichův Hradec 15. 4. 1929 6. 4. 2015
Jaroslav ŠTRACH, České Velenice 12. 3. 1939 7. 4. 2015
Jana HOMOLOVÁ, Horní Pěna 9. 6. 1943 7. 4. 2015
Miroslav KOLAŘÍK, Jindřichův Hradec 27. 6. 1931 7. 4. 2015
Josef HRUBÝ, Plavsko 24. 11. 1940 7. 4. 2015
Jana HOMOLOVÁ, Horní Pěna 9. 6. 1943 7. 4. 2015
Emil BEŤÁK, Jindřichův Hradec 24. 9. 1971 8. 4. 2015
Vlasta NOVOTNÁ, Nová Včelnice 16. 2. 1943 10. 4. 2015
Ludmila KOLLMANOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 5. 1953 12. 4. 2015
Milada ŠVECOVÁ, Vydří 27. 3. 1915 12. 4. 2015
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 Osmé zastavení křížové cesty: Ježíš potkává plačící ženy
„Za ním šel veliký zástup lidu; že-
ny nad ním naříkaly a  oplakáva-
ly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: 
«Dcery jeruzalémské, nade mnou 
neplačte! Plačte nad sebou a svý-
mi dětmi; hle, přicházejí dny, kdy 
budou říkat: Blaze neplodným, 
blaze těm, které nikdy nerodily 
a  nekojily! Tehdy řeknou horám: 
Padněte na nás, a pahrbkům: Při-
kryjte nás! Neboť děje-li se toto 
se zeleným stromem, co se stane 
se suchým?»“ (Lk 23, 27-31)
Pokračujeme v rozjímání nad za-
staveními křížové cesty. Minule 
jsme skončili u  setkání Ježíše se 
ženou, která mu podala roušku 

k  utření zkrvavené tváře. Evan-
gelista Lukáš dále hovoří o  se-
tkání Ježíše s  plačícími ženami. 
Projevily velký soucit s  Ježíšem 
a  jejich pláč vyjadřoval zoufal-
ství nad jeho utrpením. Neuvě-
domovaly si však pravou příčinu 
Ježíšova utrpení a tou jsou lidské 
hříchy a náš odklon od Boha. Je-
žíš nás tak na jejich příkladě uvádí 
do  duchovní podstaty zla a  zou-
falství, které občas prožíváme.
Zároveň naznačuje, že každé 
zlo bude souzeno, a  bude sou-
zen i  ten, kdo ho způsobil. Jest-
liže jsme schopni plakat, tak to 
na  prvním místě mají být slzy lí-

tosti a obrácení. Jen tak můžeme 
uniknout budoucímu zoufalství 
nad zlem, které jsme sami způso-
bili nebo k němuž jsme přispěli.
Obvyklé otázky lidí ohledně Bo-
ha: „Kdyby byl, jak by to mohl do-
pustit?“, které obsahují zoufalství 
nad naším světem, zde dostávají 
odpověď. Stejně jako ty ženy, ne-
jsme schopni poznat pravou pří-
činu konkrétního utrpení. A také 
není pravda, že by Bůh byl ke zlu 
lhostejný. Nechce nás však sou-
dit, ale přivést k obrácení. 

P. Jiří Špiřík

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

Májová nálada z  probouzející se přírody a  teplejší dny přinesly přívětivější společenské klima, které bylo patrné 
i z prvních květnových čísel Ohlasu od Nežárky, bylo na konci měsíce opět násilně přerušeno vývojem válečných 
událostí. Císař a král František Josef oznámil v neděli 23. května. Válečným manifestem, který otiskl Ohlas od Nežár-
ky 28. 5. 1915, že mu Itálie vyhlásila válku. Následovaly výzvy na II. válečnou půjčku a události z fronty opět zastínily 

příjemné jarní klima, které přinášely čtenářům týdeníku nově otevřené zahrádky hotelů a po úspěšné jarní setbě též naději na úrodu ovoce a plodin. Již 
osmnáctá kapitola vzpomínkových fejetonů Ferdinanda Strejčka byla věnována jindřichohradeckým studentům akademikům, kteří se do města vraceli 
z Prahy na prázdniny a následující devatenáctá kapitola s názvem Nova DomusDocta zdejšímu školství. 

7. května 1915
Úmrtí
Dne 30. dubna v  pátek přinesl 
na oltář Boží svůj život muž, jehož 
jméno známo po  celém městě 
i širém okolí, jasná to hvězda řádu 
sv. Františka, P. Florian Ferd. Březi-
na, kvardian a exprovinciál v Jin-
dř. Hradci. Smrt jeho jest obrázek 
celého života. Neúnavná činnost 
až do posledního dechu. 

Výstava pro svéráz krojový 
v Praze
V  Praze v  Obecním domě bude 
otevřena od  8. do  konce května 
Výstava pro svéráz krojový. Pod-
nět k  výstavě daly naše mladé 
umělkyně: Čechová-Liebcherová, 
Ž. Felbrová, V. Hachla-Mysliveč-
ková, B. Haunerová, P.  Jirotková, 
dámy Suchardovy, M. Teinitzrová. 
Uvědomily si, že v jejich tvůrčích 
schopnostech je ukryto mnoho 
prvků ducha národního a že nut-
no po  stopách velikých našich 
umělců pokračovat v  tradici li-
dového umění národního a  dále 
tvořit v témže duchu. 

14. května 1915
Pozdrav z bojiště
Vaše Vysokoblahorodí! Velectěný 
pane starosto! Jindřichohradecké 
děti dovolují si Vašemu Vysokob-
lahorodí, jakožto starostovi hlav-
ního místa doplňovacího okre-
su vzdáti zcela oddaný hold tím, 
že ku poctě Vašeho Vysokobla-
horodí na  nezapomenutelné ča-
sy nazvali nejkrásnější místečko 
„náměstím Karla Merta“ na  ro-
zeklaném hřebenu karpatského 
pralesa, kdež po  posledních bo-
jích byla od  nás proti nepřátel-
ským výpadům a  útokům zříze-
na nedobytná bašta. Dodatného 
schválení Vašeho Vysokoblahoro-
dí se nadějíce, znamenáme s vře-
lými a  nejsrdečnějšími pozdravy 
naší vlasti 11-75 polní setnina. … 
Současně prosíme, aby našim ot-
cům, příbuzným a  známým bylo 
oznámeno, že jsme si již častěji 
získali oprávněné chvály a uznání 
svých vysokých představených. 
Od našich odpůrců jsme „železní“ 
nazýváni a  obáváni. Tímto pros-
tým způsobem nechť veřejnost 

zví o  hrdinných činech stateč-
ných „75níků“. Připojuji se s nejsr-
dečnějšími pozdravy.

Otevření zahrady
Útulná zahrada v hotelu Dobešo-
vě, kdež nyní jest restauratérem 
pan Josef Podhorský, byla právě 
nově zřízena a  otevřena. Dobrý 
mok a  osvědčená znamenitá ku-
chyň zpříjemní pobyt v  zahradě 
té. 

21. května 1915
Úmrtí
Dne 19. t.m. zemřel zde po  delší 
nemoci p.  Jindřich Schuster, ma-
jitel pohřebního ústavu ve  věku 
74. let. Zesnulý vedl ústav svůj 
k  plné spokojenosti obecenstva 
a  byly mu často díky za  vzor-
né vypravení pohřbu vysloveny. 
Pohřeb koná se dnes o  5. hod. 
na hřbitov sv. Trojice.

28. května 1915
Válečný manifest Jeho Vel. císa-
ře a krále
Z Vídně, 23. května.  
Mým národům! Král italský vy-
pověděl Mi válku. Věrolomnosti, 
jíž v dějinách není rovno, dopus-
tilo se království Italské na  obou 
svých spojencích. Pro spolčení 
v  době více než 30 let, za  jehož 
trvání mohla svou územní drža-
vu rozmnožiti a  se k  netušené-
mu rozkvětu vyvinouti, opusti-

la nás Italie v  hodině nebezpečí 
a přešla s vlajícími prapory do tá-
bora našich nepřátel. … Pozdra-
vuji Moje v boji osvědčená vítěz-
ná vojska, důvěřuji v ně a v jejich 
vůdce! Důvěřuji v Mé národy, je-
jichž bezpříkladné, zmužilé obě-
tovnosti přísluší Můj nejvřelejší 
otcovský dík. Prosím Všemohou-
cího, aby žehnal našim zbraním 
a milostivě vzal naši spravedlivou 
věc v ochranu. František Josef.

XIX. Nova DomusDocta
Připomínám hned předem, že ne-
ní třeba dáti se zastrašovati zdán-
livě příliš učeným titulem. Jest 
to jen prostá obměna známého 
Balbínova spisu Bohemia docta, 
které tu používám k  stručnému 
souhrnu vychovatelů a  vzděla-
vatelů obyvatelstva hradecké-
ho. V  té příčině, pokud paměť 
má sahá, byl Hradec velice dob-
ře opatřen. Vím o všech, s jakými 
potížemi bylo jim zápasiti v  do-
bách minulých, kdy nebylo ani 
mnoho náležitých pomůcek ani 
vhodných budov, za to však dosti 
zpustlé mládeže, na  kterou snad 
jedině působila svižná rákoska 
páně Hornychova. Co se umístě-
ní týče, byla s  ním počátkem let 
osmdesátých ještě značná sví-
zel. Většina tříd tísnila se v příze-
mí nynějšího gymnasia, někte-
ré – aspoň dočasně – v  celách 
           (pokračování na další straně)
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

františkánského kláštera a  snad 
i jinde. Dívčí školy byly již na tom 
lépe, mělyť k  dispozici dosti 
vzdušné třídy prvního patra bý-
valého gymnasia na  náměstí 
a  prostorné místnosti nynějšího 
tuším sirotčince na „kozím plác-
ku“ čili „zakosteleckém náměstí“. 
Budova nynějšího musea s  mas-
nými krámy v  přízemí vévodi-
la jaksi všem ostatním, opatřena 
jsouc vížkou se školním zvon-

kem a  dokonce i  pěknou po-
můckou pro určování stran svě-
tových a směru větrů. Roku 1885 
vykonány na  ní dosti pronikavé 

opravy: „Vížka na  dívčí škole by-
la předešlého tého dne opravena 
a  šedou barvou natřena. Dřívěj-
ší označení čtyř stran světa začá-

tečními písmenami německými 
nahraženo ku pohoršení několika 
málo lidí označením českým a to 
vším právem. Zvonkem ve  vížce 

té upevněným se opět dává zna-
mení, kdy jest čas jíti do školy, ač 
se i  proti tomu starému zařízení 
některé hlasy ozývaly“.

Ferdinand Strejček, Jindřichův 
Hradec let osmdesátých. Ohlas 
od Nežárky, 45, 1915, č. 21, s. 1.

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

Štěpánka Běhalová

 Městská knihovna v Jindřichově Hradci rozhodně nezahálí 
Prázdninové veřejné čtení 
pohádek - Vajgar 
K  veřejným čtením pohádek 
na centrálním pracovišti knihov-

ny se v průběhu jarních prázdnin 
připojila také pobočka Vajgar. Ba-
bičky a maminky s dětmi navští-
vily během prázdnin dětské od-
dělení pobočky, aby si společně 
předčítaly pohádkové příběhy. 
V  úvodu veřejného čtení zahrá-
la na jambo naše čtenářka Leon-
týnka Trojanová a pak se všichni 
vydali do říše pohádek.

Beseda „Hustej internet“ Len-
ky Eckertové a Lucie Seifertové
Spisovatelka Lenka Eckertová 
navštívila 19. 3. naši knihovnu, 
aby seznámila žáky 3. ročníků ZŠ 
s knihou „HUSTEJ INTERNET“, kte-

rá se v únoru 2014 stala nejpro-
dávanější dětskou knihou v Čes-
ku. Poutavou formou upozornila 
na  různá nebezpečí a  nástrahy 
virtuálního světa. Akci navštívily 
také knihovnice s dětmi z  jindři-
chohradeckého regionu. Všech-
ny děti se aktivně zapojily do dis-
kuze a  vyplňování dotazníku. 
Beseda se líbila a  dětem přines-

la vedle zábavy také ponaučení. 
K tématu besedy lze navštívit vý-
stavu na pobočce Vajgar (do kon-
ce května). 

Noc s Andersenem 2015
V  pátek 27. 3. v  mnoha knihov-
nách a dalších místech po celém 
Česku proběhla akce na  osla-
vu dětské knihy - Noc s  Ander-
senem. Letos nocovalo v  jindři-
chohradecké knihovně 13 dětí 
(3.-5. třída) a  dvě knihovni-
ce.  Připojili jsme se k  více než 
1500 knihovnám nebo školám 
v České republice i ve světě, kde 

se tato akce na  podporu dět-
ského čtenářství již po  patnácté 
uskutečnila. Úvod patřil připome-
nutí nejslavnějšího pohádkáře 
H. CH. Andersena (210. výročí na-
rození). Knihovnu navštívil řezbář 
Petr Sláma ze Skrýchova. Jeho 
loutky a vyprávění se líbilo všem. 
Pak nastal čas plnění úkolů. Děti 
si ověřily znalosti o panu Ander-
senovi a pohádkách, zvládly stez-
ku odvahy i objevily poklad, který 
v knihovně ukryli skřítkové. Před 
spaním přišla pohádková babič-
ka, přečetla pohádku na  dobrou 
noc a  ráno si pak rodiče své či-
perné ratolesti po  snídani mohli 
opět vyzvednout.

Návštěva spisovatelky 
Ivy Procházkové  
Ve  čtvrtek 9. dubna navštívila 
městskou knihovnu spisovatel-
ka, dramatička a  scénáristka Iva 
Procházková (Uzly a pomeranče, 

Nazí, Myši patří do nebe, Vraždy 
v  kruhu aj.). Na  besedě pro žá-
ky 8. tříd (cca. 50 žáků z  II. ZŠ) 
spisovatelka poutavě vyprávěla 
o  svém dětství, proč následova-

la svého tatínka (Jan Procházka – 
politik, spisovatel a scénárista � l-
mů Ucho, Kočár do Vídně, apod.) 
a  začala stejně jako on psát. Vy-
právěla o  událostech v  naší ze-
mi, které ji donutily spolu s  ro-
dinou emigrovat do  Německa, 
seznámila žáky s  knihami, které 
napsala pro jejich věkovou ka-
tegorii. Čtení úryvků z  její knihy 
Uzly a  pomeranče nutilo k  za-
myšlení, ale zároveň pobavi-
lo. O  atraktivnosti a  vydařenos-
ti besedy vypovídal velký zájem 
žáků, spousta dotazů, na  které 
paní spisovatelka závěrem od-
povídala, ale také smích a  ve-
selá nálada, která se sálem nes-
la. Paní Procházková byla rovněž 
čestným hostem slavnostního 
vyhlášení vítězů literární sou-
těže jindřichohradecký Tex-
tík (5. ročník), které se konalo 
9. 4. v kapli sv. Maří Magdaleny.

M. Kloučková, D. Holoubková, T. Dosbaba

 Vydejte se v květnu 
Po stopách žabáka 
Jindry
Hamerský potok o. s. zve všech-
ny předškoláky, mladší školáky 
a  jejich rodiče na vzdělávací akci 
„Po  stopách žabáka Jindry“. Sto-
pování žabáka a  rozluštění jeho 
záhadného zmizení proběhne 
v neděli 24. května 2015. Cestou 
z  Malého Ratmírova do  Blažejo-
va (přibližně 5 km) bude žabák 
Jindra všem procházejícím zane-

chávat úkoly, které je k němu za-
vedou. Plněním úkolů si děti vy-
zkouší, nakolik znají naši přírodu 
a dozví se, jak v cestě za žabákem 
pokračovat. A  nakonec je bude 
čekat i příjemné překvapení.
Začátek akce bude v  Malém 
Ratmírově na  zastávce JHMD 
v  10.53 hodin po  příjezdu vlaku 
z  Jindřichova Hradce (odjezd je 
v  10.29 hodin). Návrat z  Blažejo-
va bude opět vlakem v 13.54 ho-
din do  Jindřichova Hradce (pří-
jezd v  14.12 hodin). Tato akce je 
� nančně podpořena Jihočeským 
krajem a městem Jindřichův Hra-
dec. Těšíme se na vás!

Kamila Půlpytlová
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  Literární a výtvarná soutěž Textík 
zná své vítěze
9. 4. 2015 proběhlo v  Jindřichově Hradci v  kapli sv. Maří Magdaleny 
slavnostní předání cen pátého ročníku literární a výtvarné soutěže Tex-
tík. Spisovatelka Iva Procházková předala Textíky za  literární katego-
rie, za výtvarné kategorie předal ceny Tomáš Dosbaba, ředitel městské 
knihovny. Cenu města předala místostarostka Petra Blížilová.

Přehled oceněných:
Hlavní cena Textík
Vítěz v kategorii poezie do 14 let: 
Josef Valda, Kardašova Řečice, 9 let 
Vítěz v kategorii poezie ostatní: 
Denisa Sedláčková, Jindřichův Hradec, 15 let 
Vítěz v kategorii próza do 14 let: 
Laura Pokorná, České Budějovice, 14 let 
Vítěz v kategorii próza ostatní: 
Martina Salhiová, Jindřichův Hradec, 39 let 
Vítěz v kategorii ilustrace do 10 let: 
Karolína Šlechtová, Jindřichův Hradec, 7 let 
Vítěz v kategorii ilustrace od 11 – 14 let: 
Anežka Dvořáková, Jindřichův Hradec, 11 let 
Vítěz v kategorii ilustrace nad 15 let: 
Josef Böhm, Deštná, 57 let 

Ostatní ocenění
Zvláštní cena nakladatelství – poukaz na vydání knihy: 
Martina Salhiová, Jindřichův Hradec, 39 let 
Cena města Jindřichova Hradce: 
Kateřina Hadravová, Jindřichův Hradec, 26 let 
Cena Jihočeského klubu Obce spisovatelů: 
Lenka Martinková, Stará Boleslav, 19 let 
Zvláštní cena výtvarné poroty: 
Marin Rypl, České Budějovice, 8 let 
Vojtěch Zajan, Jindřichův Hradec, 13 let 
Josefa Růžičková, Šumperk, 72 let 

Jan Medek

 Do Jindřichova Hradce poprvé zamíří 
akce TOUR DE KIDS 

Akce TOUR DE KIDS je akce pro 
děti, které si mohou vyzkoušet 
závody na  kole a  zároveň strá-
vit příjemné odpoledne společ-
ně s  klaunem Čiko, vyzkoušet si 
jízdu na  motokárách na  doprav-
ním mobilním hřišti nebo si ce-
lé odpoledne hrát v  herním sta-
nu. V Jindřichově Hradci se akce 
uskuteční v  sobotu 9. května 
2015 od 13.00 hodin, kdy odstar-
tuje do závodu nejstarší katego-
rie. Děti jsou rozdělené do něko-
lika věkových kategorií a holčičky 
a  kluci startují samostatně. Ka-
tegorie jsou dále děleny do  ně-
kolika rozjížděk tak, aby měl 
každý malý závodník možnost se 
probojovat do  � nále, kde se po-
jede o žlutý dres pro vítěze jako 
na opravdické „tour“.

Nejedná se o  profesionální závo-
dy, ale o akci, na které si děti mo-
hou vyzkoušet, jaké to je závodit 
na  profesionální trati, je to o  zá-
bavě, o strávení příjemného dne. 

Akce je určena dětěm od těch nej-
menších na odrážedlech až po dě-
ti narozené v roce 2004. Starší děti 
už startovat nemohou. Cílem akce 
je pohyb dětí a bezpečnost na ko-
le, k tomu je připraven i doprovod-
ný program s klaunem Čiko. 

Dále na ně čeká skákací hrad, her-
ní stan, kolo štěstí, mobilní dětské 
hřiště společně se šlapacími au-
tíčky Kettler a spousta dalších ak-
tivit. Přijďte strávit příjemný den 
na akci Tour de Kids, která se koná 
na  parkovišti u  vysokoškolských 
kolejí poblíž Husových sadů.

Pokud své děti zaregistrujete on-
line na  webu www.tourdekids.
cz, budou mít na  svém startov-
ním čísle i  své jméno. Startovné 
na závody se díky podpoře města 
Jindřichův Hradec nehradí, děti 
od pořadatelů dostanou spoustu 
dárečků, účastnické tričko, dět-
skou knížku a pamětní list. Po do-
jezdu své rozjížďky dostanou také 
cereální snack na posilnění po zá-
vodech. Na akci je nutné se pře-
dem registrovat, ať už on-line ne-
bo přímo na místě v den konání. 

Veškeré informace k průběhu ak-
ce najdete na  webu www.tour-
dekids.cz.

 Ivana Průchová

  Spolek Zikaron a deváťáci z „Jedničky“ pobesedují s veřejností
V  těchto dnech si připomínáme 
70 let od  konce 2. světové vál-
ky, který většina lidí vyhlížela 
s nadějí. Řada z nich přežila růz-
né útrapy a  věznění a  těšila se 
na  shledání se svými blízkými. 
Po toužebně očekávaném návra-
tu domů ovšem museli mnohdy 
čelit zklamání a de� nitivní prav-
dě v  tom smyslu, že jejich život 
již nebude jako dřív a  rodina již 

nikdy nebude kompletní.
Většina židovských spoluob-
čanů z  Jindřichova Hradce se 
22. května 1942 vydala na svou, 
mnohdy poslední, cestu, a  to 
transportem označeným Aw 
a vypraveným z Třebíče do Tere-
zína. V průběhu dní či let se jejich 
stopa ztrácí v jiných koncentrač-
ních táborech, kde „práce roz-
hodně neosvobozovala“.

Letošní 73. výročí této událos-
ti bychom si rádi připomněli 
s dnešní mladou generací. V kom-
ponovaném pořadu připraveném 
vybranými žáky 9. ročníků z 1. Zá-
kladní školy v Jindřichově Hradci 
se zaměříme na  osudy dvou jin-
dřichohradeckých rodin. Kromě 
prezentace historických prame-
nů, zazní i ukázka literární tvorby 
žáků a nebudou chybět ani kyta-

rová intermezza v  podání  Pavla 
Čápa.

Akce, na  kterou je srdečně zvá-
na široká veřejnost, se uskuteční 
v pátek 22. května 2015 v budově 
bývalé synagogy v  Kostelní ulici 
188/I v 16. 30 hodin.

Marta Leblová

 Literární a výtvarná soutěž Textík 
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  Zahrádkáři si přijdou na své   Tvoříme, tančíme, hrajeme divadlo
 

TVOŘÍME, TANČÍME, HRAJEME DIVADLO

Průběh roku v Oknech má po letech již svůj pravidelný řád – přírodě, 
rok liturgický, školní…. Jsou určitá období, která mají své vrcholy a uživatelé se těší, 
jak si jich užijí. Tomu je podřízena práce v dílnách i život v chráněném bydlení. A tak 

oněch „vrcholů“ jarního období byla příprava na benefiční ples –
názvem „Otevřená Okna“ –

milou inspirátorkou Evičkou tvořili výzdobu sálu – otevřených 
živatelé chráněného bydlení nacvičovali divadlo, zaměstnanci chráněných 

dílen vytvářeli drobnosti do tomb Milými hosty byli členové tanečního kroužku 
ZVONEK, kde se pravidelně setkávají uživatelé Oken, Proutku a Sociálních služeb 

České ulici. euvěřitelně vitální a aktivní Tomáš Fiedler s chutí sháněl dárky do tomboly. Jeho výkonnost v
Skvělá kapela LUCKY nám zůstala věrná a opět zahrála sponzorsky, město Jindřichův 

Hradec opět ples podpořilo formou sníženého nájmu KD Střelnice, naši dlouhodobí přátelé si přišli s
Rovněž dobrovolníci přišli v hojném poč letošním roce jim jménem Města Jindřichův Hradec poděkovali 
zastupitelé Vojtěch Duba a Martin Kukačka. Tito vstřícní pánové rovněž přislíbili jednodenní účast na chystaném 
táboře Oken a podíl na tvorbě programu. Tak se na ně těšíme! Velkou radost výtvarně aktivním uživatelům učinila 
dražba jejich výtvorů – obrázku „Strom života“ a dřevěné dekorace „Br triku“. Dražba vynesla 500 Kč, celkový 
čistý výtěžek plesu činil 51 000 Kč. To je krásná suma, která nám pomůže dofinancovat provoz sociálně 

apeutických dílen. A ještě krásnější je pocit dlouhé společné cesty, která má své výsledky – když jsme před 12 lety 
organizací plesu začínali, celá tíže byla na tehdejším výkonném výboru Oken. Dnes si řadu věcí na ples vytvářejí a 

sami. A to je náš dlouhodobý cíl – jít životem společně, být uznávanými členy společnosti, 
setkat se třeba na tanečním parketu se zastupiteli města, podnikateli, členy Rotary clubu, přáteli…. Jsou situace a 
činnosti, které opravdu můžeme připravovat a prožívat společně. Jen k tomu najít odvahu! Všem, kteří tuto aktivitu 
jakkoli podpořili, upřímně děkujeme! 

Drahomíra Blažková

 Poděkování Tomáši Fiedlerovi za skvělou práci pro ples 
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Pohádka v podání uživatelů chráněného bydlení

 Poděkování Tomáši Fiedlerovi 
za skvělou práci pro ples

Průběh roku v Oknech má po le-
tech již svůj pravidelný řád – tak 
jako rok v  přírodě, rok liturgic-
ký, školní... Jsou určitá období, 
která mají své vrcholy a  uživate-
lé se těší, jak si jich užijí. Tomu je 
podřízena práce v dílnách i život 
v  chráněném bydlení. A  tak jed-
ním z oněch „vrcholů“ jarního ob-
dobí byla příprava na  bene� ční 
ples – tentokrát s  názvem „Ote-
vřená Okna“ – v souladu s novým 
názvem organizace. Výtvarníci se 
svojí milou inspirátorkou Evič-
kou tvořili výzdobu sálu – plakáty 
s  obrázky otevřených Oken. Uži-
vatelé chráněného bydlení na-
cvičovali divadlo, zaměstnanci 
chráněných dílen vytvářeli drob-
nosti do  tomboly. Milými hos-
ty byli členové tanečního krouž-
ku ZVONEK, kde se pravidelně 
setkávají uživatelé Oken, Prout-
ku a  Sociálních služeb v  České 
ulici.  Neuvěřitelně vitální a  ak-
tivní Tomáš Fiedler s chutí sháněl 
dárky do  tomboly. Jeho výkon-
nost v  tomto oboru je zcela ob-
divuhodná. Skvělá kapela LUCKY 
nám zůstala věrná a  opět zahrá-
la sponzorsky, město Jindřichův 
Hradec opět ples podpořilo for-
mou sníženého nájmu KD Střel-
nice, naši dlouhodobí přátelé si 
přišli s  námi zatancovat. Rovněž 
dobrovolníci přišli v  hojném po-
čtu a v letošním roce jim jménem 
města Jindřichův Hradec podě-

kovali zastupitelé Vojtěch Duba 
a Martin Kukačka. Tito vstřícní pá-
nové rovněž přislíbili jednodenní 
účast na chystaném táboře Oken 
a  podíl na  tvorbě programu. Tak 
se na ně těšíme! Velkou radost vý-
tvarně aktivním uživatelům učini-
la dražba jejich výtvorů – obrázku 
„Strom života“ a dřevěné dekora-
ce „Bratr v  triku“. Dražba vynes-
la 8 500 Kč, celkový čistý výtěžek 
plesu činil 51 000 Kč. To je krásná 
suma, která nám pomůže do� -
nancovat provoz sociálně terape-
utických dílen. A ještě krásnější je 
pocit dlouhé společné cesty, kte-
rá má své výsledky – když jsme 
před 12 lety s organizací plesu za-
čínali, celá tíže byla na tehdejším 
výkonném výboru Oken. Dnes si 
řadu věcí na  ples vytvářejí a  or-
ganizují klienti Oken sami. A to je 
náš dlouhodobý cíl – jít životem 
společně, být uznávanými členy 
společnosti, setkat se třeba na ta-
nečním parketu se zastupiteli 
města, podnikateli, členy Rotary 
clubu, přáteli... Jsou situace a čin-
nosti, které opravdu můžeme při-
pravovat a prožívat společně. Jen 
k  tomu najít odvahu! Všem, kte-
ří tuto aktivitu jakkoli podpořili, 
upřímně děkujeme! 

Drahomíra Blažková

Od  poloviny dubna je opět 
v provozu prodejna zahrád-
kářských přebytků v  uli-
ci Na  Hradbách. Otevřeno 
je v  pracovní dny od  7.00 
do 16.00 hodin. K příjemné-
mu nákupu vás zvou členo-
vé zahrádkářské organizace 
a ochotné prodavačky.

Irena Olivová

  Smrtka skončila v řece Nežárce
Na  smrtnou neděli 22. března 
hradečtí baráčníci opět vyhna-
li smrtku, rozloučili se tak se zi-
mou a přivítali jaro. Průvod za do-
provodu „Počátecké dechovky“ 
se vydal od  naší rychty ulice-
mi města. Cestou jsme se zasta-
vili na  náměstí Míru, kde se náš 
rychtář soused Šprincl dovolil pa-
na starosty Stanislava Mrvky, zda 
můžeme pokračovat až na místo 
soudu a  smrtku vyhnat z  města 
ven. Souhlas jsme obdrželi. Le-
tos jsme měli novinku a  velice 
příjemnou změnu. Učitel hudby 
Láďa Bartoš secvičil se svými svě-
řenci a  našimi tetičkami několik 
písniček, které na náměstí zazně-
ly. Moc nám tím pomohl vylep-
šit program. Než jsme se vydali 
na další pouť, tak nás rychtář po-
učil o  změnách astronomického 
začátku jara. Řekl: „Zažitý termín 

21. března skončil v  roce 2011 
a  vrátí se až v  roce 2102. Do  té 
doby platí den 20. března. A v ro-
ce 2048 začne jaro dokonce už 
19. března.“  Za tuto důležitou in-
formaci sklidil rychtář potlesk pl-
ného náměstí.
Průvod se rozrostl, přidali se 
všichni dosud přihlížející a  po-
kračovali jsme do  parku k  řece, 
kde proběhl soud. Žalobce před-
nesl důvody k  odsouzení smrt-
ky. Rychtář, starostlivý táta obce, 
s žalobou souhlasil a po vynesení 
ortelu soudcem se přidali i všich-
ni ostatní a  smrt potvrdili. Kat 
s pomocníkem vykonali svou po-
vinnost a za chvíli již hořící smrt-
ka plavala po  vodě. Následoval 
bouřlivý potlesk a  za  doprovodu 
hudby zpáteční cesta na  rychtu, 
kde nás čekalo malé občerstvení.

Dáňa Šprinclová
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CHCETE NÁS?
Pegi, kříženka, fena, cca 7 let
Pegi je dáma v  nejlepších letech. Je veli-
ce kontaktní a  milá, čiperná a  plná elánu. 
Ostatní pejsky toleruje, ale raději ji dopo-
ručujeme jako jedináčka. Kočičky prohání. 
Je čistotná. Zvyklá žít v bytě. Je střední velikosti (13,5 kg). Má ku-
pírovaný ocásek.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Pritta, kříženka, fena, cca 4-5 let
Pritta je milá fenečka, která se cizích lidí bo-
jí. V žádném případě ale není zlá, pokud se 
na ni jde s klidem, nechá se pohladit a ma-
nipulovat sebou. Postupně ji učíme čis-
totnosti, chůzi na  vodítku a  seznamovat 
s normálním životem. Zatím znala jen život 
ve velké smečce a jedné uzavřené místnos-
ti, vše je pro ni nové a děsivé. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Ide� x, kříženec, pes, 7-8 let
Ide� x je kříženec střední velikosti (16,5 kg). Při-
šel k nám s neléčenou rakovinou na spod-
ní čelisti. Dle veterinářů není však již vzhle-
dem k  rozsahu nádoru vhodné nádor 
odoperovat. Ide� x má ale obrovskou chuť 
do života a chová se, jakoby ho žádný ná-
dor neomezoval. Sice se mu hůř žere, ale 
o to více s chutí. Byl zvyklý žít v domě se za-
hrádkou. Na vodítku chodí pěkně. S ostat-
ními pejsky vychází dobře. Je to velice kon-
taktní pejsek, vhodný i k dětem. Hledáme pro něj domov, kde by 
mohl spokojeně s láskou dožít.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Bingo, kříženec, pes, 10 měsíců
Podmínkou adopce je kastrace v dospělos-
ti. Bingo je hodné, odrostlé štěně plné ži-
vota a chuti učit se novým věcem. Je velmi 
chytrý a citlivý. Zatím upevňujeme základ-
ní výchovu, ve které má značné mezery, ale rychle se učí. Hodil by 
se k aktivním páníčkům, kteří budou mít dostatečně pevnou ru-
ku, ale srdce plné lásky, které Bingo moc potřebuje. Je ohromně 
mazlivý. Nemá problém s  lidmi, dětmi (vychovanými), hluky, 
psy, kočkami ani slepicemi. Nyní je zvyklý v bytě, kde je čistotný 
a hodný. Zahradou nepohrdne, ale nechce tam být sám. Potře-
buje procházky. Bez vodítka chodí pěkně. Na vodítku tahá, ale to 
kvůli tomu, jak se těší na lítačku. Miluje míčky a vše, za čím může 
utíkat a co může nosit. Je střední velikosti (cca 16 kg).
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 

Electra, kočka, cca 10 let, kastrovaná
Electra je hodná kočička. Když se na ni jde 
zprudka, tak občas prskne, ale při klidném 
přístupu se ráda pomazlí. Ke  svým lidem 
i  sama přijde a  vyžaduje mazlení. Zvyklá 
na kočičí WC i na ostatní kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jin-
dřichův Hradec)
 

Stáňa, kočka, 8 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Stáňa se zatím ještě trochu bojí, ale nechá 
se už chytit a oddaně sebou nechá mani-
pulovat. Když jí dáme dost času, začne i vr-
nět. Jistě se časem vymazlí úplně. Čistotná, zvyklá na ostatní ko-
čičky.
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 KVĚTNU 2015

Merkur se objeví v první polovině měsíce večer nad severozápadem, Venuši spat-
říme také večer nad západem, vysoko na obloze. Mars je již nepozorovatelný. Ju-
piter lze pozorovat v první polovině noci a Saturn po celou noc. Uran je nepozo-
rovatelný a Neptun se objeví ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodem.   
Pozorování Měsíce je velice hezké, nejlépe, kolem první čtvrti. V tuto dobu jej Slun-
ce 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 pů-
sobivý. Měsíc projde 4. května úplňkem, 11. května poslední čtvrtí, 18. května 
novem a 25. května nastane první čtvrť. Dne 15. je Měsíc v přízemí (366 000 km), 
26. května v odzemí (404 283 km).    
I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa tep-
lejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem 
na Hvězdárně pak uvidíte i protuberance, � lamenty 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 květnové oblohy roku 2015:

5. 5. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,5° jižně) 
7. 5. – Merkur v největší východní elongaci (21° od Slunce) v horní konjunkci se Sluncem

21. 5. - v 9.44 hodin – Slunce vstupuje do znamení Blíženců
21. 5. - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 8,5° jižně)

23. 5. - Saturn v opozici se Sluncem – nejblíže k Zemi – 1,341,4 mil. km
26. 5. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,8° jižně), Měsíc v blízkosti Jupiteru pozorovatel-

ný 23. a 24. 5. v první polovině noci 
30. 5. – Venuše v konjunkci s β Gem (Pollux; Venuše 4,0° jižně – planeta v blízkosti hvězdy ve-

čer na západě)
30. 5. – Merkur v dolní konjunkci se Sluncem 

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2015:
odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 14.00 - 16.00 hodin

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 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 nepříznivé-

ho počasí ve večerních hodinách je otevřeno 
• pouze do 22.00 hodin a jako náhradní program nabízíme projekci � lmů a pořadů s astro-

nomickou tématikou s ústním komentářem.
• Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení platného členského průkazu vstup volný.
• Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tří-

denním 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

  Jindřichohradečáci se mohou těšit na koncert Pražského jara
Po  velmi úspěšném adventním 
koncertu souboru Collegium 
1704 připravuje Společnost přá-
tel ZUŠ Vítězslava Nováka další 
mimořádný hudební zážitek. 
V  kapli sv. Maří Magdaleny vy-
stoupí v  úterý 19. května od 
19.00 hodin kvarteto ve  slože-
ní Jan Ostrý - � étna, Adéla Štaj-
nochrová - housle, Radim Sed-
midubský - viola a  Libor Mašek 
- violoncello. Mimořádnost akce 
spočívá v  tom, že kvarteto před-
vede identický program, se kte-
rým se představí na  jubilejním 
70. ročníku mezinárodního hu-
debního festivalu Pražské jaro. 
Jindřichohradecké kulturní veřej-
nosti se tak nabízí příležitost být 
součásti tohoto významného hu-
debního festivalu a  vychutnat si 

program beznadějně vyprodané-
ho pražského koncertu. 
Na  úvod zazní výběr operních 
scén ze slavné Mozartovy opery 
Kouzelná � étna v úpravě Jana Ne-
pomuka Venta, který byl v 70. le-
tech 18. století hobojistou v  har-
monii knížete Schwarzenberga 
v  Třeboni a  pro soubor dechové 
harmonie za svůj život upravil více 
než čtyřicítku oper a  baletů. Mo-
zartovu libozvučnou hudbu vy-
střídá půvabná šestivětá Serená-
da D dur pro � étnu, housle a violu 
Ludwiga van Beethovena, patří-
cí do  okruhu třinácti komorních 
skladeb s dechovými nástroji pro 
různé počty hráčů (trio, kvintet, 
sextet, oktet). Po hudebních klasi-
cích přednese kvarteto Vzpomín-
ku na putování J. A. Komenského. 

Jejím autorem je současný, hlav-
ně komorními hráči vyhledávaný, 
český skladatel Luboš Sluka, kte-
rý kvartet napsal v roce 1992. Zá-
věr koncertu bude patřit před-
staviteli české kantorské tradice 
Jakubu Janu Rybovi, od jehož na-
rození si v letošním roce připomí-
náme 250 let. Z  jeho kvartetního 
díla se dochovaly pouze 2 smyč-
cové a dva � étnové kvartety a prá-
vě � étnový kvartet C dur hudební 
večer zakončí. Mimořádný hudeb-
ní zážitek slibuje i složení kvarteta. 
Všichni čtyři interpreti jsou uzná-
vanými hráči a  působí v  různých 
komorních i  sólových projektech. 
Violoncellistu Libora Maška jsme 
měli možnost slyšet na  advent-
ním koncertu Collegia 1704, Adéla 
Štajnochrová a Radim Sedmidub-

ský jsou členy Škampova kvarte-
ta a působí i v dalších komorních 
souborech a � étnista Jan Ostrý se 
vedle bohaté koncertní činnosti 
podílel i na řadě nahrávek hlavně 
českých � étnových autorů. Všichni 
rovněž vyučují na  konzervatořích 
a  Radim Sedmidubský je hostují-
cím profesorem komorní hudby 
na  londýnské Royal Academy of 
Music. 

Vstupenky na  koncert jsou k  dis-
pozici v  kanceláři Základní umě-
lecké školy za zvýhodněnou cenu 
120 Kč, pro studenty a  důchod-
ce za  80 Kč. Na  místě bude vstup 
za  150 a  100 Kč. Žáci ZUŠ mají 
na koncert vstup volný.

Marián Mikula

  Zámecké nádvoří bude hostit Ústřední hudbu Armády České republiky
Město Jindřichův Hradec vás zve na KONCERT u příležitosti Mezinárodního dne rodin na III. nádvoří Státního hradu a zámku dne 15. květ-
na 2015 od 18.00 hodin. Účinkuje Ústřední hudba Armády České republiky.

Mezinárodní den rodin
V  roce 1993 Valné shromáždění 
OSN rozhodlo, že  počínaje rokem 
1994 bude každoročně 15. květen 
vyhrazen Mezinárodnímu dni ro-
din jako odraz důležitost, kterou 
mezinárodní společenství připi-
suje rodinám jako základním jed-
notkám společnosti, právě tak jako 
jeho zájem o situaci rodin ve světě.
Projektem koncertů Ústřední 
hudby Armády České republiky 
se sólisty naší populární scény se 

snaží velení i  příslušníci Armády 
České republiky připomenout jak 
všechny naše válečné veterány – 
žijící i ty, kteří obětovali své živo-
ty za naši svobodu a život v míru, 
tak i vojáky, kteří dnes plní nároč-
né úkoly v  zahraničních misích 
daleko od svých domovů a vlasti. 
Zároveň koncerty slouží coby po-
děkování všem rodinným přísluš-
níkům vojáků za  jistotu zázemí 
i  domova, a  široké občanské ve-
řejnosti za podporu.

Historie a  současnost Ústřední 
hudby AČR
Ústřední hudba AČR je vrcho-
lovým reprezentativním vo-
jenským hudebním tělesem 
určeným k propagaci a reprezen-
taci dobrého jména Armády Čes-

ké republiky na  veřejnosti, jakož 
i k prezentaci české kultury v ob-
lasti koncertní dechové hudby jak 
na celém území České republiky, 
tak zejména v zahraničí. 

Radim Staněk

 Na zámku budou k vidění jedinečné karikatury
Od 17. května 2015 bude ve výstavní síni Státního hradu a zámku Jin-
dřichův Hradec otevřena výstava karikatur Josefa Blechy.  Autor se ka-
rikaturou zabývá od mládí, jeho první kresba, karikatura Jiřího Stivína 
vyšla v časopise Melodie r. 1970, kdy bylo Jiřímu Blechovi 18 let. Od té 
doby vytvořil tisíce karikatur, připravil 40 samostatných výstav a jeho 
kresby otiskly The New York Times, The New York Times Review, The 
New Yorker nebo Playboy. Nejraději kreslí osobnosti zabývající se umě-
ním, zejména hudbou.
Pro Josefa Blechu je nejdůležitější vystihnout povahu dané osoby, a to 
co nejmenším počtem tahů. Výrazným rysem jeho tvorby je jednodu-
chost kresby, jeho snahou je tváře maximálně zjednodušit a vystihnout 
nejtypičtější rysy. Výstava bude otevřena denně kromě pondělí a potr-
vá do 28. června.

 Václav Bis
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1. 5. 17:30, 20:00
POŘÁD JSEM TO JÁ
Drama/USA/2D
2.-3. 5. 17:30
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Animovaný/V.Británie/2D
2.-3. 5. 20:00
S TVÁŘÍ ANDĚLA
Drama/V.Británie/2D
7. 5. 17:30, 20:00
RUDÁ MAŠINA
Dokument/USA, Rusko/2D
8. 5. 17:30, 20:00
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Komedie/USA/2D
9.-10. 5. 17:00, 20:00
AVENGERS: AGE OF ULTRON    
Akční, Sci-Fi/USA/3D
14. 5. 17:30, 20:00
SAMBA
Komedie, Drama/Francie/2D
15. 5. 17:30, 20:00
LADÍME 2
Komedie, Hudební/USA/2D
16.-17. 5. 17:30
MALÝ PÁN
Pohádka/ČR/2D
16.-17. 5. 20:00
ZABIJÁCI
Krimi, Thriller/Dánsko/2D
20. 5. 19:00
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI 
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ (ART)
Drama/Švédsko/2D
21. 5. 17:00, 20:00
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční/USA/2D
22. 5. 17:30, 20:00
DEJTE MI POKOJ!
Komedie/Francie/2D
23.-24. 5. 17:30, 20:00
EX MACHINA
Sci-Fi, Thriller/USA/2D
27. 5. 19:00
KLUB RVÁČŮ (Projekt 100)
Drama, Thriller/USA/2D
28.-29. 5. 17:00
ČAROVNÝ LES
Muzikál, Fantasy/USA/2D
28.-29. 5. 20:00
POLTERGEIST
Horror/USA/2D
30.-31. 5. 17:00, 20:00
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Akční, Sci-Fi/Austrálie/3D
4. 6. 17:00, 20:00
DÍTĚ ČÍSLO 44
Thriller/USA/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
3.5. 
U VODY
ČR / pásmo pohádek / 2D
10. 5.
UŠATÁ CECILIE (DÁŠENKA)
ČR / pásmo pohádek / 35mm
17. 5.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY II
ČR / pásmo pohádek / 35mm
24. 5.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE III
ČR / pásmo pohádek / 35mm
31. 5.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
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 
HRADEC KRÁLOVÉ - 29. - 30. 5. 2015
Nábřeží umělců 
Královéhradecká náplavka, Muzeum východ-
ních Čech, ulice města. Vyvrcholení výtvarné-
ho sympozia ARTIENALE HRKR (téma je land 
art) a  zároveň přehlídka umělců, výtvarníků, 
řemeslníků z  královéhradeckého kraje, kteří 
během dvou dnů prezentují svoji tvorbu, tvoří 
na místě, prodávají své artefakty.  Workshopy, 
dílny, hudební i taneční produkce.

CHEB - 9. 5. 2015
Starostovo jarní koulení
Turnaj dvojic v pétanque. Krajinka, Pétanque 
Club Egrensis, 9.30 hodin.

KUTNÁ HORA - 23. 5. 2015
Kutnohorská gastronomická slavnost 
ve stylu První republiky
11.00 - 18.00 hodin, Barborská ul., Vorlíčkovy 
sady, zahrady GASK. Gastronomie, stylový hu-
dební a doprovodný program.

LITOMYŠL - 11. 5. 2015 -  24. 5. 2015
Gastronomické slavnosti Magdaleny 
Dobromily Rettigové
Vícedenní akce pro laickou i odbornou veřej-
nost s  vyvrcholením ve  formě gastrofestiva-
lu pod širým nebem na litomyšlském Smeta-
nově náměstí. Těšte se na Gurmánskou pouť, 
Kotlíkové guláše i Sousedskou husičku. 

POLIČKA - 24. 5. 2015
Jiří Bělohlávek a PKF – Prague Philharmonia
Závěrečný koncert Martinů festu 2015. 
Od 19.00 hodin  - velký sál Tylova domu. Jiří 
Bělohlávek – dirigent, František Novotný – só-
lo na housle.

TELČ - 16. 5. 2015
Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí
Od  10.00 do  17.00 hodin prezentace folklor-
ních souborů Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II, Pod-
javořičan z  Telče s  jejich hosty – Krahuláček 
z  Krahulčí, folklorní skupina Močenčanka ze 
Šaľi a soubor ze Stráže nad Nežárkou a s do-
provodnou výstavou fotogra� í Poznej světové 
dědictví UNESCO.

TŘEBOŇ - 23. 5. 2015
Otevírání lázeňské sezóny 
Hlavním dějištěm park Lázní Aurora, kulturní 
program po  celý den, prohlídky lázní, volné 
vstupy do bazénů.

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

Zuzana Bedrnová

  VYBRANÉ KVĚTNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
SAMBA 
(Samba)
Drama, Komedie/Francie/AČFK/2D

Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. 
Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy do-
stane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se 
změní, když potká Alice – manažerku, která trpí syndromem 
vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky 
dohromady. Brzy mezi nimi vznikne křehké pouto. Jejich vztah 
se však nesetkává s pochopením okolí: Sambův strýc synovce 
varuje, že jej žena opustí, jakmile bude psychicky zase v pořád-
ku, a Aliciiny kolegyně jí zase vyčítají, že si od klienta neudržela 
profesionální odstup. Ačkoli by dějová linka � lmu napovídala, 
že půjde o pochmurné sociální drama, autoři Olivier Nakache 
a Eric Toledano, kteří natočili úspěšný snímek Nedotknutelní, 
své vyprávění často koření humorem a ironií. Problémy hlav-
ního hrdiny Samby nijak nezlehčují, ale úspěšně se vyhýbají 
obvyklým žánrovým klišé.
Hrají: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa Hige-
lin, Isaka Sawadogo
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrajeme:  14. 5. 2015 od 17:30 a 20:00

EX MACHINA 
(Ex Machina)
Sci-Fi, Thriller/USA, V.Británie/CinemArt/2D

Kde začíná člověk? Dva muži a dívka tvoří součást velmi neob-
vyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laborator-
ním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost je-
jich soužití podtrhává fakt, že ta dívka je robot. Alex Garland, 
autor slavného románu Pláž a scenárista sci-�  Sunshine, nato-
čil atmosférický sci-�  thriller z blízké budoucnosti, v němž ná-
zorně předvádí, jak to dopadá, když si lidé hrají na Boha.
Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve � rem-
ní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě 
svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isa-
ac). V okamžiku, kdy uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, kte-
rý ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak 
nezapomene. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala 
připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomína-
jící protiatomový bunkr. Prvotní ostych zažene Nathanův přá-
telský přístup. Pak se však seznámí s Avou (Alicia Vickander). 
U přátelské dívky s krásnou tváří jen dráty vedoucí jejím prů-
svitným tělem prozrazují, že je ve skutečnosti unikátním tech-
nologickým experimentem. Jeho součástí se právě stal i Caleb.
Hrají: Alicia Vickander, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson 
Režie: Alex Garland
Hrajeme: 23. – 24. 5. 2015 od 17:30 a 20:00

Zdroj:    www.csfd.cz;    www.cinemart.cz;     www.acfk.cz
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 Dům gobelínů nabídne v květnu výstavy i přednášku
V  květnu bychom rádi pozva-
li všechny příznivce textilní-
ho umění do  Domu gobelínů 
na  tři probíhající výstavy. Prv-
ní dvě byly zahájeny již v  dub-
nu, třetí z nich – „Výstava výtvar-
ných prací žáků ZUŠ V. Nováka 
v  J. Hradci“ bude slavnostně 
otevřena vernisáží ve  čtvrtek 

21. května 2015 v  15.00 hodin. 
Pro laickou i odbornou veřejnost 
je dále určena přednáška věnující 
se tématice tapiserií v zámeckých 
sbírkách na  jihu Čech. Nedáv-
no vydanou odbornou publika-
ci „Vlámské tapiserie na  zámcích 
Hluboká a Český Krumlov“ před-
staví autorka  Kateřina Cichrová. 

Z nabídky výstav:
Výstava „Rudolf Mejsnar – Tapiserie/ Od návrhu k realizaci“ 
(4. 4.–7. 6. 2015)
Výstava „Československý len pro New York“ 
(4. 4. 2015–12. 6. 2016)
Unikátní tapiserie utkaná v dílnách Marie H. Teinitzerové v J. Hradci pro 
světovou výstavu v New Yorku v roce 1939.
„Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ V. Nováka v J. Hradci“ 
(22. 5.–10. 6. 2015)
Dům gobelínů – podkrovní prostory
vernisáž čtvrtek 21. 5. 2015 v 15.00 hodin
Přednáška Mgr.  Kateřiny Cichrové „Vlámské tapiserie na  zámcích 
Hluboká a Český Krumlov“
Dům gobelínů – kinosál
čtvrtek 14. 5. 2015, začátek v 16.00 hodin
Budeme se v květnu těšit na vaši návštěvu!
otevřeno duben – prosinec, denně mimo pondělí, 10.00 – 12.00 hodin, 
13.00 – 17.00 hodin 
www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

 Hradecká sel� e okoření letošní TOP Týden 
Popularita sel� e, autoportrétu fo-
ceného mobilem nebo foťákem 
na dlouhou ruku, hýbe světem. Ny-
ní se o svá sel� e z Jindřichova Hrad-
ce můžete podělit i vy – a to origi-
nálním způsobem!
V  rámci pátého ročníku turistické-
ho TOP Týdne, který se v Jindřicho-
vě Hradci odehraje od  25. červen-
ce do  2. srpna letošního roku, se 
město Jindřichův Hradec rozhodlo 
ve  spolupráci s  Muzeem fotogra-
� e a  moderních obrazových médií 
a  jindřichohradeckým fotografem 
Martinem Kozákem připravit akci 
Hradecká sel� e 2015.
Až do  pondělí 15. června může-
te svá sel� e, pořízená na  různých 
místech v  Jindřichově Hradci, zasí-
lat na e-mailovou adresu jhsel� e@
gmail.com. Po shromáždění všech 
zaslaných fotek z nich bude vytvo-
řena velká mozaika, která bude od-
halena v Muzeu fotogra� e a moder-
ních obrazových médií v  Kostelní 
ulici 31. července při Foto pátku, 
který bude součástí TOP Týdne. Ná-
sledně zůstane v muzejních prosto-
rách vystavena několik týdnů. 
V  ten samý den Muzeum fotogra-
� e a  moderních obrazových médií 
zahájí také tradiční a oblíbené TOP 
fotografování v  historických kos-
týmech, které potrvá až do  nedě-
le 2. srpna, která letošní TOP Týden 

ukončí. 
Součástí Hradecké sel� e 2015 je ta-
ké soutěž o nejoriginálnější sel� e. 
Její vyhlášení proběhne po odhale-
ní mozaiky ze všech zaslaných sním-
ků. Rozhodovat o  vítězných sním-
cích bude pětičlenná porota, jejíž 
složení odhalíme později, stejně ja-
ko ceny v soutěži. 

Jak mají vypadat soutěžní foto-
gra� e a kam je posílat?
Soutěžní sel� e musí být pořízené 
v  Jindřichově Hradci. Snímky zasí-
lejte na e-mail jhsel� e@gmail.com 
pod heslem „Hradecká sel� e“. For-
mát zasílaných fotogra� í musí být 
JPG/JPEG.

Pravidla a obecná ustanovení:
1. Fotosoutěž nazvaná „Hradecká 
sel� e“ (dále jen soutěž) je určena 
amatérským i  profesionálním foto-
grafům bez rozdílu věku.
2. Organizátory soutěže je Měs-
to Jindřichův Hradec ve  spoluprá-
ci s fotografem Martinem Kozákem 
a  Muzeem fotogra� e a  moderních 
obrazových médií, o.p.s.
3. Podmínkou účasti v soutěži je za-
slání minimálně jedné soutěžní fo-
togra� e.
4. Fotogra� e sel� e musí být poříze-
ná v Jindřichově Hradci.
5. Každý účastník má právo zaslat 

do soutěže maximálně 3 ks snímků.
6. Fotogra� e je možné přihlásit 
do  soutěže pouze v  elektronické 
formě.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vy-
mahatelné.
8. Zasláním fotogra� í do  soutě-
že autor poskytuje vyhlašovateli 
oprávnění k výkonu práva užít foto-
gra� e k nekomerčním účelům pro-

Výpravná kniha čtenáře podrob-
ně provede celou kolekcí, která 
obsahuje pestrou škálu zobraze-
ných témat od  tapiserií heraldic-
kých, krajinářských po mytologic-
ké i  starozákonní příběhy. Úvod 
publikace osvětluje technologii 
výroby tapiserií, další kapitoly se-
znamují s původem sbírky a jejím 

využitím na  schwarzenberských 
objektech v  průběhu tří století. 
V závěru knihy nahlédnou čtená-
ři do tajů restaurování. Odbornou 
publikaci bude možno zakoupit 
při této příležitosti výjimečně za  
nižší cenu.

pagace města.
9. Fotogra� e je možné zasílat 
do soutěže v termínu od 1. 4. do 15. 
6. 2015, a to e-mailem na adresu jh-
sel� e@gmail.com. 
10. Podmínkou pro účast v soutěži 
je k fotogra� ím do zprávy uvedené 
jméno, příjmení a telefonický nebo 
e-mailový kontakt.

Adam Hudec
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  Kulturní dům Střelnice zve na koncert, divadlo i zábavný pořad
Kulturní dům Střelnice vás zve 
na  KONCERT k  výročí 70 let 
od  ukončení 2. světové vál-
ky GLENN MILLER SHOW dne 
6. května 2015 v  19.00 hodin 
ve společenském sále. 

Účinkuje CBC BIG BAND s hudbou 
legendy Glenna Millera spolu s Da-
liborem Gondíkem. Nabízíme skvě-
lou hudbu a zábavu. Dalibor Gon-
dík hraje na bicí, což je pro mnohé 
diváky velké překvapení a moderu-
je celou akci. 

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru Warrena Adlera „VÁLKA 
ROSEOVÝCH“ dne 12. května 2015 v 19.00 hodin ve společenském 
sále v rámci předplatné skupiny A. Divadlo A. Dvořáka Příbram.
V režii Ondřeje Sokola hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman 
Štabrňák, Lukáš Král, Petr Florián.
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dět-
mi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou je-

den z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se rozvést… Za po-
moci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však 
ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují 
osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály, 
neustoupí ani o píď. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazi-
vá! Její předlohou je americký román slavného Warrena Adlera. Pod-
le něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný � lm, 
v hlavních rolích s Kathleen Turner a Michaelem Douglasem. 

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás sr-
dečně zve na zábavný pořad Ha-
liny Pawlovské s  názvem „Chuť 
do  života“ dne 13. května 2015 
v  19.00 hodin ve  společenském 
sále.
Nejprodávanější česká spisova-
telka, scénáristka, moderátorka 
a publicistka. Za svoji literární a  ji-
nou činnost obdržela řadu oceně-
ní, např. v  roce 1994 Českého lva 
v  kategorii Nejlepší scénář za  � lm 
Díky za každé nové ráno a dvakrát 
po  sobě televizní ocenění TÝTÝ – 
Pořad roku za  talk show Banáno-
vé rybičky. Tentokrát se představí 

se zbrusu novým pořadem s názvem Chuť do života aneb o vzrušení, 
lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim 
společně smáli. A taky pochopitelně o jídle! Protože: všechno je putna, 
jen když nám chutná …

Radim Staněk

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru Susan Bigelowé a Jani-
ce Golbergové „RŮŽOVÉ BRÝLE“ dne 20. května 2015 v 19.00 ho-
din ve společenském sále v rámci předplatné skupiny B. Divadlo 
Ungelt.

V  režii Lucie Bělohradské hrají: Zuzana Bydžovská, Hana Maciuchová 
a Sabina Rojková.
Irskou hospodu a židovské lahůdkářství dělí jen úzká ulička, jejich ma-
jitelky, postarší vdovy, však rozděluje nejen náboženství, ale i  dávný 
spor jejich zesnulých manželů. Dramatický příběh, odehrávající se v ro-
ce 1938 v Chicagu, nepostrádá irský ani židovský humor.

Kulturní dům Střelnice vás zve na KONCERT v rámci abonentních 
koncertů KPH dne 26. května 2015 v 19.00 hodin v kapli sv. Maří 
Magdaleny, účinkují Ivan Ženatý na housle a Martin Kasík na klavír
Program: 
Clara Schumann: Tři romance pro housle a klavír, op. 22
(věnováno Josephu Joachimovi)
Dmitrij Šostakovič: Sonáta pro housle a klavír, op.134 
(věnováno Davidu Oistrachovi)
César Franck: Sonáta pro housle a klavír 
(věnováno Eugènu Ysaÿovi)

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice zve na koncert, divadlo i zábavný pořad
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 Muzeum fotogra� e a MOM nabídne 
workshopy, výstavy i prohlídku koleje
V  květnu nabídne Muzeum foto-
gra� e a  moderních obrazových 
médií v  rámci fotogra� ckého 
vzdělávání úplným začátečníkům 
workshop s  názvem „Základy fo-
togra� e se zaměřením na portrét“ 
a  mírně pokročilým workshop 
„Fotogra� cký portrét“. Kurzy, oba 
pro dospělé, proběhnou v sobotu 
9. a  23. května od  10.00 do 
17.00 hodin pod vedením fotogra-
fa Stanislava Maxy a zahrnou i pro-
hlídku stávajícího výstavního pro-
gramu. 
Kurzisté a  návštěvníci mohou 
v  muzeu aktuálně zhlédnout vý-
stavy „Karel Čapek fotograf“, „Ta-
tranky“ tří slovenských studen-
tů oboru fotogra� e, „Nevšední 
tvář radosti“ z  prostředí hospi-
ců a od 24. května i den předtím 
(23. 5. 2015 v 17.00 hodin) zahá-
jenou prezentaci fotogra� í Anto-
nína Kratochvíla „Dogma“, jejímž 
prostřednictvím autor, držitel tří 
prestižních cen World Press Pho-
to, kriticky pohlíží na  nynější tu-
zemskou společnost. K  vidění 
jsou též starší výstavní prezen-
tace, jako „Langhans, Šechtl, Sei-
del a ti druzí“ o historii fotoatelié-
rů v jižních Čechách nebo pilotní 

část expozice budované ve  spo-
lupráci s  Národním technickým 
muzeem v  Praze, nazvaná „Foto-
gra� cký portrét“. 
Za  návštěvu však stojí i  samot-
ný areál bývalé jezuitské kole-
je, v  němž muzeum sídlí, včetně 
„rajského dvora“ s  prosklenými 
arkádami a  velkoformátovými 
tisky. Budova, jež se od  roku 
1964 řadí k  českým kulturním 
památkám, zaujme všechny vel-
koryse zrekonstruovanými re-
prezentativními prostorami ev-
ropského formátu, v  případě 
hlavně auditoria a  refektáře vy-
zdobenými cennými nástropní-
mi a nástěnnými malbami z první 
třetiny 17. století. 
Otevřeno je letos po  celou vý-
stavní sezonu (do 30. 12.) od úte-
rý do neděle a o svátcích (s výjim-
kou 24. 12.) v  čase 10.00–12.30 
a  13.00–17.00 hodin. Na  objed-
nání poskytuje muzeum prohlíd-
ku expozic, výstav a budovy s vý-
kladem průvodce. Nabídka platí 
rovněž pro provádění zahranič-
ních turistů s výkladem v anglič-
tině nebo němčině.

Eva Florová

  Jindřichohradecké kostely budou mít svoji noc
(pokračování ze str. 1)

V  letošním roce bude zpřístup-
něn také kostel Nejsvětější Tro-
jice u  fakulty managementu od 
19.30 do 21.30 hodin. Historii kos-
tela přiblíží Tereza Nejedlá. Hudeb-
ní zážitek zajistí spolek Hippolyt.

Kostel sv. Kateřiny u  České spo-
řitelny představí od  sakristie až 
po půdu ve 21.00 hodin Miroslav 
Matoušek. 

Evangelický kostel (u silnice pod 
Jakubem) zve od  18.00 hodin 
na  vystoupení malých hudební-
ků. Od 19.00 hodin si mohou dě-
ti vyrobit chřestítka a  jimi dopro-
vodit společný zpěv v kostele. Od 
21.00 hodin čeká návštěvníky po-
vídání Davida Balcara „Reportáž 
z  Kostnice“… ze zápisků očitého 
svědka Petra z Mladoňovic“. 

Ve 22.00 hodin začíná v kostele sv. 
Jakuba koncert pěveckého sboru 
YMCA Jakoubek. Od  23.00 hodin 

v  evangelickém kostele následu-
je chvíle pro meditace a  modlit-
by nad Husovými texty doplněné 
varhanní hudbou v  podání Aleše 
Paichla pod názvem „Jan Hus in-
spirující“. Komentované prohlídky 
kostela budou v 18.30, 20.30, 21.30 
a  22.30 hodin. Farář David Balcar 
bude od  20.00 hodin přítomen 
k rozhovoru. 

Po  celý večer bude připraveno 
občerstvení.

Od  18.00 do  22.00 hodin se ote-
vře Husův sbor v  Kostelní ulici, 
kde bude k  dispozici k  rozhovo-
rům farářka Jana Valsová. Ná-
vštěvníci budou moci nahlédnout 
do dokumentů a knih o Církvi čes-
koslovenské husitské i o historii ži-
dovství a  synagogy v  Jindřichově 
Hradci.

Věra Kubátová, Hanka Nosková
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SPORT

  Kam a kdy za sportem?

Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy

kolo 24. JH – Slavia Praha B so 2. 5. 18:00

kolo 25. H. Brod – JH ne 10. 5. 11:00

Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, starší dorostenky

kolo 11. Plzeň – JH ne 3. 5. 12:30

kolo 7. M. Boleslav – JH so 16. 5. 16:00

kolo 14. JH – M. Boleslav so 23. 5. 12:30

Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, mladší dorostenky

kolo 11. Plzeň – JH ne 3. 5. 10:30

kolo 12. JH – Písek ne 10. 5. 10:00

kolo 13. Č. Budějovice – JH so 16. 5. 17:00

kolo 14. JH – Ústí nad Labem so 23. 5. 14:30

Házená – TJ Házená JH, krajský přebor – starší žákyně

kolo 4. JH – Písek so 16. 5. 9:00

Házená – TJ Házená JH C (Lvíčci), krajský přebor – 
mini žactvo 6+1

kolo 5. JH C – Třeboň A so 9. 5. 9:00

kolo 5. JH C – Třeboň B so 9. 5. 10:00

Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. – 
skupina B

kolo 9. Kaplice – JH čt 30. 4. 17:30

kolo 10. Loko ČB B – JH čt 7. 5. 17:30

kolo 11. JH – VK ČB B čt 14. 5. 17:30

kolo 12. Slovan ČB B – JH út 19. 5. 17:30

kolo 13. JH – Třeboň čt 21. 5. 17:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci – MČR Jih + Západ

kolo 17. JH – Třemošná so 2. 5. 11:00

kolo 18. Pedagog ČB – JH pá 8. 5. 11:00

kolo 19. JH – Blatná so 16. 5. 10:00

kolo 20. Blatná – JH so 23. 5. 10:30

Fotbal – TJ Sokol JH – ženy – divize Čechy, skupina D

kolo 18. JH – Braník so 2. 5. 17:00

kolo 19. Zlíchov – JH so 9. 5. 11:00

kolo 20. JH – Vonoklasy so 16. 5. 17:00

kolo 21. JH – Sezimovo Ústí so 30. 5. 17:00

Fotbal – FK JH 1910 – muži – krajský přebor Ondrášovka

kolo 24. JH – Sedlice so 2. 5. 10:15

kolo 25. Dačice – JH ne 10. 5. 15:00

kolo 26. JH – Písek B so 16. 5. 10:15

kolo 27. JH – Kaplice so 23. 5. 10:15

kolo 28. Jankov – JH ne 31. 5. 17:00

Fotbal – FK JH 1910 B – muži – I. A třída, skupina B

kolo 20. JH B – Borovany ne 3. 5. 10:30

kolo 21. JH B – Bavorovice so 9. 5. 10:30

kolo 22. Chýnov – JH B ne 17. 5. 17:00

kolo 23. JH B – Větřní so 23. 5. 13:30

kolo 24. Hrdějovice – JH B so 30. 5. 17:00

Fotbal – FK JH 1910 – starší dorostenci – 
krajský přebor ČEZ

kolo 20. Břilice – JH so 2. 5. 10:00

kolo 21. JH – Čtyři Dvory so 9. 5. 10:00

kolo 22. Slavia ČB – JH so 16. 5. 10:00

kolo 23. JH – Loko ČB út 19. 5. 15:30

kolo 24. SKP ČB – JH so 30. 5. 10:00

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

kolo 20. Břilice – JH so 2. 5. 10:00

kolo 21. JH – Čtyři Dvory so 9. 5. 10:00

kolo 22. Borek – JH so 16. 5. 10:00

kolo 23. JH – Loko ČB út 19. 5. 15:30

kolo 24. SKP ČB – JH so 30. 5. 10:00

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

kolo 20. JH – Milevsko so 2. 5. 10:00

kolo 21. Prachatice – JH so 9. 5. 10:00

kolo 22. JH – Třeboň so 16. 5. 10:00

kolo 23. Loko ČB – JH so 23. 5. 10:00

kolo 24. JH – Vimperk ne 31. 5. 10:00

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

kolo 20. JH – Milevsko so 2. 5. 10:00

kolo 21. Prachatice – JH so 9. 5. 10:00

kolo 22. JH – Břilice so 16. 5. 10:00

kolo 23. Loko ČB – JH so 23. 5. 10:00

kolo 24. JH – Vimperk ne 31. 5. 10:00

Fotbal – TJ Sokol JH – starší přípravka – krajský přebor ČEZ, 
skupina C1

kolo 4. JH – Strakonice ne 3. 5. 9:30

kolo 4. JH – Dynamo ČB 11 ne 3. 5. 11:30

kolo 5. Prachatice – JH ne 10. 5. 15:00

kolo 5. Písek B – JH ne 10. 5. 16:00

kolo 6. Táborsko B – JH ne 24. 5. 10:00

kolo 6. Vimperk – JH ne 24. 5. 11:00

kolo 7. Dynamo ČB B – JH ne 31. 5. 14:00

kolo 7. Loko ČB – JH ne 31. 5. 15:00

Fotbal – TJ Sokol JH – mladší přípravka – 
krajský přebor ČEZ, skupina C2

kolo 4. JH – Strakonice ne 3. 5. 9:30

kolo 4. JH – Dynamo ČB 11 ne 3. 5. 11:30

kolo 5. Prachatice – JH ne 10. 5. 15:00

kolo 5. Písek B – JH ne 10. 5. 16:00

kolo 6. Táborsko B – JH ne 24. 5. 10:00

kolo 6. Vimperk – JH ne 24. 5. 11:00

kolo 7. Dynamo ČB B – JH ne 31. 5. 14:00

kolo 7. Loko ČB – JH ne 31. 5. 15:00

Fotbal – AC Buk, SK Horní Žďár – muži – okresní soutěž, 
skupina A

kolo 16. Buk – H. Žďár so 2. 5. 17:00

kolo 17. H. Žďár – Lásenice so 9. 5. 17:00

kolo 17. Buk – Č. Velenice B so 9. 5. 17:00

kolo 18. Lásenice – Buk so 16. 5. 17:00

kolo 18. Deštná – H. Žďár ne 17. 5. 15:00

kolo 19. Buk – Deštná so 23. 5. 17:00

kolo 19. H. Žďár – Rapšach so 23. 5. 17:00

kolo 20. Staňkov – H. Žďár so 30. 5. 17:00

kolo 20. Rapšach – Buk so 30. 5. 17:00

Fotbal – SK Horní Žďár, FK JH B – mladší žáci – 
okresní přebor NEON

kolo 7. Stráž – JH B pá 8. 5. 17:00

kolo 7. H. Žďár – Strmilov pá 8. 5. 17:00

kolo 8. JH B – Staré Hobzí po 11. 5. 16:00

kolo 9. JH B – Třeboň B po 18. 5. 17:00

kolo 9. Stráž – H. Žďár pá 22. 5. 17:30

kolo 10. H. Žďár – Třebětice pá 29. 5. 17:30

kolo 10. Strmilov – JH B ne 31. 5. 15:00

Fotbal – Sokol JH B – starší přípravka – okresní přebor, 
skupina B

kolo 9. JH B – Strmilov st 29. 4. 17:30

kolo 10. Jarošov – JH B st 6. 5. 17:30

kolo 11. JH B – Studená st 13. 5. 17:30

kolo 12. Dačice – JH B st 20. 5. 17:30

kolo 13. JH B – N. Včelnice st 27. 5. 17:30

S
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  Letem sportovním světem
  ATLETIKA

Celkem 18 závodů obsahuje v roce 2015 seriál 
„Jihočeský běžecký pohár“, v rámci jeho páté-
ho ročníku se uskuteční i  tradiční „Jindřicho-
hradecká hodinovka“, kterou pořádá USK FM 
J. Hradec. Letos se bude konat jubilejně již 
podvacáté. Poběží se ve  středu 13. května 
na atletické dráze fotbalového stadiónu v jin-
dřichohradecké Jáchymově ulici. Startovní vý-
střel zazní v 17.00 hodin. Informace: Pavel Král 
(kralpa@fm.vse.cz; 737 827 933).

 HÁZENÁ

Už nyní je možné se přihlašovat k účasti v let-
ním sedmidenním sportovním pobytovém 
kempu, který se zaměřením na  házenou po-
řádá TJ Házená J. Hradec. Konat se letos ne-

bude na začátku prázdnin jako v předchozích 
dvou letech, nýbrž od  neděle 9. do  soboty 
15. srpna. Také III. ročník soustředění s  ná-
zvem „Handball Vajgar Camp 2015“ je vhodný 
pro chlapce a dívky o 8 roků věku až po star-
ší dorost. Přihlašovat se lze prostřednictvím 
hlavního trenéra jednoty Karla Petržaly (kpe-
trzala@centrum.cz, 607 761 086) a předsedky-
ně klubu Jaroslavy Krupicové (jar.krupicova@
centrum.cz, 723 520 104). Oba zmínění činov-
níci rovněž sdělí další potřebné informace.

 ORIENTAČNÍ BĚH

Sdružení orientačních sportů J. Hradec je 
pořadatelským subjektem jihočeského kraj-
ského přeboru škol v  orientačním běhu. 
Shromaždiště startujících je ve  Sportcentru 
Doubí u Třeboně, tam se ve středu 6. května od 
11.00 hodin začne závodit ve  třech katego-
riích. Do  nepříliš náročného terénu s  dobře 
průběžným dubovým lesem, smrkovým hou-
štím a loukou s výraznými melioračními rýha-
mi se vydají závodníci I. stupně ZŠ (H5R, D5R), 
II. stupně ZŠ (H7R, D7R, H9R, D9R) a středoško-
láci (HS, DS). Družstva mohou být až pětičlen-
ná, ale započítávat se budou pouze výsledky 
nejlepších dvou běžců. Na vítězné týmy v dru-
hém stupni a SŠ čeká postup do republikové-
ho � nále (Ostrava, 10. června).

  SPORTOVNÍ AEROBIK

Závěrečným závodem IV. ročníku „Poháru 
Jindřichohradecka 2014/2015“ bude zavr-
šen čtyřdílný seriál soutěže, kterou pořádá 
AET Team Lena J. Hradec. Ve � tcentru Merkur 
na  jindřichohradeckém sídlišti Vajgar se „Má-
jový závod“ uskuteční v  sobotu 30. května 
od 8.40 hodin, kdy začínají prezentace cviče-
nek v obou nejmladších kategoriích. Katego-
rie 5 až 7 let a 8 až 10 let: 8.40 hodin prezenta-
ce, 9.10 hodin základní kolo, 9.50 hodin � nále, 
10.35 hodin vyhlášení vítězek. Kategorie 11 až 
13 let a 14 až 17 let a ZA: 10.15 hodin prezen-
tace, 11.00 hodin základní kolo, 11.40 hodin � -
nále, 12.30 hodin vyhlášení vítězek.

(pokračování na další straně)

Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati, které se uskutečnilo ve Skutči, v kategorii D14 ovládla jindřichohra-
decká orientační běžkyně Kateřina Blažková (uprostřed), jež získala oblastní titul. Na druhém místě skončila její 
oddílová kolegyně Tereza Kinštová (vlevo). Na stupně vítězů je doprovodila bronzová Nelly Polanská ze Žďáru 
nad Sázavou. Sdružení orientačních sportů J. Hradec bude ve středu 6. května pořadatelem krajského přeboru 

škol, který se uskuteční v Doubí u Třeboně. 
Foto: Jaroslav Hojný

Hamplův memoriál: Gymnastka TJ Slovan J. Hradec 
Kateřina Vybíralová vyhrála v Pardubicích „Memori-

ál Jana Hampla“ ve dvojboji. Jindřichohradecký oddíl 
pořádá v sobotu 23. května v tělocvičně Slovanu vždy 
kvalitně obsazený „Pohár Města J. Hradec 2015“ ve ví-

ceboji, který bude poslední přípravou závodnic před 
krajskými přebory, jež proběhnou o týden později. 

Foto: Karel Parma
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TKANINA 
S DELŠÍM 
VLASEM

OTROK 
(ZAST.) SEVER KULOVITÁ 

BAKTERIE LETOPISY ČÁST 
OCEÁNU

V HUDBĚ 
SLABĚ 

(PIANO)
ŘASA

ARABSKÉ 
MUŽSKÉ 
JMÉNO

ASIJSKÉ 
ŽENSKÉ 
JMÉNO

OPOTŘEBO-
VATI JÍZDOU

RYBÁŘSKÁ 
SÍŤ

ČÁST 
ŽENSKÉHO 

TĚLA

MĚKKÉ SPOJ. 
TRÁMŮ

LOSOSOVITÁ 
RYBA

MÍČ
POTŘEBY 

ORÁČE

NÁSTROJ
ŽNEČKY

POPĚVEK

STARŠÍ JEDN. 
ZAŘÍZENÍ

DRUH INTERN. 
VYŠETŘENÍ

POLÉVKOVÝ 
ZÁVAR

VĚŽNÍ HODI-
NY (MN. Č)
POSTAVIT 
(ANGL.)

3. ČÁST 
TAJENKY KLÍN KOČKOVITÉ 

ŠELMY
1. ČÁST 
TAJENKY

ELEKTRON - 
VOLT

VRCHNÍ ČÁST 
KAMEN

VŠECHNO 
(ANGL.)

ZÁPADOČES-
KÉ MĚSTO

OPIS NA 
STROJI

OLYMPIJ. 
HRY

PŘITAKÁNÍ

ZÁKLADNÍ 
LETECKÁ 

JEDN.

CEST. DOKLAD

OXID 
PLATNATÝ

ZÁKRSEK

ÚČEL

ST. SPZ 
BLANSKO
RUSKÝ 

DRAMATIK

SPZ PRAHA - 
VÝCHOD

ŠPÁDOVÁ 
KARTA

FRANC. 
ŘEKA

ZÁPAS

TICHO

KONĚ

VNIKNUTÍ

SPISOVÁ 
ZNAČKA

PLOŠNÁ 
MÍRA (SLOV.)

RUSKÝ 
SOUHLAS
HUDEBNÍ 
REVUE

NITRID 
BORU
JEMNÝ 

NÁDECH

ZLATO 
(ŠPANĚL.)

ALOIS 
(DOM.)

NÁSEP POHOŘÍ NA 
KRÉTĚ

ZN. 
MOUKY

ŘÍMSKÝ DOM. 
BŮŽEK

NÁRODNÍ 
PĚVCI

4 ČÁST 
TAJENKY
LATISNKÁ 

SPOJKA (A)

OZN. 
POLOMĚRU

PŮVODNÍ 
OBYV. SZ 
AFRIKY

KAPR (RUSKY)

BÝV. HL. 
MĚSTO 
ZÁPAD. 

NĚMECKA

CITOSL. 
ÚDIVU

LATIN. PŘEDL 
(PROTI)

ŘÍM. ČÍSL. 51 

NÁDOBA U 
STUDNY

PŘEDL. 
(VÝŠE NEŽ)

JEDN. VÝKO-
NU (KŮŇ)

OKRAJ 
STŘECHY

STARÁ SOLM. 
SLABIKA

BARVA NA 
VAJÍČKA

HLÍNA NA 
KOŘENECH
PREZENT

OKRESNÍ 
ARCHIV
ČESKÝ 

PRÁVNÍK

SVATEBNÍ 
KVĚTINA

VŘENÍ OZN. UNCE
RUSKÁ ŘEKA

CHEM. ZN. 
TANTALU

OZN. ČS. 
LETADEL

LUDOLFOVO 
ČÍSLO

SÍDLO V 
MAĎARSKU

SOUDNÍ 
PŘÍSEDÍCÍ

JEDN. NAPĚTÍ 
(VOLT)

VRCHOLNÝ

ŘÍM. ČÍSL. 
100

 
 2. ČÁST 

TAJENKY

V 16. STOLETÍ ZÍSKALI PÁNI Z 
HRADCE NA ČESKÉM JIHU MI-

MOŘÁDNÉ POSTAVENÍ. UCELE-
NOST POZEMKOVÉHO MAJETKU 
UMOŽNILA ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH 

ZPŮSOBŮ HOSPODÁŘSKÉHO 
PODNIKÁNÍ JAKO....

NÁPOVĚDA: 

ALL, PY, BERBER, OZ, 
ÉRD, ARBUZOV, SIH, 

OTT, TAND, ÍDA

KŘÍŽOVKA

  SPORT PRO VŠECHNY (PLAVÁNÍ)
Také v  měsíci květnu se bude v  jindřicho-
hradeckém plaveckém bazénu uskutečňo-
vat novinka, jíž je takzvané „Sobotní kou-
pání pro děti“. Je určeno pro ty nejmladší 
plavce ve  věku od  6 měsíců do  1 roku věku 
spolu s  rodiči. Jedná se o  neorganizovanou 
hodinu koupání pro veřejnost pouze v  dět-

ských bazénech. Program – sobota 2. května: 
9.00 – 10.00 hodin; sobota 9. května: 9.00 – 
10.00 hodin; sobota 16. května: 9.00 – 10.00 
hodin; sobota 23. května: 9.00 – 10.00 hodin; 
sobota 30. května: 9.00 – 10.00 hodin. Infor-
mace: www.bazen.jh.cz; 384 321 236 (recepce 
plaveckého bazénu).

Roman Pišný

str. 19

KVĚTEN 2015

www.jh.cz



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

2. května, 9:00 - 16:00 hod.
MÁJOVÁ DÍLNA
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, Děbolín

4. května, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

5. května, 17:00 hod.
KRESBY A OBRAZY 
ANTONÍNA MÁLKA
Vernisáž výstavy, Langrův dům

5. května, 17:00 hod.
VÝSTAVA STUDENTEK 
OBORU UŽITÁ FOTOGRAFIE 
Vernisáž výstavy, FotoCafé, Kostelní 20/I

6. května, 17:30 hod.
SOUČASNÝ STAV 
NA PLANETĚ ZEMI
Beseda, FotoCafé, Kostelní 20/I

6. května, 19:00 hod.
GLENN MILLER SHOW
Koncert k výročí 70 let od ukončení 
2. světové války, KD Střelnice

7. května, 16:00 hod.
ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH 
II. SV. VÁLKY
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

7. května, 19:00 hod.
 Verena Kanaan 
„DRAHOUŠEK ANNA“ 
FotoCafé, Kostelní 20/I

7. května, 21:00 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM
8. května, 8:30 - 10:30 hod.
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Pietní akce

9. května, 10:00 - 17:00 hod.
ZÁKLADY FOTOGRAFIE
Workshop pro dospělé - pro začátečníky 
Muzeum fotogra� e a MOM

10. května, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší 
generaci, KD Střelnice

11. května, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

11. května, 19:00 hod.
VÝLETNÍ A POUTNÍ MÍSTO 
SVATÁ BARBORA
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

12. května, 18:00 hod.
VODNÍ BROUCI V NAŠICH 
VODÁCH
Přednáška Science Café
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. května, 19:00 hod.
Warren Adler 
„VÁLKA ROSEOVÝCH“
Divadlo A. Dvořáka Příbram. 
Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

13. května, 18:00 hod.
ESOTERIČTÍ ŠMEJDI
Beseda, FotoCafé, Kostelní 20/I

13. května, 19:00 hod.
CHUŤ DO ŽIVOTA - HALINA 
PAWLOWSKÁ
Zábavný pořad, KD Střelnice

14. května, 16:00 hod.
„VLÁMSKÉ TAPISERIE 
NA ZÁMCÍCH HLUBOKÁ 
A ČESKÝ KRUMLOV“
Přednáška Mgr. Kateřiny Cichrové
Dům gobelínů

15. května, 18:00 hod.
ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY
Koncert k Mezinárodnímu dni rodin.
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

15. května, 20:00 hod.
ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ
Koncert, KC Jitka

16. května, 8:30, 9:00 hod.
BĚŽ NA VĚŽ
XVIII. ročník sportovně-zábavné soutěže
Městská vyhlídková věž

17. května, 16:00 hod.
„SŮL NAD ZLATO“
Divadlo DAP. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

18. května, 16:00 hod.
HOUBY V JARNÍM OBDOBÍ
Beseda Klubu aktivního stáří
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

18. května, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

20. května, 19:00 hod.
Susan Bigelow a Janice 
Goldberg „RŮŽOVÉ BRÝLE“
Divadlo Ungelt. Předplatné skupiny B. 
KD Střelnice

20. května, 20:00 hod.
LISTOVÁNÍ  - ODPAD
FotoCafé, Kostelní 20/I

21. května, 15:00 hod.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ V. NOVÁKA 
V J. HRADCI
Vernisáž výstavy, Dům gobelínů

21. května, 16:00 hod.
INTER ARME SILENT MUSAE
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

21. května, 18:00 hod.
JAN HUS - IKONA MINULOSTI, 
NEBO INSPIRACE PRO DNEŠEK?
Přednáška Pavla Keřkovského
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

21. května, 18:00 hod.
VEČER PRO ŽENY
FotoCafé, Kostelní 20/I

22. května, 18:00 hod.
„LET FLORIDA - SEVERNÍ PÓL 
- GRÓNSKO - ISLAND - ČESKÁ 
REPUBLIKA“
Setkání Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

22. května, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Hluboké 
nedorozumění
GVN V. Nováka

23. - 24. května, 9:00 - 15:00 hod.
MALOVÁNÍ S BLANKOU
FotoCafé, Kostelní 20/I

23. května, 10:00 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ PORTRÉT
Workshop pro dospělé - pro mírně pokročilé. 
Muzeum fotogra� e a MOM

23. května, 13:00, 14:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL 

aneb PŘES RYBNÍKY NA HRADEC
Jarní jízda na zahájení turistické 
sezóny. Sraz účastníků na Bobelovce.

24. května, 13:00 - 20:00 hod.
NA PLOVÁRNĚ S PROUTKEM
Zábavné odpoledne nejen pro děti, ale 
i dospělé. 18:30 hod. koncert Lety mimo.
Městská plovárna

24. května, 15:00 hod.
DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ
Divadlo Damůza. Pohádky na faře.
Husův sbor, Kostelní 188/I

25. května, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

26. května, 19:00 hod.
KONCERT
Účinkují: Ivan Ženatý - housle, Martin 
Kasík - klavír. Předplatné KPH
Kaple sv. Maří Magdaleny

28. května, 16:30 hod.
OD KOMPLEXŮ K SEBEÚCTĚ
Přednáška Josefa Hrdinky.
Městská knihovna

29. května, 19:00 hod.
Anna Burzyńska „IDEÁLNÍ PÁR“
V režii Adama Krause hrají: Kristýna 
Leichtová a Marek Adamczyk
KD Střelnice

30. května, 9:00 - 16:00 hod.
VODNICKÁ DÍLNA
Výtvarná dílna Romany Hulíkové, Děbolín
Probíhající výstavy:

ŽENSKÝ ROMÁN A EMANCIPACE 
V 19. A 20. STOLETÍ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 5. 2015
130 LET JINDŘICHOHRADEC-
KÉHO SOKOLA
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2015
NABLÍZKU JE ČLOVĚK
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2015
POŠTOVNÍ ZNÁMKY
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.
Výstava potrvá do 10. 5. 2015
JOSEF BRCHAŇ
ŘEMESLO KNIŽNÍ VAZBY
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.
Výstava potrvá do 2. 8. 2015
JAPONSKÉ HRAČKY
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

POZVÁNKY NA ČERVEN
Městské akce: Ostatní akce:
• 3. 6.  LETNÍ KONCERT – S(W)INGIGN SAXOPHONES 
• 4. 6.  „MANŽELSKÝ POKER“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ A
• 5. – 6. 6.  DNY MĚSTA
• 7. 6.  SENIOR KLUB
• 11. 6.  KONCERT – PS SMETANA
• 12. 6.  LETNÍ KONCERT – VÁCLAV KOUBEK S KAPELOU
• 23. 6.  „ČESKÉ NEBE“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
  DIVADLA JÁRY CIMRMANA
• 24. 6.  LETNÍ KONCERT – PARTA STARÝHO HROUZE
• 26. 6.  ZÁVĚREČNÝ KONCERT CONCERTINO PRAGA

• 12. 6.  MUZEJNÍ NOC
• 16. 6.  KAREL POLÁČEK „BYLO NÁS PĚT“ – DS JABLONSKÝ
• 19. – 21. 6.  ŽIVÝ HRADEC  - MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
• 20. 6.  NOC NA KARLŠTEJNĚ - MUZIKÁL
• 21. 6.  LETNÍ KONCERT JHSO
• 26. 6.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 28. 6.  SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
  PŘÍSLUŠNÍKŮM 75. PĚŠÍHO PLUKU 
  V JINDŘICHOVĚ HRADCI (OBEC STARYI 
  MARTYNIV, UKRAJINA)


