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2     Blíží se zahájení čtvrté etapy rekonstrukce Václavské ulice.
3     Také město nad Vajgarem reaguje na situaci na Ukrajině.

13   Příznivcům jazzu a swingu bude patřit taneční večer Charleston.
18   Hokejový Memoriál Jana Marka se koná již po deváté.



PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 �Mertovy sady
Mertovy sady, součást unikátních parkových 
ploch ve městě. Příkrý svah na břehu řeky Ne-
žárky byl ještě v polovině 19. století poset po-
líčky se skalními výchozy, mezi kterými se vi-
nula křížová cesta. Zásadní podobu dostaly 
Mertovy sady díky lesmistrovi Jiřímu Václavu 
Wachtlovi, který se v  čele tehdy působícího 
okrašlovacího spolku Vesna významně podí-
lel na projektování sadů. V roce 1905 byla vy-
budována lávka spojující oba břehy Nežárky;  
park pod gymnáziem a Mertovy sady. Lávka 
byla pojmenována po starostovi Václavu Na-
xerovi. V roce 1914 byly ve svahu nad lávkou 
vybudovány kamenné schody, nad nimiž byl 
v  roce 1922 odhalen pomník padlým legio-
nářům od  Rudolfa Kabeše, který byl za  pro-

Pravděpodobně dnešní Bratrská ulice (nedatováno).

tektorátu zničen. Po druhé světové válce byl 
na  jeho místě postaven památník obětem 
světových válek. V  ose lávky a  schodiště je 
nad silnicí v Bratrské ulici železný altán – po-
lygonální stavba s  kamennou podezdívkou, 
schodištěm a plechovou střechou. Pod silnicí 
je další altán, dřevěný, s otevřenou konstruk-

 � Čtvrtá etapa rekonstrukce Václavské ulice začne 2. května
Do  výběrového řízení se přihlásily dvě fir-
my. Jedna z  nich ale nakonec ze zadávací-
ho řízení odstoupila. Druhá nabídka byla 

Pohled od jindřichohradeckého gymnázia, na kte-
rém je dobře patrná cestní síť (nedatováno).

cí a šikmou plechovou střechou. Před schodi-
štěm vlevo je ve skále osazena pamětní deska 
Jiřímu Wachtlovi, Janu Donátovi a  Antonínu 
Schulzovi, kteří se věnovali „výzdobě sadů“ 
jako členové spolku Vesna. V  roce 1949 by-
ly v  Mertových sadech provedeny zdravotní 
probírky a nová dosadba stromů. Roku 1958 
ukončil okrašlovací spolek Vesna svou činnost 
a od té doby se v sadech neuskutečnily žád-
né větší změny. V Mertových sadech bylo v ro-
ce 2014 umístěno devítijamkové discgolfové 
hřiště, které bylo o tři roky později rozšířeno 
na dvojnásobek.  
Na  jaře loňského roku prošly Mertovy sady 
proměnou. Došlo zde k  výsadbě 234 stro-
mů nahrazujících v minulosti pokácené stro-
my, především smrky, které byly napadeny 
kůrovcem. Nová druhově pestrá dosadba, jež 
respektuje historický odkaz, zaujala porotce 
celorepublikové soutěže Komunální projekt 
roku 2021. V kategorii “Veřejná zeleň” získaly 
realizované výsadby stromů první místo.

Petra Šelepová

od firmy EUROVIA CS a rada města schválila 
zadání zakázky této společnosti za nabídko-
vou cenu 23  700  000 Kč s  DPH. Předmětem 

veřejné zakázky jsou stavební úpravy míst-
ní komunikace v ulici Václavská v celém ulič-
ním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, 
splaškové kanalizace, výstavby nové dešťové 
kanalizace, stavební úpravy veřejného osvět-
lení a  uložení chrániček městské optické sí-
tě. „Rekonstrukce bude provedena v úseku 
navazujícím na 3. etapu, a to od křižovatky 
s  ulicí Československých legií až za  křižo-
vatku s ulicí Na Točně. Rekonstrukce začne 
2. května a hotovo by mělo být 14. října le-
tošního roku,“ doplnil místostarosta Jindři-
chova Hradce Miroslav Kadeřábek.

Karel Hron
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jak v  těchto dnech začít psát tyto řádky? Jaro je 
tady, covid na  ústupu, opatření téměř žádná, 
ale přesto nás všechny obklopuje jedno zásadní 
a hrozivé téma – válka na Ukrajině. V době uzá-
věrky zpravodaje byl bohužel konflikt v  plném 
proudu a statisíce Ukrajinců mířily za hranice. Těž-
ko odhadnout, jaká je situace nyní. Každopádně 
následky, které přinesla a přináší, jsou nedozírné. 
My jsme jako město v první řadě vyjádřili Ukrajině 
sounáležitost a útok odsoudili. V další fázi bylo ale 
potřeba postarat se o příchozí uprchlíky. V tomto 
směru se ukázala obrovská solidarita a  sounále-
žitost obyvatel Jindřichova Hradce. Do  pomoci se 
zapojili jednotlivci i  místní organizace a  zejména 
Fakulta managementu VŠE Praha v  Jindřichově 
Hradci, a samozřejmě i samotné město. Důkazem 
je třeba vznik komunitního centra pro Ukrajince 
na  půdě fakulty. Po  zařízení ubytování a  prvním 
seznámení je teď třeba dořešit systém vzdělává-
ní ukrajinských dětí a zařazení dospělých do pra-
covního procesu. Bude to běh na dlouhou trať, ale 
věřím, že to zvládneme. Těžko odhadnout, jestli se 
váleční uprchlíci budou moci vrátit za několik týd-
nů či měsíců nebo se jich část nevrátí vůbec. Naším 
úkolem ale je pomoci jim postavit se 
na vlastní nohy v cizí zemi, daleko 
od  svých blízkých, bez jistot, zá-
zemí i celoživotních úspor. I v té-
to době vám všem, milé čtenář-
ky a čtenáři, přeji příjemné 
jarní dny, hodně zdra-
ví a  važme si toho, co 
máme.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Víc než 900 kilometrů dlouhou cestu tam a za-
se zpátky absolvovali 8. a  9. března členové 
Jednotky SDH Jindřichův Hradec Luboš Beran 
a Vladimír Pavlík a zaměstnanci městského úřa-
du Pavel Kudrfalec a Karel Kotil, aby dopravili 
na polsko-ukrajinské hranice materiální pomoc 
pro spřátelenou ukrajinskou obec Staryj Marty-
niv. I přes řadu komplikací se podařilo věci zabí-
rající dvě velké dodávky předat starostce obce. 
Spacáky, balená voda, kojenecká výživa a další 
věci, které mezi sebou vybrali zaměstnanci úřa-
du, zastupitelé, nemocnice nebo místní gym-
názium, tak posloužily, kde měly. Cestou zpět 
navíc hasiči vzali do  Brna celkem pět ukrajin-
ských žen a malou holčičku, které měly namí-
řeno za příbuznými do Německa.

 �Dobrovolní hasiči odvezli materiální pomoc pro spřátelenou ukrajinskou obec 
Staryj Martyniv

Děkujeme moc všem čtyřem pánům, kteří se 
na převozu sbírky podíleli a také všem, kteří při-
spěli. Starostka obce Staryj Martyniv Olga Kha-
riv zaslala městu děkovný dopis, ve kterém dě-
kuje za soucit s cizím neštěstím, i když je jejich 
vesnice tak daleko. 
Odvoz humanitární pomoci na  Ukrajinu oce-
nil také starosta města Jan Mlčák a zmíněným 
mužům 14. března předal děkovné listy a pou-
kázku v hodnotě 1 000 Kč do restaurace Černej 
pták.

22. 2. 2022, takové datum má na oddacím listu 
pět novomanželských párů z Jindřichova Hrad-
ce. Magické datum si pro uzavření manželství 
vybrali také Karel a Kateřina. V refektáři Muzea 
fotografie a  moderních obrazových médií  je 
ve 2 hodiny odpoledne 22. 2. 2022 oddal mís-
tostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. 
Matrika jindřichohradeckého úřadu vyšla všem 
snoubencům, kteří měli o  sňatek v  uvedený 
den zájem, vstříc, i když běžně se oddává jen 
v pátek a během sezóny také v sobotu. Všem 
novomanželům přejeme hodně štěstí, lásky 
a spoustu spokojených společných let.

Eliška Čermáková

 �Výjimečné datum 22. 2. 2022 si k uza-
vření sňatku v Hradci vybralo pět párů

Zastupitelé na  svém mimořádném jednání 
v  pondělí 7. března schválili navrhovaný fi-
nanční dar pro Ukrajinu ve  výši 250  000 Kč. 
Peníze  město poskytlo prostřednictvím Vel-
vyslanectví Ukrajiny v  Praze na  jím zřízený 
účet.  Současně zastupitelstvo města schvá-
lilo ukončení partnerství mezi městy Jind-
řichův Hradec a  Krasnoufimsk. Krok města 
Jindřichův Hradec spočívající v  poskytnutí 
finančního daru ve  výši 250  000 Kč Ukrajině 
souvisí s vojenskou agresí Ruské federace vů-

 � Jindřichův Hradec daroval 250 000 Kč pro Ukrajinu a ukončil partnerství  
s ruským městem

či tomuto státu. "Ukončení partnerské smlou-
vy s městem Krasnoufimsk chápeme jako výraz 
nevůle a  neochoty udržovat vztahy s  munici-
palitou, která je součástí útočícího státu bez-
precedentně porušujícího mezinárodní právo," 
řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. 
Spolupráce s  Krasnoufimskem byla oficiálně 
schválena usnesením Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec dne 25. 11. 2015. Nutno do-
dat, že o partnerství šlo pouze na papíře, reál-
ně nebylo nikdy naplňováno. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 �SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

I  letos začnou Velikonoční prázdniny v  ba-
zénu v Jindřichově Hradci. Tým lektorek Pla-
vecké školy Jindřichův Hradec uchová tradici 
a  v  první den velikonočních prázdnin pozve 
veřejnost na  zábavný program s  podtitulem 
„Velikonoční nadílka“. Ve  čtvrtek 14. dubna 
od  10.00 do  13.00 hodin tak budou na  dě-
ti s  rodinami čekat hry a  soutěže s  odmě-
nou za snahu. Účastníci do 15 let mají na akci 
vstup zdarma.

Velikonoční prázdniny začnou zase v bazénu

Ve  14.00 hodin naváže ve  vestibulu bazénu 
slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže k 30 le-
tům bazénu, na které jsou pozváni autoři nej-
hezčích obrázků. Výtvory budou po vyhodno-
cení zveřejněny ve vstupních prostorách, kde 
budou těšit návštěvníky plaveckého bazénu až 
do konce roku. 
I  o  Velikonocích nabídne nejnavštěvovanější 
a největší plavecký areál na jihu Čech možnost 
strávit volné dny vodními radovánkami. 
V  pátek 15. dubna, v  den státního svátku, 
budou stejně jako o  víkendu 16. a  17. dub-
na bazény přístupné do 10.00 do 20.00 ho-
din. Zavřeno zůstane pouze na  Velikonoční 
pondělí 18. dubna, a to kvůli nízkému zájmu 
ze strany veřejnosti v tento zcela výjimečný 
den, kdy do ulic v celé České republice vyrá-
ží koledníci.
V úterý 19. dubna se pak vrátí všední otevírací 
doba 6.30 až 21.00 hodin a ve středu 20. dub-

na od 18.00 do 20.00 hodin poměří přihlášené 
týmy síly ve Velikonočních štafetách v režii stu-
dentů Fakulty managementu VŠE Praha. 
Pouze na  několik velikonočních dnů budou 
přerušeny kurzy Vaničkového plavání pro dě-
ti od 3 do 6 měsíců věku a kurzy kojenců a ba-
tolat, kterých se účastní děti od půl roku věku 
i  s  dospělou osobou. Tato u  veřejnosti oblí-
bená aktivita (fotografie z  posledních kurzů) 
mimo jiné supluje mateřské centrum v  Jind-
řichově Hradci a nabízí setkání rodičů se stej-
nými radostmi a  starostmi. Vzájemné pozná-
ní umocňuje možnost využití speciální suché 
hrací a odpočinkové zóny nad dětským bazé-
nem po skončení kurzu.
Ve Sportovním klubu SK Kapři, který pod vede-
ním Ivana Jůny sdružuje plavce s handicapem, 
vrcholí v dubnu přípravy na sobotu 14. května. 
Právě v tento den se tak prostory bazénů pro 
veřejnost výjimečně otevřou až od  12.00 ho- 
din. Dopoledne 14. května bude totiž patřit 
15. ročníku plaveckých závodů Vajgarský kapr 
2022 a oslavě 21 let plavání zdravotně postiže-
ných v Jindřichově Hradci.

Marcela Kůrková

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápisy do mateřských škol v Jindřichově Hradci jsou plánovány na úterý 3. května 2022 a na stře-
du 4. května 2022. Aktuální informace o způsobu a možnostech zápisu budou v měsíci dubnu 
zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol: 
1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39: www.1msruzova.cz
2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209: www.2msjh.cz, www.ms-hvezdarna-

-jh.estranky.cz
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594:  www.3msjh.cz
4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120: www.msjh.cz 

Kateřina Kubíčková

Masopust ve školce 

Masopust, známý také jako fašank, voračky, vo-
statky či obecně jako karneval, je období plné 
hojnosti, zábavy a veselic.  Pro děti z 1. MŠ v Rů-
žové ulici byl maškarní rej uspořádán ve  spo-
lupráci s Domem dětí a mládeže v Jindřichově 
Hradci. Děti se převlékly do masek, tančilo se, 
soutěžilo a smích a štěbetání hlásků se ozývalo 
ze všech koutů. 

Tvorba animovaného filmu

V  uplynulém měsíci navštívili žáci 7. ročníků 
1. základní školy workshop Tvorba animova-
ného filmu, který se uskutečnil v Muzeu foto-
grafie a moderních obrazových médií v Jind- 
řichově Hradci. Měli možnost vyzkoušet si 
různé techniky, především metodu stop mo-
tion animace. Vybranou technikou zpracova-
li v  rámci svého stanoviště několikavteřino-
vé skeče od storyboardu, přes tvorby postav 
a  prostředí až po  animaci. Krátké animace 
na téma „Vesmír“ vznikaly z obrázků namalo-
vaných na jednotlivých papírech. 
Obdobného programu se zúčastnila i  3. zá-
kladní škola v J. Hradci.
„Mini-filmy“ jsou ke  zhlédnutí na  webových 
stránkách škol:  www.1zsjh.cz a www.3zsjh.cz.

19. dubna 2022 od 16.00 hodin se v sále KD Střelnice bude konat veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hra-
dec. Změna se týká několika desítek bodů na celém území města, včetně jeho místních částí. Kompletní návrh je k nahlédnutí v tištěné formě na od-
dělení územního plánování MěÚ Jindřichův Hradec, na elektronické úřední desce a v mapové aplikaci „Územní plán“. Na projednání bude přítomen 
i zpracovatel a zástupci města a bude dán prostor i pro dotazy a diskusi. Případné dotazy směřujte na vedoucí oddělení územního plánování Ing. Pe-
tru Vozábalovou na e-mail: vozabalova@jh.cz, popř. na tel. č.: 384 351 253.

Bohumil Krejčí

 �ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  

  

 
 

Pozvánka na seminář 
 

„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy “ 
 

Termín a místo konání: 
25. 04. 2022 od 16:00 hodin  

KD Střelnice - kinosál  
Masarykovo náměstí 107, Jindřichův Hradec 

 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů  
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 zakázán.  

Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou  
kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat. 

 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Duben časy mění a obdaří fialou zemi, u nás 
v  SENIOR centru už začínají rašit bledulky 
a sněženky.
A právě i v měsíci dubnu se budeme scházet 
k  pravidelným volnočasovým aktivitám. Na-
bízíme kondiční cvičení v křesílkách, které se 
těší u seniorů stále větší oblibě. Naším zámě-
rem je posílit prevenci v  oblasti konkrétních 
zdravotních rizik běž-
ně ohrožujících vě-
kovou skupinu 60+, 
která mají dopad 
na  vyšší výskyt nemocí stáří. Jako vhodná 
prevence pro většinu těchto rizik se jeví právě 
patřičná pohybová aktivita. Cvičíme s radostí, 
pohyb nás baví, věk je neomezený, můžete se 
přijít podívat a zacvičit si.
Při tréninku paměti se zaměřujeme na  hru 
s  čísly, písmeny a  slovy jejich doplňováním 

Dubnové dění v SENIOR centru 

a hledáním jejich významu. Výsledky si sdělu-
jeme společně, nikdo proto nemusí mít oba-
vu z neúspěchu. 
V rámci základů práce na PC si můžete indivi-
duálně vyhledat a vytisknout potřebné infor-
mace k vašim zájmům, zálibám či potřebám. 
Při společenských a deskových hrách se všich-
ni vzájemně pobavíme, zasmějeme, procvičí-
me si komunikaci, jemnou motoriku a krátko-
dobou paměť.
Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
u  vstupu do  Senior centra. Zájemci se mo-
hou dotázat nebo přihlásit na  tel. čísle: 
702 293 088 u Bc. Blanky Novotné. 
Mimo tyto stálé, pravidelné aktivity přijede 
v úterý 26. dubna od 9.00 do 11.00 hodin 
do SENIOR centra Poradenské centrum Sva-
zu neslyšících a nedoslýchavých z Tábora. 
Přijít může každý, kdo potřebuje v této oblasti 

poradit. Seznámí se se sluchadlem, jeho ovlá-
dáním či jak se o něj starat, dozví se o čištění 
koncovek v ultrazvukové čističce nebo o vý-
měně hadiček k individuální tvarovce.
V půlce března jsme pořádali v SENIOR cent-
ru zdravotní přednášku o bylinkách a mastič-
kách na  potlačení bolesti pohybového apa-
rátu člověka, na posílení imunitního systému 
a detoxikaci. Přednášel lázeňský lektor a by-
linkář Karel Štenbaur. Přednáška se všem zú-
častněným velice líbila, dotazy z řad návštěv-
níků byly rozmanité a  přednášející se snažil 
na všechny důležité otázky odpovědět.
Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpo-
ra služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách v rámci realizace pro-
jektu „SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v měsíci dubnu budou 
po městě Jindřichův Hradec a jeho místních částech přistavovány vel-
koobjemové kontejnery na  odpad. Přistaveny budou jak kontejnery 
na zeleň (tráva, listí, větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontej-
nery na velkoobjemový odpad jako např. koberce, nábytek, vyřazené 
elektrospotřebiče a jiný podobný odpad, který nelze ukládat do nádo-
by na směsný komunální odpad. Od letošního roku jsou přistavovány 
kontejnery na objemný odpad na všech uvedených stanovištích. Sta-
noviště kontejnerů, druh přistaveného kontejneru a čas přistavení jsou 
uvedeny v tabulce. 

Renata Severová

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad 

Harmonogram svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery 2022  

          

 Druh
odpadu

Datum Datum stanoviště kontejnerů
doba přistavení  

 od do  

  jarní pozimní       

 

VO, Z 2. 4. 2022 1. 10. 2022

Radouňka       - Náv. rybník 8.00 hodin 9.00 hodin  

                         - Na Kopečku 9.05 hodin 10.05 hodin  

 Zbuzany          - Družstevní 10.10 hodin 11.10 hodin  

          

 

VO, Z 2. 4. 2022 1. 10. 2022

Otín                 - škola 11.30 hodin 12.30 hodin  

                         - u váhy 12.35 hodin 13.35 hodin  

                         - Jitka 13.40 hodin 14.40 hodin  

              - Bobelovka 14.45 hodin 15.45 hodin  

          

 

VO, Z 9. 4. 2022 8. 10. 2022

Buk                  - u kapličky 8.00 hodin 9.00 hodin  

                         - Brož. zahrada 9.05 hodin 10.05 hodin  

 Matná 10.10 hodin 11.10 hodin  

 Děbolín 11.15 hodin 12.15 hodin  

          

 
VO, Z  9. 4. 2022 8. 10. 2022

Políkno            - u bývalé školy 12.45 hodin 13.45 hodin  

 Horní Žďár 13.50 hodin 14.50 hodin  

          

 

VO, Z 16. 4. 2022 15. 10. 2022

Dolní Radouň   - pískovna 8.00 hodin 9.00 hodin  

 Dolní Radouň   - náves 9.05 hodin 10.05 hodin  

 Dolní Skrýchov 10.10 hodin 11.10 hodin  

          

 
VO, Z 16. 4. 2022 15. 10. 2022

Mládežnická      - bytovky 11.30 hodin 12.30 hodin  

 Křižovatka Nežárecká x Jakubská 12.35 hodin 13.35 hodin  

 
VO, Z 16. 4. 2022 15. 10. 2022

Sládkův kopec - u hřiště 13.40 hodin 14.40 hodin  

 Stará cesta 14.45 hodin 15.45 hodin  

        

 

VO, Z 23. 4. 2022 22. 10. 2022

Vajgar              - Řečička 8.00 hodin 9.00 hodin  

 Jáchymova      - parkoviště 9.05 hodin 10.05 hodin  

 Denisova         - u sběrny 10.10 hodin 11.10 hodin  

          

 

VO, Z 23.04.2022 22.10.2022

Piketa              - Žid. hřbitov 11.30 hodin 12.30 hodin  

 Ruských legií   - hřiště vnitroblok 12.45 hodin 13.45 hodin  

 Vídeňská          - zahrádky cvičák 14.00 hodin 15.00 hodin  

          

 VO ‒ velkoobjemový odpad      

 Z     ‒ odpad ze zeleně      

      M Ě S T O  

      Jindřichův Hradec  

      tel. 384 351 165  

          Ivana Nováková
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12. února
O různých podobách lásky bylo hovořeno již v lednových krimi zprávič-
kách, a i v této události ze sobotního kuropění „přispěla“ ke zničení liti-
nového odpadkového koše v Růžové ulici partnerská rozepře, nějaká ta 
nepatřičná promile a podrážděná nervová soustava. Romantický večer 
se slečnou tak pro mladíka (16 let) z Lodhéřova utrpěl citelný šrám v po-
době uhrazené škody způsobené na veřejně prospěšném zařízení za ví-
ce jak 8 000 Kč, navíc s přibalenou dvoutisícovou pokutou za přestupek 
proti majetku. 
23. února
Poté, co reflektory vozu prořízly ve středu před půlnocí za horizontem 
Deštenské ulice tmu, naskytl se kolegovi, užívajícího si v té době osob-
ního volna, téměř hororový výjev, vyplavující nemalé dávky adrenali-
nu. Na zmiňované silnici téměř bezvládně klečící se zakrvácenou hlavou 
muž (79 let) z Nové Včelnice jevil známky notného otřesu. V bezpečné 
vzdálenosti zapnutá směrová světla zajistila popsané místo, a tak přivo-
laná hlídka kolegů poskytla muži první pomoc. Dezorientovaný, silně 
podnapilý pán byl zakrátko předán osádce zdravotníků. Před převozem 
do místní nemocnice, když alespoň částečně nabyl vědomí, uvedl, že 
jde domů do Včelnice.
24. února
Další „láskyplný“ příběh čtvrtečního večera skončí z důvodu právního 
zakotvení termínu „o osobě blízké“ na stole správního orgánu.  Slečna 
původem z Okrouhlé Radouně a  její partner, o několik měsíců mladší 
Jindřichohradečák, se sešli v  restauraci na sídlišti Vajgar k domluvené 
večeři. Když však na  kuráž posilněný zástupce mužského pohlaví do-
razil, byla slečna ve stavu vylučujícím nejen konzumaci večerního me-
nu, ale i jakékoli další setrvání v lokále. Při cestě do pensionu, kde oba 
v současné době přebývají, vzplály emoce natolik, že slečna posloužila 
jako prostředek k úklidu. Rozlícený partner s ní vymetl Dělnickou ulici 
tak, že jeho milá skončila ležící na zemi s krvácejícími zraněními hlavy 
a končetin v péči přivolané osádky zdravotnické záchranné služby a by-

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

la převezena k ošetření do místní nemocnice. „Příkladem jdoucí“ part-
ner zasahující hlídce kolegů poté uvedl, že jeho drahá má již ve svém 
věku cirhózu jater, proto se on snaží, aby nepožívala alkoholické nápoje. 

Pomalu se blíží konec první části letošní 
topné sezony, a tak jako v předchozích ob-
dobích si dovolujeme touto cestou infor-
movat naše odběratele, ale i širokou veřej-
nost o nejdůležitějších událostech v oblasti 
centrálního vytápění, které společnost Tep-
lospol a.s. zajišťuje. Přestože je aktuální si-
tuace v oblasti energetiky velmi turbulent-
ní a nepředvídatelná, věříme, že přinášíme 
pozitivní zprávy.
Na  svém zasedání 22. února letošního ro-
ku představenstvo společnosti, jejímž ak-
cionářem je i  město Jindřichův Hradec, 
schválilo konečnou cenu dálkového tep-
la pro vytápění a ohřev vody za rok 2021. 
I  přes rostoucí míru inflace a  ceny vstupů 
se společnosti daří již několik let po  sobě 
držet příznivou cenu tepla. Výsledná cena 
za 1 GJ tepla byla stanovena na 574,83 Kč 
bez DPH. Potvrzuje se tak efektivnost vyna-
ložených investic do průběžné moderniza-
ce zařízení tepelného hospodářství, spoje-
ného zejména s rekonstrukcí teplovodních 
rozvodů.

 � Informace pro odběratele společnosti Teplospol a.s.
Na  základě konečného vyúčtování dodávek 
tepla za  rok 2021 se tak odběratelé v  Jindři-
chově Hradci mohou těšit na  rozdělení pře-
platků v celkové výši 5 300 000 Kč. Tento ob-
jem je ve  srovnání s  rokem 2020 o  téměř 
800 000 Kč vyšší. Přeplatky byly již v březnu za-
slány na účty odběratelů, SVJ, případně správ-
cům SVJ, kteří následně provádějí komplexní 
rozúčtování na jednotlivé byty. Výsledek závisí 
především na tom, jak vysokou finanční zálo-
hu si každý platil a jaké množství tepelné ener-
gie spotřeboval. Pokud jde o hospodaření spo-
lečnosti za rok 2021, jež bylo také předmětem 
jednání jejího představenstva, bude uzavře-
no opět kladným výsledkem, vyššími tržbami 
a velmi dobrými hodnotami dalších ukazatelů. 
V kladných číslech a nadstandardní finanční si-
tuaci hospodaří společnost dlouhodobě. 
I  v  letošním roce bude společnost Teplospol 
a.s. pokračovat ve své investiční činnosti. Mezi 
nejvýznamnější stavební investice naplánova-
né pro letošní rok patří rekonstrukce teplovo-
du na sídlišti Vajgar v jeho centrální části, kon-
krétně v místě, kde se nacházejí dětská hřiště, 

a  kde město Jindřichův Hradec připravuje 
celkovou revitalizaci prostoru. Další etapou 
bude pokračovat rekonstrukce teplovodu 
na sídlišti U Nádraží podél bytového domu 
947-949/II v návaznosti na ty předchozí. Zá-
roveň bude probíhat údržba stávajících ob-
jektů v našem vlastnictví. Plánována je opra-
va fasády výměníkové stanice čp. 871/III 
a  regulační stanice čp. 666/III v  intravilánu 
města.
Celková částka, kterou společnost bude in-
vestovat do modernizace tepelného zaříze-
ní, tak bude cca 3 000 000 Kč bez DPH, a to 
včetně oprav fasád zmiňované regulační 
a výměníkové stanice.
Popisované skutečnosti ukazují, že společ-
nost Teplospol a.s. má v Jindřichově Hradci 
své pevné místo, pro město je dobrým part-
nerem, pro obyvatele pak stabilním a spo-
lehlivým partnerem. Odběratelům náleží 
poděkovat za  přízeň, spolupráci, ale záro-
veň jim i  popřát především pevné zdraví, 
spokojenost a šťastný život.

Milan Kučera
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POLICIE ČR

V pátek 11. března letošního roku navštívi-
la žáky 9. A 4. základní školy v  Jindřichově 
Hradci tisková mluvčí jindřichohradecké po-
licie por.  Hana Bílková Millerová společně 
s  dopravními policisty prap. Stanislavem Fi-
lou a pprap. Milanem Doležalem, a to v rámci 
preventivních přednášek určených pro žáky 
základních škol. 
V  prvním bloku společné besedy policistka 
zmínila téma trestně právní odpovědnosti při 
dovršení patnáctého roku věku a převzetí ob-
čanského průkazu. Dopravní policisté pohovo-
řili o konzumaci alkoholu a drog za volantem 
a  sankcích, které v  těchto případech řidičům 
dopravních prostředků hrozí. Vybrané žákyně 
se podrobily dechové zkoušce přístrojem Drä-
ger i testeru na OPL DrugWipe 5S. Žáci zhlédli 
film PČR pod názvem „Lehkovážné mládí k ri-

 �Žáci si vyzkoušeli testery na alkohol a drogy i „opilecké brýle“
zikovému chování svádí“ a společně s policis-
tkou si vysvětlili skutkovou podstatu jednotli-
vých přečinů i zločinů. Žáci využili přítomnosti 
policejní preventistky a kladli opravdu zajíma-
vé dotazy nejen na zhlédnuté téma. 
Ve druhé polovině besedy měli deváťáci mož-
nost vyzkoušet si pomocí brýlí, simulujících 
požití alkoholu, jaký je to pocit být opilý. Žá-
ci se snažili koordinovat své pohyby a vnímá-
ní.  Stavěli kostky na sebe do výšky, snažili se 
chodit rovně po žluté pásce, která byla nale-
pena na podlaze, a nakonec se pokusili kop-
nout míč do  pomyslné brány, kterou před-
stavovala školní lavice. Ti z deváťáků, kterým 
kostky nespadly a  míč skončil v  brance pod 
lavicí, obdrželi od tiskové mluvčí policie drob-
ný dáreček.

Hana Bílková Millerová

Na oplátku byl poučen o tom, že se svým neu-
rvalým jednáním dopustil přestupku proti ob-
čanskému soužití, který bude předán k projed-
nání shora uvedené „soudní lavici“.
5. března
Vyhodnocováním poskytnutých záznamů 
a stop pořízených z míst zalitých krví ve Zbo-
rovské a  Vídeňské ulici pokračuje šetření or-
gánů činných v  trestním řízení ze spáchání 
trestného činu „poškození cizí věci“. V  sobo-
tu několik minut před půlnocí vyjížděla hlíd-

ka kolegů do Zborovské ulice, kde byla v tra-
tolišti krve nalezena peněženka a  pohozená 
finanční hotovost. U  restaurace Na  Růžku le-
žel na chodníku zavírací nůž s krvavým ostřím 
a stopy vedly dál k autobusové zastávce ve Ví-
deňské ulici, jejíž stěny skýtaly vskutku horo-
rový pohled. Krvavé otisky dlaní se stříkanci 
od  tepenného krvácení, před lavičkou louže 
tuhnoucí tělesné tekutiny a v odpadkovém ko-
ši odhozená zcela nová, červení zbarvená se-
kera. Tím ale hororový příběh skončil. Prvotní 

úkony ve spolupráci s přivolanou hlídkou Ob-
vodního oddělení Policie ČR postupně ukazo-
valy, že se jedná o velmi špatnou režii scénáře, 
což potvrdili specialisté, kteří na  místě stopy 
zajistili a  potvrdili postupně připlouvající do-
mněnku, že se nejedná o krev, ale o „žert“ z pe-
ra znuděného pisatele, jehož duševní rozvoj 
zůstal kdesi v sedle dětského houpacího koní-
ka, z jehož výšin mohl zaslechnout, že přiznání 
je polehčující okolnost.

Petr Čermák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Covid a válka nám připomněly to, co nazna-
čuje každé parte, které spatříme na  vývěsce 
v Klášterské ulici. Abychom se však neděsili to-
ho, co nás čeká, oslavujeme Velikonoce. Drsné 
svátky. Vypadají jako připomínka justiční vraž-
dy Ježíše Krista. Jsou to však svátky plné na-
děje. Pokud by velikonoční příběh končil jen 
přivalením kamene ke  hrobu, bylo by slave-
ní Velikonoc zbytečné. Naštěstí však hrob ne-
zůstal uzavřený. To, že už téměř dva tisíce let 
s radostí oslavujeme Velikonoce, je díky tomu, 
že to tenkrát pokračovalo dál. Ježíšovi přáte-
lé, kteří prožívali naprosté zhroucení nadějí, 
ohromnou depresi, najednou pocítili radost, 
pokoj i odvahu. Šli do světa a předávali lidem 
zprávu, že Kristus přemohl smrt. Žije, pomá-
há, je s námi, i když odešel do nebe. Můžeme 
s ním počítat. Připravil nám místo, kde se shle-
dáme a nebudeme se muset už nikdy rozlou-
čit. Ježíš nám svým zmrtvýchvstáním odpově-
děl na nejhlubší otázky, vynořující se v mysli: 

 �Naděje navzdory smrti
je tu smrt, ale není to konec. Je to začátek ně-
čeho, nač se dokonce mohu těšit. Mé záměry 
nemusí dopadnout skvěle, mohu tu ledacos 
ztratit, hodně vytrpět, ale Bůh vše tisícinásob-
ně vynahradí. Co ztratím z lásky, co rozdám, oč 
přijdu pro dobrou věc, to nakonec definitivně 
získám. Někdy se věci ve světě a v životě zdají 
nesmírně komplikované, nejasné. Ale všechno 
to Bůh řídí a vede ke správnému cíli. Snad by-
chom to mohli přirovnat k trase železnice. Ne-
směřuje vždy rovně z města k městu. Klikatí se, 
někdy se zdá, že se od cíle úplně vzdaluje, ale 
spolehlivě dovede vlak na nádraží. I my, až do-
razíme do cíle, zjistíme, že naše trasa byla do-
konale vytyčená právě pro nás. Abychom ne-
zůstali v půli cesty, využili všechny příležitosti, 
které nám život poskytl, a nakonec se shledali 
tam, kde poznáme, co to je pravý domov, bez-
pečí a přátelství, co to je opravdu a navždy žít. 

probošt Ivo Prokop
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 2. 2022 do 11. 3. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Božena SÝKOROVÁ Třeboň 6. 11. 1930 12. 2. 2022
Miloslav NOVÁK Jindřichův Hradec 21. 2. 1936 12. 2. 2022
František DOMIN Jindřichův Hradec 13. 12. 1953 12. 2. 2022
Milada SMRŽOVÁ Staré Město pod Landštejnem 29. 8. 1938 15. 2. 2022
Jana MACHOVÁ Lomnice nad Lužnicí 13. 12. 1959 16. 2. 2022
Ing. Miloslav ŠOUL Jindřichův Hradec 15. 1. 1934 17. 2. 2022
Jaroslav HLAVÁČEK Kardašova Řečice 20. 6. 1936 18. 2. 2022
Libuše PACHMANNOVÁ Otín 26. 7. 1941 18. 2. 2022
Jiří MAŠEK České Budějovice 30. 1. 1939 19. 2. 2022
Štefan VRABČEK Jindřichův Hradec 11. 11. 1933 20. 2. 2022
Dagmar PELTANOVÁ Jindřichův Hradec 26. 6. 1945 20. 2. 2022
Marie ČOUDKOVÁ Nová Včelnice 25. 7. 1952 22. 2. 2022
Bohumil TEREN Chlum u Třeboně 25. 6. 1953 22. 2. 2022
Oldřich FRÜHAUF Jindřichův Hradec 21. 9. 1937 23. 2. 2022
Jana SKŮPOVÁ Jindřichův Hradec 25. 6. 1970 24. 2. 2022
Milan ANTOŠ Radouňka 7. 7. 1958 25. 2. 2022
Karel SRB Jindřichův Hradec 18. 10. 1925 25. 2. 2022
Vít LUKŠ Jarošov nad Nežárkou 15. 5. 1985 26. 2. 2022

Věra PISTOROVÁ Kunžak 14. 12. 1950 26. 2. 2022
Vlasta NĚMEČKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 1. 1926 26. 2. 2022
Marie VOTÁPKOVÁ Kamenice nad Lipou 11. 10. 1929 27. 2. 2022
Helena SMOLÍKOVÁ Radouňka 20. 10. 1935 1. 3. 2022
Marie ŠALÁTOVÁ Jarošov nad Nežárkou 3. 1. 1926 2. 3. 2022
Karel MAREŠ Annovice 20. 4. 1946 2. 3. 2022
Ing. Milan SEDLAŘÍK České Budějovice 29. 3. 1944 2. 3. 2022
Miluška FIALOVÁ Jindřichův Hradec 29. 3. 1943 3. 3. 2022
MUDr. František SKŘIVAN Jindřichův Hradec 29. 1. 1931 4. 3. 2022
Marie PĚKNÁ Nová Bystřice 27. 11. 1933 4. 3. 2022
Jan ŠTĚRBA Jindřichův Hradec 8. 2. 1950 5. 3. 2022
Jaroslav VIK Albeř 8. 3. 1957 5. 3. 2022
Karel ILLE Radouňka 4. 4. 1946 6. 3. 2022
Františka MITISKOVÁ Jindřichův Hradec 17. 11. 1930 7. 3. 2022
Jiřina VALOVÁ Stráž nad Nežárkou 21. 3. 1929 8. 3. 2022
Vlastimil KANDL Jindřichův Hradec 13. 11. 1946 8. 3. 2022
Vendel BUDOŠ Nová Bystřice 30. 4. 1952 8. 3. 2022
Jiří HROMADA Jindřichův Hradec 2. 2. 1947 9. 3. 2022
Ladislav DUBA Pleše 21. 6. 1949 9. 3. 2022
Božena SEJRKOVÁ Otín 20. 11. 1926 10. 3. 2022
Marie BENÁKOVÁ Jindřichův Hradec 1. 10. 1931 11. 3. 2022

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 �NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
Každý měsíc vám v  této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších 
a nejvíce „lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _
hradec_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na  dalších úžasných 
fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, 
kterou stojí za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_
oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví 
i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Eliška Čermáková @eliska.bucinova.cermakova

Václava Hořejší @_wendy_czMichal Hajdík
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ný zaměstnanci velkostatku o  re-
formě půdy. Referentem byl p. kon-
trolor Novák. 

Spisovatelka Božena Viková – Kunětická 
v J. Hradci
Vzácného hosta uvítá ve  svém 
středu naše město: v pondělí dne 
24. t. m. zavítá k nám známá spiso-
vatelka, poslankyně Nár. shromáž-
dění, horlivá pracovnice v  otázce 
ženské, dáma všestranně činná, 
výborná řečnice, vášnivá a  hou-
ževnatá bojovnice za  emancipaci 
ženy slovem a  písmem. Nechybí-
me, jestliže tvrdíme, že mnohá za-
řízení a názory nové doby jsou vý-
slednicí práce a  podnětů daných 
pí. Kunětickou. Upozorňujeme je-
nom na  sociální opatření ve  pro-
spěch mládeže, matek a  neman-
želských dětí, odstranění celibátu 
učitelek apod. 
Vyzvání ku sbírání chroustů a ponrav
Připomínám držitelům pozem-
ků v  obci zdejší povinnost ulože-
nou zákonem daným dne 30. dub-
na 1870 v  paragr. 3., aby po  celý 
čas, pokud trvá polet chroustů se 
stromů, je střásali a ničili. Těm, kte-
ří nejsouce k  tomu zákonem sa-
mi povinni, ani držitelem pozem-
ku zjednáni, dobrovolně chrousty 
sbírají, dám dle par. 9. téhož záko-
na za každý litr chroustů, jenž bude 
v  Traminárském dvoře v  Jarošov-
ské ulici každé středy a soboty od-
půldne od 5. do 6. hodin odveden, 
odměnu 40 hal.

jaré odvahy i četných nebezpečen-
ství. Vráz svou přednáškou doká-
zal, že jest pravým mistrem před-
nesu a nelze se diviti, že neradi, ač 
bylo již po 12. hodině noční, opou-
štěli jsme sál na Střelnici. Těšíme se, 

že promluví k nám pan Vráz v plné 
svěžesti dříve, než nastoupí svou 
zamýšlenou cestu za  oceán! Dru-
hý den přednášel náš milý host pro 
školní mládež; večer na počest je-
ho pořádán byl večírek u Kadleců. 
Česká kolonie v Lipsku
čítající na  10 tisíc duší, prosí své 
bratry o  darování čes. knih, zvláš-
tě pro mládež, ježto nemůže si jich 
sama opatřiti dílem pro drahotu, 
dílem pro značné valutové rozdí-
ly. Výzvy této uposlechl zdejší žen-
ský odbor Čs. Národní Demokracie 
a  sbírá k  tomuto vlasteneckému 
účelu knihy a  vyzývá obecenstvo, 
aby pomohlo ukojiti hlad po  čes-
ké knize našich zahraničních bratří. 

Dary knih přijímá pan restauratér 
Šmika a pí. Blaž. Plicková, choť pro-
fesora, Janderova 146.
21. dubna 1922
Pozemková reforma
V  neděli dne 16. dubna konal se 
v J. Hradci veliký tábor lidu, pořáda-

7. dubna 1922
O přednášku
našeho milého cestovatele Vráze 
dnes konanou jevil se taký zájem, 
že bylo nutno celé řady křesel při-
staviti, a i ty jsou vyprodány. Účast 
ta nejlépe svědčí o popularitě vzác-
ného dnešního hosta. 

Football
Dne 9. t. m. (v neděli) sehraje S. K. 
první zápas saisony s Dělnickou XI. 
z Tábora. Jak jsme z dřívějších zápa-
sů seznali, ovládá mužstvo tábor-
ské D. XI. dobrou hru a jest se nadíti, 
že i tentokráte naše sportovní obe-
censtvo nezklame. Zprávu o  vý-
sledku přineseme v příštím čísle. 
14. dubna 1922
Mistr přednesu E. St. Vráz u nás
Dne 7. dubna dlel u  nás převzác-
ný host: Pan E. St. Vráz na pozvání 
Klubu turistů dostavil se se svou 
roztomilou sl. dceruškou, by před-
nášel před nadšeným posluchač-

stvem o svých cestách. Mistr slova, 
muž přímo nepochopitelné ener-
gie, úspěšný badatel, znamenitý 
přírodovědec provedl nás tento-
kráte dalekými končinami Afriky, 
Ameriky i Asie a vylíčil nám živými 
barvami své výzkumné cesty, plné 

Poklidný duben roku 1922 nepřinášel mnoho nových zpráv, a tak byla na stránkách několika čísel týdeníku Ohlas od Ne-
žárky věnována pozornost návštěvě cestovatele Vráze. Objevilo se zde několik obdivných recenzí přednášek, které ve měs-
tě zazněly, i řada kratších zpráv reagujících na jeho zdejší pobyt. Zmíněn byl večírek připravený pro cestovatele v restau-
raci u Kadleců i velkorysé Vrázovo věnování honoráře zdejším studentům. Týdeník avizoval také přednášku spisovatelky 

Boženy Vikové – Kunětické, která měla hovořit na aktuální téma Člověk, národ, rasa, a obšírně se věnoval spisovatelčiným aktivitám v oblasti emancipace žen. 
Obšírný úvodník T. V. Sládka z 21. dubna pojednával o důsledcích aktuální pozemkové reformy. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

-----------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohra-
decka:
hodiny pro veřejnost v  pondělí 
a ve středu v čase 12.30−15.30 ho-
din, návštěvu objednávejte e-mai-
lem nebo telefonicky: behalova@
mjh.cz, tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Co je masopust, ví asi skoro každý. „Za dobu, co 
jsem rychtářem, nepamatuji se, že by se někdy ta-
to akce neuskutečnila. Loni se to však vzhledem 
k epidemiologické situaci stalo a masopust se ne-
konal. Jsem vděčný, že se v roce 2022 vrátil,“ radu-

 �Medvěd, klibna, Ukrutanka aneb Jak se slavil masopust v Jindřichově Hradci
je se Josef Šprincl, rychtář jindřichohradeckých 
Baráčníků.
Jak jde čas, mění se zvyky. Dříve se masopust dr-
žel tři dny, dnes většinou jeden. I masky dřív byly 
jiné. Nesměl chybět medvěd, kominík se žebří-
kem, žid s pytlem, bába s nůší, klibna čili kobyla. 
„U nás v Jindřichově Hradci máme v průvodu tra-
dičně vedle rychtáře ještě drába či ponocného. Dá-
le sem patří bíle a černě oděná nevěsta, dva fune-
bráci nesoucí basu,“ říká Josef Šprincl. 
Mistr cechu řeznického porcoval jako každý rok 

pašíka, aby byla prasečí hlava k dispozici pro ví-
těze soutěže v pojídání jitrnic a pití piva. Kapela 
Ukrutanka začala hrát, starosta tentokrát nevy-
zval k tanci žádnou z masek, tak to zůstalo vlast-
ně na nich. „Počasí nám přálo, lidí se sešlo hodně, 
masek méně,“ dodává rychtář Josef Šprincl.
Obec baráčníků "Kunifer" Jindřichův Hradec vás 
všechny srdečně zve na tradiční Vynášení smrt-
ky, které se bude konat 3. dubna 2022. Průvod 
se vydá od baráčnické rychty ve 14.00 hodin. 

Dáňa Šprinclová

Solidarita. Slovo pocházející z latinského „solidus“ 
(pevný, celistvý) patří v  současnosti bezesporu 
k nejvíce skloňovaným na území celého evrop-
ského kontinentu. Vlna dobrovolné společenské 
soudržnosti a  ochoty ke  vzájemné podpoře se 
vzedmula kvůli dění na Ukrajině také napříč čes-
kými luhy a háji. Loajalita, obětavost a odhodlá-
ní ukrojit ze svého vlastního pohodlí jsou zvláště 
po dvouletém covidovém trápení obdivuhodné 
a dechberoucí.
Právě neuvěřitelná vlna solidarity, jejímiž svěd-
ky jsme v  posledních týdnech, nás inspirova-
la k oslovení humanitárních a dalších organizací 
a  institucí, které se zabývají poskytováním ma-
teriální, finanční, zdravotní a  dobrovolnické po-
moci. Jak jistě dobře víte, zpravodaj je měsíční-
kem, a tudíž nemáme šanci korigovat zveřejněná 
data ze dne na den, neřkuli z hodiny na hodinu 
(uzávěrka aktuálního čísla byla k 15. březnu 2022, 
pozn. redakce).
V dubnovém vydání Jindřichohradeckého zpra-
vodaje jsme se proto rozhodli primárně zaměřit 
na  organizace a  instituce působící nebo mající 
zastoupení v Jindřichově Hradci (seznam uveden 
v abecedním pořadí), přičemž na níže uvedených 
základních kontaktech se případní zájemci do-
zvědí ty nejdůležitější informace. Právě zástupci 
jednotlivých institucí totiž nejlépe vědí, co je 
aktuálně nejvíce potřeba a jakým směrem za-
cílit nabízenou pomoc tak, aby byla v nejvyšší 
možné míře koordinována a efektivně využi-
ta. Není sebemenších pochyb o tom, že pod-
pora široké veřejnosti bude nezbytně nutná 
i v následujících dnech, týdnech a měsících.
Závěrem mi dovolte, abych za  všechny uvedené 
organizace a  instituce, ale i  jménem celé redakč-
ní rady Jindřichohradeckého zpravodaje vyjádři-
la hlubokou úctu a poděkování všem, kterým není 
lhostejný osud ukrajinského lidu a kteří právě i for-

 � Lidskost zbarvená do modrožluta
mou jakékoliv pomoci vyjadřují názorovou jedno-
tu a  podporu myšlenky mírového soužití národů 
celého světa. Je mi nesmírnou ctí již po několikáté 
ve zpravodaji zmínit, jak moc jsem na vás hrdá, Jind- 
řichohradečáci!

Marcela Kozlová
šéfredaktorka

KONTAKTY:
Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřicho-
vě Hradci
Komunitní centrum pro ukrajinské uprchlíky
Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec 377 01
provozní doba centra: 
každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin
kontaktní osoba: Veronika Vašíčková
tel. č.: +420 774 579 189
web: www.fm.vse.cz/ukrajina
Facebook: www.facebook.com/alfasestry
Komunitní centrum nabízí koutek s nejrůznější-
mi aktivitami pro děti a možností jejich pohlídá-
ní, služby tlumočníka, přístup k internetu, výuku 
češtiny, občerstvení nebo jen obyčejné posezení 
s krajany.
K dispozici je rovněž HELP linka, kde jsou v čase 
od  8.00 do  18.00 hodin dostupní ukrajinští tlu-
močníci (nabídka platí i pro školy, nemocnici či 
úřad): +420 384 417 255

Humanitární organizace ADRA, o.p.s 
kontaktní osoba: Jana Vojáčková
tel. č.: +420 775 633 088
e-mail: vojackovajana@seznam.cz
web: www.adra.cz
Facebook: 
www.facebook.com/ADRACzechRepublic

Charita Jindřichův Hradec 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec 377 01
hlavní pracoviště: Archiváře Teplého 1306, 

Jindřichův Hradec 377 01
kontaktní osoba: Mgr. Karolína Píchová, DiS.
tel. č.: +420 605 849 877
e-mail: reditel@jhradec.charita.cz
web: www.jindrichuvhradec.charita.cz
Facebook:
www.facebook.com/charitaJindrichuvHradec
Instagram:
www.instagram.com/charitajindrichuvhradec

Junák – český skaut, středisko Zlatá Růže 
Jindřichův Hradec, z. s. 
Vajgar 876/III, Jindřichův Hradec 377 01
klubovny: Růžová 29, Jindřichův Hradec 377 01
kontaktní osoba: Martin Holub
tel. č.: +420 603 346 448 
e-mail: martin.holub@skaut.cz
web: www.zlataruze.skauting.cz
Facebook: 
www.facebook.com/skaut.Zlata.Ruze 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec 377 01
Kontaktní osoba: Lenka Kalábová
Tel. č.: +420 775 377 320
e-mail: jindrichuvhradec@cervenykriz.eu
web: www.cervenykriz.eu
Facebook: www.facebook.com/oscckjh

YMCA Jindřichův Hradec
YMCA centrum na adrese: Vajgar 728/III, 
Jindřichův Hradec
kontaktní osoba: Hana Nosková
tel. č.: +420 602 162 458
e-mail: hana.noskova@ymca-jh.cz
web: www.ymca-jh.cz
Facebook: 
www.facebook.com/YMCA.Jindrichuv.Hradec

Město Jindřichův Hradec založilo finanční sbírku „Na pomoc Ukrajincům v  Jindřichově Hradci,“. Pro tyto účely vznikl transparentní účet číslo 
6286486399/0800, na který mohou lidé posílat jakékoli částky, kterými by chtěli přispět. I v tomto případě platí, že každá koruna se počítá. Peníze budou vy-
užity na nákup vybavení ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny a případně další věci, které s jejich pobytem v našem městě souvisí. Za jakékoli dary děkujeme.

Eliška Čermáková

 � Finanční sbírka pomůže ukrajinským uprchlíkům
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Motto: „Ukončete každý den a buďte s ním hotovi. Udělali jste, co jste 
mohli. Bezpochyby se tam vloudily nějaké chyby a absurdity, co nej-
dřív ale na ně zapomeňte.“                                          (Ralph Waldo Emerson)
• Ještě do konce dubna tohoto roku můžete navštívit stejnojmennou vý-

stavu o Otevřených OKNECH v městské knihovně u Lidlu.
• Najdete zde 60 komentovaných fotografií a ukázky zajímavých výrobků 

našich chráněných a sociálně terapeutických dílen.
• Organizace vznikla 3. 6. 2003 z vůle rodičů pečujících o dítě s postižením. 
• Zakladatelé s organizací stále spolupracují a jejich dospělé děti navštěvu-

jí aktivity Otevřených OKEN.
• První vklad na účet v roce 2003 činil 4 546 Kč a byl to výtěžek benefiční 

akce v Gmündu, kde děti z mezinárodního smyčcového orchestru malo-
valy na sklo, obrázky prodaly na slavnostním koncertu a výtěžek věnova-
ly nově vzniklé organizaci.

• V roce 2021 účtem Otevřených OKEN prošlo 24 062 670 Kč.
• Organizace nyní provozuje v Jindřichově Hradci pět pracovišť na různých 

adresách.
• V roce 2016 organizace zřídila první pracoviště v Dačicích.
• V roce 2022 v Dačicích fungují již čtyři pracoviště.
• V chráněných bydleních v Jindřichově Hradci a v Dačicích našlo svůj do-

mov 24 klientů se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním a velmi složitými životními příběhy.

• Sociálně terapeutické dílny v  Jindřichově Hradci navštěvuje střídavě 
48 klientů.

• Sociálně terapeutické dílny v Dači-
cích navštěvuje 21 klientů.

• Realizujeme 4 dobrovolnické pro-
gramy.

• Uspořádali jsme již 18 prožitko-
vých táborů pro děti i  dospělé 
s postižením.

• Doprovázíme a  vzděláváme pěs-
tounské rodiny.

• Řada rodin se složitou vnitřní komunikací u nás využila službu asistova-
ných kontaktů.

• Zaměstnáváme 43 osob se zdravotním postižením.
• Provozujeme Prodejní galerii Okénko v OMC sv. Florián, kde nabízíme vý-

robky řady chráněných dílen z Jihočeského kraje.
• Chráněné dílny provozujeme v Jindřichově Hradci i v Dačicích.
• Děláme, co můžeme, děláme také chyby, ale jdeme dál.
• Jsme vděční všem firmám i jednotlivcům, kteří naši práci podporují.
• Vážíme si času a práce našich dobrovolníků.
• Není nám lhostejný osud Ukrajiny a uprchlíků před válkou, proto klien-

ti chráněných a  sociálně terapeutických dílen začali vyrábět drobnosti 
v modro žlutých barvách, které nabízíme v Prodejní galerii Okénko. Výtě-
žek z prodeje těchto výrobků posíláme každý týden na účet SOS ADRA, 
ze kterého je financována pomoc Ukrajině.

• Děkujeme, že jste dočetli až sem a že jste s námi.
Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Včelka
kočička, narozena 6/2021, 
kastrovaná
Koťátko bylo nalezeno v  No-
vé Včelnici, kde místní lidé kr-
mí kočičky, které se tam množí. 
Včelka je už hezky vymazlená 
kočička, sama vyhledává člo-
věka a při hlazení přede a přede. Je čistotná, zvyklá na jiné kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Nessie
kočka, dospělá, kastrovaná
Kočička je hodná, velice mazli-
vá a hravá. Je naučená na koči-
čí WC, s jinými kočkami nekon-
fliktní.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Grace
kočička, narozena 5/2021, 
kastrovaná
Grace si pomalu začíná zvykat 
na mazlení, v náručí už vrní, ale 
ještě si pro pohlazení sama ne-
přijde, chce to čas. Je velmi čis-
totná a zvyklá na své kočičí sou-
rozence.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Bernie
kocour, starší, kastrovaný
Přišel k  nám ve  špatném sta-
vu, vyhublý, s  rýmou, výtokem 
z  očí, s  dredy (musela mu být 
většina srsti oholena) a  záně-
tem v  uších (zřejmě díky neu-
stálým zánětům nosí hlavičku 
na  stranu a  již mu to s  největ-
ší pravděpodobností zůstane napořád). Bernie je neskutečně milý, 
mazlivý, vděčný. Miluje hlazení a jídlo, za to vám snese modré z nebe.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Pepřenka
kočička, narozena cca 6/2021, 
kastrovaná
Pepřenka je hodná kočička. Ne 
že by se aktivně chodila mazlit, 
ale bez problémů snáší jakou-
koli manipulaci, pochování či 
tabletku do tlamy. Je čistotná, 
zvyklá na hodného pejska.
Kontakt pro zájemce
 - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Atlík
samec, plemeno Ruský králík 
nebo Kalifornský králík, věk neu-
rčen, ale nejedná se o staré zvíře, 
kastrovaný 
Atlík je milý králík. Je zvyklý 
na kontakt s lidmi a nekouše.
Kontakt pro zájemce
 - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec www.psi-jh.estranky.cz 

Klára Černá

 � VÍTE, ŽE…
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Základní umělecká škola Vítězslava Nováka v  Jindřichově Hradci se 
po  dlouhé době protiepidemických opatření začíná dostávat do  svého 
běžného provozu. Důkazem se stalo i konání okresního kola soutěže žá-
ků ZUŠ ve hře na dechové nástroje. V pondělí 7. března přivítala naše škola 
více jak čtyřicet dětí z celého okresu. Kromě jindřichohradecké ZUŠky by-
ly zastoupeny i školy z Dačic a Třeboně. Soutěžící byli rozděleni do mno-
ha kategorií podle věku, a také podle nástroje, na který hrají. Měli jsme tak 
možnost slyšet zobcové i  příčné flétny, klarinety, saxofony, fagoty, trub-
ky či pozouny. Ti nejšikovnější reprezentovali náš okres v  krajském kole 
28. března v Sezimově Ústí a 29. března v Dačicích. Jindřichohradeckou ZUŠ- 
ku na nich reprezentovalo devět žáků, které odborná porota za jejich vy-
nikající výkony do krajského klání vyslala. Gratulaci si však zaslouží i ti, kteří 
v soutěži již pokračovat nebudou. I jejich výkony nám přinesly radost a po-

 � Jindřichohradecká ZUŠka může po nucené pauze opět potěšit veřejnost
hlazení po duši. Zobcové flétny budeme mít opět možnost slyšet na čtvr-
tém ročníku Flautování, které se bude konat v budově ZUŠ v Jindřicho-
vě Hradci ve dnech 8. a 9. dubna. Jedná se o soutěžní přehlídku s řadou 
doprovodných akcí. Pro veřejnost, kterou tímto na  akci srdečně zveme, 
bude připravena výstava hudebních nástrojů i notového materiálu, dále 
se budou konat zábavné hudební dílny a semináře. Součástí bude i kon-
cert Flauto Nuovo v pátek 8. dubna od 19.00 hodin ve dvoraně Fakul-
ty managementu jindřichohradecké VŠE. Koncert je věnovaný zobcové 
flétně a hudbě zkomponované pro tento nástroj ve 20. a 21. století. V rám-
ci programu zazní skladby s využitím moderních technik hry a elektronic-
kých efektů. 
Virtuozita skladeb dalece přesahuje představu o prostém a jednoduchém 
hudebním nástroji. Na různé druhy zobcových fléten zahrají Anna Miko-

lajková, Petra Karpíšková, Renata Smetková a Jakub Kydlíček, kteří jsou ne-
jen profesionálními hráči na zobcové flétny, ale také pedagogové tohoto 
nástroje na základních uměleckých školách, konzervatořích i univerzitách 
v České republice. Koncert pořádá a posluchače srdečně zve Společnost 
přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s. 
Dechové nástroje dostanou velký prostor také na  konci dubna. Tento-
krát však z úplně jiného žánrového soudku. ZUŠ V. Nováka připravuje tra-
diční jarní koncert S(w)inging Saxophones. Konat se bude 23. dubna 
od 17.00 hodin v Kulturním domě Střelnice. Milovníci swingové muzi-
ky uslyší řadu oblíbených melodií, mnohé z nich však v nových úpravách 
a aranžích. Zazní také několik úplných novinek. Věříme, že milým zpestře-
ním bude i vystoupení žáků literárně – dramatického oboru. Srdečně zve-
me nejen příznivce ZUŠ, ale také širokou veřejnost.

Hana Stráníková, Barbora Liláková

Jindřichohradecký symfonický orchestr při-
pravuje na  neděli 10. dubna od  19.00 ho-
din v  kapli sv. Maří Magdaleny Jarní kon-
cert. Orchestr zahraje v  komorním obsazení 
pod taktovkou jindřichohradeckého dirigen-
ta, sbormistra, klavíristy a  varhaníka Tomáše 
Petrů.
Na  program koncertu byly zařazeny skladby 
několika autorů, jejichž díla nás provedou kla-
sickou hudbou od baroka po současnost. 
Na Jarním koncertu se představí tři sólistky. Zi-

 � Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru
mu a Léto ze Čtvera ročních dob A. Vivaldiho 
zahraje houslistka Nelly Helclová, která pak 
ve Dvojkoncertu pro dvoje housle a orchestr 
d moll J. S Bacha zahraje společně s Evou Ši-
břinovou. Nejmladší sólistkou na tomto kon-
certu bude Anna Petrů.
Vstupenky na Jarní koncert, na nějž vás srdeč-
ně zveme, se budou prodávat přímo na místě 
a výtěžek z koncertu bude věnován na huma-
nitární pomoc Ukrajině.

Ludmila Plachá
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Kdo chce tančit v  rytmu swingu, ať přijde 
na Střelnici!
Městská kultura Jindřichův Hradec pořá-
dá pro všechny příznivce jazzové a  swin-
gové hudby taneční večer s tradičním ná-
zvem „Charleston“. V  sobotu 9. dubna 
2022 od 20.00 hodin se můžete v divadel-
ním sále Kulturního domu Střelnice těšit 
na slavné melodie převážně z minulého stole-

 �Městská kultura Jindřichův Hradec nabízí v dubnu nespočet akcí
tí v podání bigbandového orchestru Zatrest-
band z Třeště, který vede umělecký kovář, he-
rec a kapelník Petr Píša. Pomyslnou taktovku 
si tento orchestr bude během večera podávat 
s místní kapelou Old Steamboat Jazz Band 
Lumíra Rataje, která hraje nejznámější „šlá-
gry“ v  dixielandovém provedení. Během ce-
lého večera si tak přijdou na své jak ti, kteří si 
budou chtít zatančit v rytmu „velké muziky“, 

tak i ti, kteří raději tráví příjemné chvíle posle-
chem skvělé muziky se sklenkou dobrého pi-
tí a ve společnosti svých přátel. Vstupenky je 
možné zakoupit v pokladně KD Střelnice ne-
bo on-line na: www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát

KULTURNÍ SERVIS

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na  diashow Martina Loewa „JAPONSKO“ 
dne 11. dubna od 19.00 hodin do kinosálu 
KD Střelnice.
Dobrodružný příběh cesty do Země vycháze-
jícího slunce. Úžasné fotografie, poutavé vy-

právění i autentické filmové záběry a pulzující 
velkoměsta i posvátný klid japonských zahrad. 
Vlaky svištící tryskovou rychlostí i chrámy, kde 
se čas zastavil již před staletími. Více na: www.
promitani.cz.

Martin Loew

Nový Senior a Junior program 
Městská kultura Jindřichův Hradec před-
stavuje nový program zaměřený nejen 
na  seniory. Rozšiřujeme výborně fungující 
program tanečních večerů Senior klub o pro-
gramy v  kině a  návštěvu městských kultur-
ních zařízení. Na úterý 12. dubna je od 10.00 
hodin připraveno promítání filmu Meky 
a  na  úterý 26. dubna od  10.00 hodin film 
Vlastníci. Obě tato představení jsou za  zvý-
hodněné vstupné 60 Kč. Dále se pro seniory 

uskuteční komentovaná prohlídka Výstav-
ního domu Stará radnice dne 19. dubna 
od 10.00 do 12.00 hodin.

Pro juniory a děti rozšiřujeme oblíbená neděl-
ní představení pohádek z  cyklu „Děti s  rodiči 
do divadla“ a pohádek v kině o návštěvu kultur-
ních zařízení a sobotního odpoledního promí-
tání filmů nejen pro mladší generaci. V sobo-
tu 2. dubna čeká na juniory od 15.00 hodin 
film Ježek Sonic, 16. dubna od  15.00 ho-
din Tlapková patrola ve filmu a 30. dubna 
od 15.00 hodin Addamsova rodina 2.

Adéla Blažková

Městská kultura Jindřichův Hradec vás 
zve na  divadelní komedii Bruna Druarta 
„PARFÉM V  PODEZŘENÍ“ dne 12. dubna 
od 19.00 hodin do divadelního sálu Kultur-
ního domu Střelnice. 
Divadlo Radka Brzobohatého. Předplatné 
skupiny A.
V  režii Jakuba Nvoty hrají: Valérie Zawadská, 

Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda Ká-
rolyi, Romana Goščíková / Kateřina Peřinová, 
Lukáš Burian, Lukáš Malínek.
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden 
luxusní parfém. Hledá se vrah. 
Napínavá francouzská krimi komedie rozehrá-
vá příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla 
smrt majitelky nedalekého butiku. 

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na  divadelní komedii Gura Korena „NE-
PERTE SE, PROSÍM VÁS!“ dne 21. dubna 
od 19.00 hodin do divadelního sálu Kultur-
ního domu Střelnice. Náhradní termín za 
8. 2. 2022.
Divadlo Palace. Předplatné skupiny A.

V režii Petra Svojtky hrají: Martina Hudečková / 
Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav 
Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach / Jan Szy-
mik / Miloš Kopečný a Kateřina Holánová.
Tři sourozenci se sešli v  advokátní kanceláři, 
aby si vyslechli otcovu poslední vůli. 

Ivana Bačáková

Čarodějnice ovládnou park
Poslední dubnový den bude tradičně patřit 
všem malým i  velkým čarodějům a  čaroděj-
kám.  Město Jindřichův Hradec ve  spoluprá-
ci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec vás co nejsrdečněji zvou 30. dub-
na v  18.30 hodin do  parku pod gymnázi-
em na pálení čarodějnice. Naše čarodějnice 

jsou hlavně o programu a soutěžích pro dě-
ti, diskotéce Michala Arnošta, opékání buřtů 
na ohni a o celkové atmosféře. Vatru postaví 
dobrovolní hasiči, ustrojí i čarodějnici a sou-
těží pro děti přispějí ke zdárnému průběhu 
celé akce. Každé dítě v kostýmu čarodějnice 
a čaroděje obdrží malý dárek. 

Adéla Blažková

DUBEN 2022 |  13www.jh.cz



14  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



DUBEN 2022 |  15www.jh.cz



Po  téměř tříleté odmlce se letos opět budeme 
moci radovat při Velikonoční veselici, která se 
bude konat v sobotu 9. dubna 2022 od 9.30 ho-
din v areálu Muzea Jindřichohradecka ve Štít-
ného ulici 124/I. Čekají nás tradiční velikonoční 
dílny – pletení pomlázek, barvení kraslic či veli-
konoční trhy s výrobky klientů chráněných dílen 
Nazaret z Borovan, Otevřená OKNA z Jindřicho-
va Hradce a dalších. Nebude chybět ukázka tra-
dičních řemesel, Luďkova Hračkolna, dlouhoruký 
harmonikář Ondřej Vácha, cimbálovka Notečka, 
Jarošovská krojová družina a průvod s Kraslicov-
níkem za doprovodu řehtaček dětského rytmic-
kého orchestru Hakuna Matata.
Aby se náš Kraslicovník zase mohl pyšnit krás-
nými kraslicemi a  zdobit tak jindřichohradec-
ké náměstí Míru až do 18. dubna, uskuteční se 
v  termínu od  28. března do  8. dubna 2022 
v konferenčním sále ve Štítného ulici veliko-
noční výtvarné dílny pro žáky mateřských 
a základních škol.
Těšíme se na vaši hojnou účast!

Martina Machartová
Foto: Amálie Buřilová

 � Jindřichův Hradec se mů-
že znovu těšit na Velikonoční 
veselici 

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - DUBEN 2022
K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  -  D U B E N   2 0 2 2

1.4. 17:30 ZTRACENÉ MĚSTO 20:00 AMBULANCE
pátek Dobrodružný, Komedie / USA titulky Akční, Thriller / USA titulky

2.4. 17:30 JEŽEK SONIC 2 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
sobota Akční, Dobrodružný, Komedie / USA, Japonsko dabing Komedie / Česko, Slovensko česky

3.4. 17:30 JEŽEK SONIC 2 20:00 POSLEDNÍ ZÁVOD
neděle Akční, Dobrodružný, Komedie / USA, Japonsko dabing Drama / Česko česky

5.4. 17:30 JEŽEK SONIC 2 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
úterý Akční, Dobrodružný, Komedie / USA, Japonsko dabing Komedie / Česko, Slovensko česky

6.4. 17:30 POSLEDNÍ ZÁVOD 20:00 MORBIUS
středa Drama / Česko česky Akční, Thriller / USA titulky

7.4. 17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 20:00
čtvrtek Komedie / Česko, Slovensko česky Fantasy,Dobrodružný / USA titulky

8.4. 17:30 MORBIUS 20:00 STÍNOHRA
pátek Akční, Thriller / USA dabing Thriller / Česko česky

9.4. 17:00 20:00 MORBIUS
sobota Fantasy, Dobrodružný / USA dabing Akční, Thriller / USA dabing

10.4. 17:00 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
neděle Fantasy, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko, Slovensko česky

12.4. 17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20:00 MORBIUS
úterý Komedie / Česko česky Akční, Thriller / USA titulky

13.4. 17:30 JEŽEK SONIC 2 20:00 STÍNOHRA
středa Akční, Dobrodružný, Komedie / USA, Japonsko dabing Thriller / Česko česky

14.4. 17:00 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
čtvrtek Fantasy, Dobrodružný / USA dabing Komedie, Sportovní / Česko česky

15.4. 17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 20:00 STÍNOHRA
pátek Komedie / Česko, Slovensko česky Thriller / Česko česky

16.4. 17:30 ZLOUNI 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
sobota Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie, Sportovní / Česko česky

17.4. 17:30 ZLOUNI 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
neděle Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie, Sportovní / Česko česky

19.4. 17:30 TEST 20:00 STÍNOHRA
úterý Komedie / Francie dabing Thriller / Česko česky

20.4. 17:30 ZLOUNI 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
středa Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie, Sportovní / Česko česky

21.4. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00
čtvrtek Komedie / Česko česky Fantasy, Dobrodružný / USA dabing

22.4. 17:30 TEST 20:00 SEVEŘAN
pátek Komedie / Francie dabing Akční, Historický / USA titulky

23.4. 17:00 20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
sobota Fantasy, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

24.4. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 SEVEŘAN
neděle Komedie / Česko česky Akční, Historický / USA titulky

26.4. 17:30 ZLOUNI 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
úterý Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie, Sportovní / Česko česky

27.4. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 TEST
středa Komedie / Česko česky Komedie / Francie dabing

28.4. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
čtvrtek Komedie / Česko česky Drama / V. Británie titulky

29.4. 17:00 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA 20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
pátek Drama / V. Británie titulky Komedie / Česko česky

30.4. 17:30 ZLOUNI 20:00 SEVEŘAN
sobota Animovaný, Komedie / USA dabing Akční, Historický / USA titulky

K I N O   J U N I O R K I N O   S E N I O R 

2.4. 15:00 JEŽEK SONIC 12.4. 10:00 MEKY
sobota Dobrodružný, Komedie / USA / dabing dabing úterý Dokument / Česko, Slovensko česky

3.4. 15:00 KRTEK A HODINY 26.4. 10:00 VLASTNÍCI
neděle pásmo pohádek / ČSR česky úterý Komedie / Česko česky

10.4. 15:00 NEZBEDNÉ POHÁDKY
neděle pásmo pohádek / ČSR česky

16.4. 15:00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
sobota Animovaný / USA / dabing dabing

17.4. 15:00 U VODY

neděle pásmo pohádek / ČSR česky

24.4. 15:00 DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE
neděle pásmo pohádek / ČSR česky

30.4. 15:00 ADDAMSOVA RODINA 2
sobota Animovaný, Komedie / USA / dabing dabing

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
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V pátek 29. dubna v 17.00 hodin bude v Mu-
zeu fotografie a  moderních obrazových 
médií zahájena vernisáží výstava "Top of 
Kopp". Jedná se o  průřez celoživotní tvorbou 
Ing.  Pavla Koppa prezentovaný cca padesáti 
nejzdařilejšími fotografiemi, které byly vybrá-
ny u  příležitosti jeho osmdesátých narozenin. 
Velká část jeho fotografií je věnována Itálii, kde 
několik let žil. Tento autor je jindřichohradecké 
veřejnosti již známý z  nedávné výstavy, knihy 
a vzpomínkového pořadu "Italské chvilky s Mi-
roslavem Horníčkem." 
Poslední březnový den byla v muzeu fotogra-
fie zahájena výstava Afrika v srdci, která po-
trvá až do konce srpna. V jejím rámci se uskuteč-
ní mnoho doprovodných kulturně vzdělávacích 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

programů, jako jsou besedy, 
přednášky a komentované pro-
hlídky. Součástí je i  soutěž pro 
všechny dětské fotografy, za-
končená výstavou a  oceněním 
nejkrásnějších fotografií nejen 
afrických zvířat, která budou jejich hlavním té-
matem a motivem. 
V  Muzeu fotografie a  moderních obrazo-
vých médií již probíhá fotografický kroužek 
pro děti a mládež, který jsme pro velký zájem 
rozdělili do dvou termínů. Kromě původně na-
bízené středy se fotografický kroužek nově ko-
ná i v úterý rovněž od 15.30 hodin. Pokud by 
měl někdo další zájem, pro úterní termín máme 
ještě několik volných míst.

Dům gobelínů, kulturních tradic a  řeme-
sel otevírá sezónu 2022 vernisáží výsta-
vy v  pátek 1. dubna v  15.00 hodin.  Právě 
v  tento první den výstavy uměleckých vý-
robků od  Sdružení textilních výtvarníků 
z Prahy budete mít možnost setkat se s autor-
kami osobně a  dozvědět se o  jejich vystave-
ných gobelínech a  textilních miniaturách ně-
co víc.  Jindřichův Hradec navštíví vystavující 
Jarmila Handzelová, Jarmila Hartlová, Ludmila 
Kaprasová, Miluše Mikušová, Alena Pýchová, 
Jaroslava Těšínská a  další výtvarnice. Některé 
miniatury a šperky budou  i k prodeji. Výstava 
potrvá do 27. listopadu 2022. 
V dubnu je také již připraven první kurz Tka-
ní tapiserie pro začátečníky pod vedením 
zkušené lektorky Milevy Müllerové. Kurz 
se uskuteční 2.–3. března od  9.00 hodin 
do 17.00 hodin. Účastníci se seznámí s mate-
riálem a pomůckami vhodnými pro tkaní na rá-
mu, naučí se správně navést osnovu, základy 
hladkého tkaní a další tkalcovské techniky. Lek-
torka všem ukáže, jak správně vybrat vhodný 

návrh pro tkaní, naučí zájemce pracovat pod-
le pauzy se vzorem. Kurzisté si osvojí základní 
principy výběru a  míchání barev. Pokročilejší 
účastníci již potom budou realizovat tapiserii 
podle vlastního návrhu.
První páteční tvoření pro děti a  dospělé 
je připraveno na  8. dubna od  13.00 hodin 
do 18.00 hodin. Pro děti je připraveno tvoře-
ní s jarní a velikonoční náplní. Malé návštěvníky 
nemine ani zasloužená odměna. Vstupné pro 
děti je zdarma, dospělí uhradí 20 Kč.
Druhým dubnovým kurzem je kurz Plete-
ní z orobince pro začátečníky pod vedením 
lektorky Ivety Dandové. Také na tomto kurzu 
si účastníci vytvoří jarní a velikonoční výzdobu, 
a to z orobince. Vlastnoručně vyrobená ošatka 
a další výrobky z této mokřadní rostliny vás pří-
jemně potěší. Kurz se koná v sobotu a neděli 
9.–10. dubna od 9.00 do 17.00 hodin s pole-
dní pauzou od 12.00 do 13.00 hodin. Na ten-
to kurz jsou ještě volná místa, přihlásit se může-
te na tel. č.: 720 217 707.

Dům gobelínů se těší na všechny návštěvní-
ky v roce 2022, otevřeno bude denně mimo 
pondělí od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 
17.00 hodin. 

Jitka Čechová

Foto: Václav Šilha

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec zahajuje 
v letošním roce sezónu v sobotu 2. dubna. Jistě 
nejen návštěvníky přijíždějící k nám z větší dál-
ky, ale také místní potěší skutečnost, že můžeme 
navázat na naši známou velikonoční tradici – vý-
stavu zvanou Splašená vejce. Zhruba osm set 
vajec rozmanitých velikostí a barev se postupně 
v týdnu před velikonočním víkendem objeví 
v zámeckých pokojích v neobvyklých kompozi-
cích. Od Velkého pátku 15. dubna do Veliko-
nočního pondělí 18. dubna bude možné na-
vštívit pokoje s  výstavou v  individuálních 
prohlídkách. Návštěvníci tak mohou interiéry 
procházet vlastním tempem. To jistě ocení ze-
jména malí návštěvníci i  jejich rodiče. Ale ani ti 
z vás, kteří upřednostní prohlídku s průvodcem, 
nebudou ošizeni. V prohlídkové trase se budou 
pohybovat naši průvodci a  velmi rádi odpoví 

 �O Velikonocích budou na zámku k vidění splašená vejce 
na  dotazy nebo i  podají část průvodcovského 
výkladu. Otevírací doba o Velikonocích je od 
10.00 do  12.00 hodin a  následně od  13.00 
do 15.15 hodin (poslední možný vstup). Výsta-

va Splašená vejce zůstane v  pokojích také 
v týdnu po Velikonocích, tedy do neděle 24. 
dubna. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Krajník
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Ve čtvrtek 2. března se v Kulturním domě Střel-
nice v Jindřichově Hradci rozdávaly ceny pro 
nejúspěšnější sportovce roku 2021. Udílení 
cen každoročně pořádá Okresní sdružení Čes-
ké unie sportu Jindřichův Hradec. V  roli hos-
titele se střídají Dačice, Třeboň a  Jindřichův 
Hradec. Letos byla řada opět na našem městě 
a akce proběhla pod záštitou starosty Jindři-
chova Hradce Jana Mlčáka.
Během slavnostního večera bylo předáno 
celkem 25 cen. Nejúspěšnějším sportovcem 

 � Sportovcem roku Jindřichohradecka 2021 se stal plavec Jonáš Kešnar

SPORT

Slavnostní ocenění  jindřichohradeckého 
trenéra karate Jaroslava Valenty Jihočes-
kým svazem karate 
Dne 17. února 2022 se konala valná hromada 
Jihočeského svazu karate, na  které byl trenér 
a předseda Karate Jindřichův Hradec Okinawa 
Goju ryu Dojo Jaroslav Valenta slavnostně oce-
něn za svoji celoživotní práci pro karate v  re-
gionu jižní Čechy. Ocenění a pohár mu předal 
předseda JČSKe Jiří Faktor. Podobné ocenění 
obdržel Jaroslav Valenta také od Českého sva-
zu karate Goju ryu již na konci roku 2021, a to 
na Mistrovství ČR v Brně před plnými tribuna-
mi diváků a nastoupenými závodníky. Ocenění 
za svoji dlouholetou práci pro karate a za pro-
pagaci Goju ryu karate v  ČR obdržel Jan Va-

 � Klub Karate Jindřichův Hradec OGRD informuje
lenta z  rukou předsedy svazu Jiřího Bočka. 
Sportovní úspěchy členů Karate JH OGRD 
na Krajské lize v Českých Budějovicích
V sobotu 20. února 2022 se v Českých Budějo-
vicích konalo 1. kolo Krajské ligy karate JČSKe, 
kterého se zúčastnili i členové Karate J. Hradec 
OGRD Ondra Uxa a  Ondra Šafrata, které do-
provázel a kaučoval trenér J. Valenta. Akci po-
řádal Fight club Č. Budějovice a zúčastnilo se jí 
přes 150 dětských závodníků a závodnic.
Výsledky členů KJH OGRD: 
Kata mladší žáci – Ondra Uxa 3. místo
Kata starší žáci – Ondra Šafrata 2. místo
Klub Karate J. Hradec OGRD uspořádal pro 
své dětské i dospělé členy sportovní akci
V sobotu 26. února odpoledne uspořádal klub 

Karate J. Hradec na místní 5. ZŠ tříhodinovou 
sportovní akci pro své členy, a to jak pro děti, 
tak i pro dospělé. Sešlo se kolem padesáti cvi-
čících ve dvou tělocvičnách. Děti si pod vede-
ním trenérů užili zábavné soutěžní odpoledne 
plné her a soutěží, za které obdrželi medaile, 
dospělí si pak společně zatrénovali nesoutěžní 
tradiční karate. Celá akce se nesla v duchu ak-
tivního cvičení a byla plná úsměvů a pozitivní-
ho ducha, přičemž trenérsky ji zabezpečil po-
řádající klub, jmenovitě Jaroslav Valenta, Milan 
Sedlák, Rostislav Dvořák a Petr Vašek. Akce se 
povedla, a tak klub plánuje v dohledné době 
její pokračování. 

Jaroslav Valenta
Foto: archiv klubu Karate J. Hradec

okresu se stal paralympijský plavec Jonáš Keš-
nar, který skončil na loňské letní paralympiádě 
v Tokiu na pátém místě.
Mezi kolektivy dospělých sportovců si oce-
nění za  první místo odnesli basketbalisté tý-
mu mužů GBA Fio banka Jindřichův Hradec. 
Za  kolektivy mládeže nejvíce bodovalo triat-
lonové družstvo starších žáků TCV Jindřichův 
Hradec. Výsledky všech kategorií a další infor-
mace najdete na webu: www.jh.cz.

Eliška Čermáková

Srdečně zveme všechny příznivce ledního ho-
keje na 9. ročník Memoriálu Jana Marka, kte-
rý se bude konat 2. a 3. dubna letošního roku 
na  Zimním stadionu Jana Marka v  Jind- 
řichově Hradci. Mezinárodního hokejového 
turnaje dorostu se zúčastní družstva HC KO-
META Brno, PSG BERANI Zlín, HC MOTOR Čes-
ké Budějovice, EC RED BULL Salcburk a  HC 
STŘELCI Jindřichův Hradec.
Program:
sobota 2. dubna
9.00 hodin: HC STŘELCI Jindřichův Hradec vs. 
HC MOTOR České Budějovice

 �Město nad Vajgarem bude hostit další ročník Memoriálu Jana Marka
11.00 hodin: EC RED BULL Salzburg vs. HC KO-
META Brno
13.00 hodin: HC MOTOR České Budějovice vs. 
PSG BERANI Zlín
15.00–16.00 hodin: uctění památky Jana Mar-
ka na městském hřbitově v Jindřichově Hradci
16.15 hodin: HC KOMETA Brno vs. HC STŘELCI 
Jindřichův Hradec
18.00 hodin: PSG BERANI Zlín vs. EC RED BULL 
Salzburg
neděle 3. dubna
9.00 hodin: HC STŘELCI Jindřichův Hradec vs. 
EC RED BULL Salzburg

10.45 hodin: HC MOTOR České Budějovice vs. 
HC KOMETA Brno
12.30 hodin: HC STŘELCI Jindřichův Hradec vs. 
PSG BERANI Zlín
14.15 hodin: EC RED BULL Salzburg vs. HC MO-
TOR České Budějovice
16.00 hodin: PSG BERANI ZLÍN vs. HC KOME-
TA Brno
cca 17.45 hodin: slavnostní vyhlášení výsledků 
a ukončení turnaje
Pořadatel si vyhrazuje právo na  změny pro-
gramu.

Jan Hanzálek, David Regásek
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.
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UČEBNICE PRO JINDŘICHO-
HRADECKÉ ŠKOLY BYLY
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ

PRODUKCE ZDEJŠÍ
LANDFRASOVY TISKÁRNY.

VYMŘELÝ
KOČOVNÍK

POUŽITÍ
(ANGL.)

CHEM. ZN.
TITANU

CHEM. ZN.
KYSLÍKU RECEPCE AFRICKÝ

SLON
UMĚLECKÁ

BESEDA

LOV
S ČEKÁNÍM

NA ZVĚŘ

ŘECKÝ
BŮH

LÁSKY

BULHAR.
TISK.

AGENT.

SPZ
NÁCHOD

MPZ
ITÁLIE NĚCO

1. ČÁST 
TAJENKY

4. ČÁST 
TAJENKY

VESNICE
(MN. Č.)

PROJEV
NESOUHLASU

KANADSKÁ
PROVINCIE

MĚN. JEDN.
VIETNAMU

MEDITAČNÍ
SLŮVKO

PŘÁTELÉ
ČLOVĚKA

2. ČÁST 
TAJENKY

OBOROVÁ
NORMA JIH

BĚDA
(LATIN.)

ŠUMAVSKÉ
JEZERO

DVOJICE

MĚN. JEDN.
JEMENU

MOUČKA
Z KURKUMY

SLUŽEBNÍ
POŘADÍ

PÍSM. ŘEC.
ABECEDY

JMÉNO
JANŽUROVÉ

OHŘÍVAČ
VODY

ČERVENÝ
(NĚM.)

OMYL

ANTOUŠEK

ROSTL. 
PODOB.

HEŘMÁNKU

EGYPT.
BOHYNĚ

AMERICKÝ
NOREK

RUSKÁ
ŘEKA

CHEM. ZN.
ASTATU

POUKÁZKA
NA PENÍZE

SPOLEČEN.
PES

PODLAHOVÁ
KRYTINA

FILM. REŽ.
KUROSAVY

VÝTAŽEK
Z BYLIN

ŘÍM. ČÍSL.
1006

EMBLÉM

TUNA

MYLNÝ
NÁZOR

LITR

5. ČÁST 
TAJENKY

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

NITRID
BORU

ZÁJM.
TÁZACÍ

VŮDČÍ
MYŠLENKA

ČESKÝ
HOUSLISTA

ZÁZRAK

TĚTÍ

24
HODIN

PODPIS
ANONYMA

NÁDOBA NA
ZALÉVÁNÍ

LEPIDLO
(ZAST.)

AKADEMIE
VĚD

ČESKÝ
ZPĚVÁK
(VILÉM)

PODAGRA

POSTRANNÍ
ČÁST

STUP. VÝK.
V DŽUDU

VODNÍ
ŽIVOČICH

AUSTRALSKÝ
PAPOUŠEK

SLOVANSKÁ
VESNICE

OZN. PRO
AMPÉR

JESTLIŽE
(SLOV.)

KINO

LESKLÝ
NÁTĚR

ČÁST
ÚST

BEČKA

RIVAL

PRVEK SIT.
KOMIKY

ČIRÁ
TEKUTINA

CHEM. ZN.
SÍRY

HON

SPZ
LITOMĚŘICE

MUŽSKÝ
POTOMEK

SOLMIZ
SLABIKA

DĚDIČNÝ
ČINITEL

OXID
BORNATÝ

BYLINNÝ
ODVAR

NÁPOVĚDA:
ISIS, IBL, ČOK, LAKA, USE,

DONG, YSAT, YLO
NÁPOR

REVERS

V HUDBĚ
(PIANO)

UMĚLECKÝ
TANEC

OZN. PRO
GRAM

ODDĚLENÍ
TECHN.

KONTROLY

3. ČÁST 
TAJENKY

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci
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   3. 5.  PAT A MAT – ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
   4. 5.  „ROZMARNÉ LÉTO“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
   6. 5.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
12. 5.  KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA – KONCERT KPH – KAPLE SV. M. MAGDALENY 
13. 5.  FARMÁŘSKÉ TRHY
15. 5.   SENIOR KLUB
21. 5.  PŘES KOPEC NA HRADEC
29. 5.  „O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na květen

  1. 5.–31. 5.  PARNÍ JÍZDA VLAKEM – JHMD
   1. 5.  KÁJA A BAMBULÁČEK – KD STŘELNICE 
   7. 5.  11. JINDŘICHOHRADECKÁ AKORDEONOVÁ PŘEHLÍDKA – KD STŘELNICE
14. 5.  BĚŽ NA VĚŽ – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
 19. 5.  ŠTÍTKO A POUPĚNKA – KD STŘELNICE
20. 5.  VEČER S JAZZEM A VÍNEM – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
22. 5.  MICHAL NESVATBA – KD STŘELNICE
 27. 5.  MUZEJNÍ NOC
28. 5.  DEN VE VZDUCHU PRO MALÉ I VELKÉ – LETIŠTĚ J. HRADEC

Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. dubna
ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY
Výstavní dům Stará radnice

1. dubna, 15:00 hodin
VÝSTAVA 
UMĚLECKÝCH VÝROBKŮ 
OD SDRUŽENÍ TEXTILNÍCH VÝTVARNÍKŮ 
Z PRAHY
Vernisáž výstavy
Dům gobelínů

2.–3. dubna
9. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA MARKA
Zimní stadion Jana Marka

3. dubna, 14:00 hodin
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Centrum města

3. dubna, 17:00 hodin
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci
KD Střelnice

5. dubna 
VELETRH PRÁCE
Fakulta managementu VŠE J. Hradec

5. dubna, 19:00 hodin
TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHTLE A KOČKY
KD Střelnice

6. dubna, 16:30 hodin
VELKÉ THEATRUM, 
KTERÉ OHROMILO EVROPU
Přednáška Josefa Špidly
Městská knihovna J. Hradec

8. dubna, 13:00–18:00 hodin
TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

DUBEN 2022
Kulturní kalendář

8.–9. dubna
FLAUTOVÁNÍ
Soutěž žáků ZUŠ ve hře na zobcové 
flétny. ZUŠ V. Nováka J. Hradec

8. dubna, 19:00 hodin
FLAUTO NUOVO
Koncert zobcové flétny
Dvorana Fakulty managementu VŠE 
J. Hradec

9.–10. dubna, 9:00–17:00 hodin
PLETENÍ Z OROBINCE PRO ZAĆÁTEČNÍKY
Dům gobelínů

9. dubna, 20:00 hodin
CHARLESTON
Hrají: Zatrestband a Old Steamboat 
Jazz Band. KD Střelnice

10. dubna, 15:00 hodin
CIRKUS PRDÍTKO
Ústav úžasu. ZUŠ V. Nováka J. Hradec

10. dubna, 19:00 hodin
JARNÍ KONCERT JHSO
Kaple sv. Maří Magdaleny

11. dubna, 19:00 hodin
JAPONSKO
Cestovatelská diashow Martina Loewa
KD Střelnice – kino

12. dubna, 16:30 hodin
JAK SE UČIT S DĚTMI
Přednáška Zdeňky Masopustové, 
ředitelky Studijního centra BASIC
Městská knihovna J. Hradec

12. dubna, 19:00 hodin
BRUNO DRUART: "PARFÉM V OHROŽENÍ"
Divadlo Radka Brzobohatého. Diva-
delní předplatné skupiny A
KD Střelnice

16. dubna
VELIKONOČNÍ JÍZDA
Program v žel. st. Hůrky
Jindřichohradecké úzkokolejky

17. dubna, 17:00 hodin
VELIKONOČNÍ KONCERT 
PS JAKOUBEK YMCA
Kaple sv. M. Magdaleny

20. dubna, 16:30 hodin
JAMES BOND - FILMOVÉ LOKACE
Přednáška Jaromíra Nováka
Městská knihovna J. Hradec

21. dubna, 19:00 hodin
GUR KOREN 
"NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!"
Divadlo Palace. 
Divadelní předplatné skupiny A. 
Náhradní termín za 8. 2. 2022
KD Střelnice

23. dubna, 17:00 hodin
S(W)INGING SAXOPHONES
Jarní koncert. KD Střelnice

23. dubna, 18:00 hodin
KONCERT POSTNÍ A VELIKONOČNÍ DU-
CHOVNÍ HUDBY
Chrámový sbor Adama Michny s or-
chestrem
Proboštský kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie

24. dubna, 16:00 hodin
VESELÁ POUŤ - HOSTÉ JŮ A HELE
Divadelní pohádka v cyklu 
"Děti s rodiči do divadla"
KD Střelnice

28. dubna, 16:30 hodin
PRVNÍ REPUBLIKA
Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna
Městská knihovna J. Hradec

28. dubna, 18:00 hodin
O UGANDĚ S AFRICKOU KÁVOU
Přednáší Ing. Oldřich Máca
Muzeum fotografie a MOM

29. dubna, 17:00 hodin
TOP OF KOPP
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

30. dubna, 18:30 hodin
ČARODĚJNICE
Zábavné odpoledne
Park pod gymnáziem V. Nováka

Probíhající výstavy:

VÍTE ŽE? ANEB CO NOVÉHO V OTEVŘENÝCH 
OKNECH V ROCE 2022 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 4. 2022

LESY A PŘÍRODA 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 4. 2022

AFRIKA V SRDCI 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 8. 2022


