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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 � Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom
V květnu začínají naplno kvést ovocné stromy, 
kterých v seznamu památných stromů mnoho 
nenajdeme. Mezi těmi ovocnými, které se běž-
ně vysokého věku nedožívají, se hrušeň obec-
ná řadí k dlouhověkým. Hrušeň je významná 
především ovocnářsky, kvůli plodům, ceně-
né je však i dřevo, které je tvrdé, houževnaté 
a pevné. Hodí se k dřevořezbám i na výrobu 
hudebních nástrojů. Dříve se věřilo, že na hru-
šeň může člověk přenést svoji nemoc.
V  okolí Jindřichova Hradce roste několik uni-

kátních hrušní. Zcela jednoznačně nejvýznam-
nější z nich je hrušeň obecná, která roste  v Dol-
ní Radouni. Památnou byla vyhlášena v  roce 
1998. Dle obvodu kmene, který činí 415 cm, je 
tato hrušeň druhou nejmohutnější hrušní v Ji-
hočeském kraji. Hrušeň má pravidelnou koru-
nu jištěnou bezpečnostní vazbou a  v  kmeni 
dlouhou dutinu a  několik dobře zavalených 
jizev. Každoročně kvete a  plodí. Roste v  blíz-
kosti statku čp. 20, na který se rodiče součas-
ného majitele přistěhovali již v  roce 1946. 

 � Společný cyklo a pěší výšlap odstartuje letošní sezónu v Jindřichově Hradci
V  sobotu 21. května pořádá město Jindři-
chův Hradec ve spolupráci se Sborem dob-
rovolných hasičů Jindřichův Hradec oblíbe-
nou akci s názvem „Přes kopec na Hradec 
aneb Jindřichohradecký pedál“. Organi-
zátoři si pro účastníky tentokrát připravili 
dva cyklistické okruhy a jednu trasu pro pě-
ší. Start i cíl jarního Pedálu jsou situovány 
do parku pod gymnáziem. Právě tady čeká 
na  návštěvníky také doprovodný program 
zahrnující například Slack show – originální 
umělecko-sportovní vystoupení, atrakce Cy-
klo klubu Znojmo, jako jsou trojkolky a šla-
pací káry pro menší děti, dřevěná kola „dre-
zína“ – předchůdce jízdních kol či cyklistické 
kuriozity. 
Delší cyklistický okruh měří cca 40 km a je-
ho účastníci se na start postaví ve 13.00 ho-
din. Z  parku pod gymnáziem vyrazí cyklisté 
směrem na Rýdův kopec, sv. Barboru a Mnich, 

dále na  Holenský dvůr, k  rybníku Holná, 
na Jemčinu, Hatín, Polště, Vydří a Políkno smě-
rem na Buk, Matnou a přes Frankův dvůr zpět 
do parku pod gymnáziem.
O  půl hodiny později, tedy ve  13.30 hodin, 
se na  trať vydají zájemci o  kratší cyklistický 
okruh měřící zhruba 20 km, a také pěší účast-
níci, pro které je připravena trasa kopírující no-
vě vzniklou Stezku zámeckých pánů o délce 
cca 3,5 km. Stezka procházející nejzajímavější-
mi místy centra města bude osazena pěti infor-
mačními panely a slavnostně otevřena právě při 
jarním Pedálu. Na vycházkovém okruhu se ná-
vštěvníci seznámí nejen s historií vzniku naše-
ho města, se šlechtickými rody, které život v na-
šem městě ovlivňovaly, ale také uvidí propojení 
do našeho současného života, ať už díky bohaté 
architektuře nebo duchovnímu odkazu.
Kratší cyklistická trasa vede z parku pod gym-
náziem opět směrem na Rýdův kopec, sv. Bar-

boru a Mnich, odtud na Ratiboř, Matnou a přes 
Frankův dvůr zpátky do Jindřichova Hradce. 
O občerstvení se opět postarají jindřichohra-
dečtí dobrovolní hasiči, slovem a hudbou pak 
akcí bude provázet moderátor Michal Arnošt. 
Zhruba v  16.30 hodin dojde na  losování 
cen, přičemž tou hlavní bude i tentokrát jízd-
ní kolo. 
Změna programu vyhrazena.
Důležité upozornění: každý se akce účastní 
na vlastní nebezpečí!
Partneři akce: Nadace Jihočeské cyklostezky, 
která se na  organizaci podílí finančním pří-
spěvkem 15  000 Kč, Česká průmyslová zdra-
votní pojišťovna a  Oblastní spolek Českého 
červeného kříže
Mediální partneři akce: Radiohouse, měsíčník 
Neon, měsíčník Žurnál – krásné články a Jind-
řichohradecký deník

Jana Říhová

V době kvetení je naprosto nepřehlédnutelná 
a dechberoucí. Tato hrušeň se v roce 2013 pro-
bojovala do finále soutěže Strom roku 2013.

Petra Šelepová
Foto: Lenka Mitrenga, archiv města J. Hradec
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
srdečně Vás zdravím v  jednom z  nejkrásnějších měsíců 
v roce. Květen je po studené zimě a dubnu plném aprílo-
vého počasí konečně měsícem opravdu jarním a sluneč-
ným. Doufám, že i Vám rozkvetlá příroda a prodlužující 
se dny vlily energii do žil, všichni trochu toho optimismu 
a dobré nálady po skončené zimě potřebujeme. V minu-
lém vydání jsem psal o konfliktu na Ukrajině a přicháze-
jící uprchlické vlně. Po  prvních týdnech se zdá, že naše 
město prozatím příliv ukrajinských uprchlíků zvládá dob-
ře, a to zejména díky našim občanům, kteří jim poskytli 
své volné byty, pokoje a domy. Značná část jich bydlí ta-
ké v místních penzionech a hotelech a ubytování poskytla 
také nemocnice v budově bývalé LDN a město na vysoko-
školských kolejích. Máme připraveno několik městských 
bytů a část kapacity v ubytovně Slovan. Děkujeme dár-
cům, kteří přispěli na  transparentní účet města zřízený 
na pomoc pro ukrajinské uprchlíky v našem městě. Pe-
níze budou využity právě na dovybavení městských by-
tů. V době uzávěrky tohoto čísla žilo v Jindřichově Hradci 
podle dostupných dat asi 220 uprchlíků. Ve školách v tu-
to chvíli máme přes třicet ukrajinských dětí a po jednot-
livcích přibývají i do školek. Dovolím si ale ještě pozitivněj-
ší téma, a to pozvánku za kulturou do Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií, kde je hlavní výstavou 
letošní sezóny expozice nazvaná Afrika v srdci. Jde o uni-
kátní výstavu, kde na  jednom místě můžete obdivovat 
Afriku na fotografiích, obrazech, ale i v podo-
bě afrických masek nebo soch. Naplno 
už ale fungují všechna kulturní zaříze-
ní ve městě, stačí si jen vybrat, třeba 
z  nabídky na  stránkách květnového 
zpravodaje, kterým právě lis-
tujete. Přeji Vám příjemné, 
nejen kulturní zážitky.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Expozice Výstavního domu Stará radnice obo-
hatí tři velkoformátové obrazy s  jindřichohra-
deckou tématikou z tvorby místního fotografa 
Petra Kubeše, který se rozhodl snímky měs-
tu darovat. Jedná se o barevné fotografie s ná-
zvem Pod morovým sloupem, Tančící věž a Mo-
rový sloup. Fotograf Petr Kubeš měl v minulém 
roce adventní výstavu v galerii Výstavního do-
mu Stará radnice a pro velký úspěch této výsta-
vy se rozhodl pro darování zmíněných obrazů. 

 � Fotograf Petr Kubeš daroval městu tři velkoformátové obrazy

Nově funguje na  městském úřadě rezervač-
ní a  vyvolávací systém také na  vybraných 
agendách v  budově v  Klášterské ulici. Přes 
online rezervační systém se můžete objed-
nat na pracoviště ověřování podpisů a  listin, 
CzechPoint, místní poplatky, pokladnu a ztrá-
ty a  nálezy.  Přímo na  místě pak odbavování 
klientů probíhá lístečkovým vyvolávacím sys-
témem, tak jak to lidé znají z odboru dopravy, 
pracoviště občanských průkazů a  podobně. 
Objednat se na tyto agendy můžete na: www.
jh.cz přes záložku rezervační systém.

 � Rezervační a vyvolávací systém byl rozšířen pro další agendy úřadu

V pátek 1. dubna se poprvé po téměř pěti měsí-
cích konalo slavnostní vítání občánků. Celkem 
bylo během dopoledne ve třech časech přivítá-
no 21 dětí. Další obřad vítání nově narozených 

 �Město opět začalo vítat občánky. Slavnostní událost se vrací k původnímu scénáři

dětí se uskutečnil 22. dubna, dále bude slav-
nost probíhat pravidelně jednou za měsíc. Po-
slední vítání nově narozených dětí před tímto 
dubnovým termínem se uskutečnilo 5. listopa-

Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hra-
dec je zřízen za  účelem opatřování a  přeroz-
dělování peněžních prostředků pro trvalé zve-
lebování města Jindřichův Hradec, zachování 
historických hodnot města a další záležitosti. 
Nadační fond loni poskytl celkem deset pří-
spěvků v celkové hodnotě 501 392 Kč. Nejvyš-
ší příspěvek ve výši 200 000 Kč byl poskytnut 
na  podporu projektu Mezinárodní turnaj ka-
tegorie U-19 v basketbalu (YOUNG GUNS), pří-

 �Nadační fond rozvoje města loni poskytl příspěvky dohromady za půl milionu korun

spěvek 100 000 Kč získala společnost JIHOLEN 
na podporu uspořádání kulturního programu 
v KC Jitka v období říjen–prosinec 2021, dále 
byl podpořen například mezinárodní cyklis-
tický závod Okolo jižních Čech nebo nákup 
invalidního vozíku pro Adama Jůnu. O dalších 
podpořených projektech se dozvíte ve  vý-
roční zprávě Nadačního fondu rozvoje města 
za rok 2021 na: www.jh.cz.

Eliška Čermáková

du loňského roku. Poté konání tradičního ob-
řadu přerušila proticovidová opatření a nepří-
znivá epidemická situace.  Na  přivítání čekalo 
75 dětí narozených ještě v roce 2021 a 14 dětí 
narozených letos. Vítání probíhá v refektáři Mu-
zea fotografie a moderních obrazových médií. 
Děti od města dostávají finanční hotovost v po-
době dárkového šeku v hodnotě 1000 Kč, kni-
hu, hračku, polštářek a maminka květinu. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Jaro v mateřských školách

Kdy končí zima a  kdy začíná jaro? S  přícho-
dem jarní rovnodennosti se děti ze 4. MŠ roz-
loučily se zimou tradičním rituálem vynášení 
Morany, kterou si samy vyrobily z  přírodnin. 
Po vhození Morany do řeky Nežárky zbývalo 
už jen zamávat, začít se radovat, veselit a těšit 
se z přicházejících jarních dní. 
V  průběhu celého měsíce pak děti pozoro-
valy změny, ke  kterým v  přírodě docházelo, 
a povídaly si o nich. Velmi je bavilo setí řeři-
chy, o kterou se samy staraly. Radost byla ob-
rovská, když z rozmáčené vaty vykoukly prv-
ní klíčky. 
Děti z 1. MŠ navštívily městskou knihovnu, pro-
hlédly si nejen její prostory, ale seznámily se ta-
ké s její činností. Pracovnice knihovny měla při-

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy připravuje

V  letošním roce počítá rozpočet odboru 
školství, mládeže a  tělovýchovy s  investice-
mi a opravami v  jindřichohradeckých mateř-
ských a základních školách.
Uzavřené je výběrové řízení na  malování 
a opravu nátěrů. V průběhu letních prázdnin 
se bude malovat ve všech školách. 
Dále probíhá zpracování projektové doku-
mentace na  opravu atria 4. ZŠ, s  realizací je 
počítáno ještě v roce 2022. Děti se budou mo-
ci těšit na nově opravený dvůr, zeleň a dřevi-
ny, nové pódium a lavičky. V přípravné fázi je 
zpracování projektové dokumentace na opra-

pravený program – četbu z vybrané knihy, hry 
a básně. Dále se děti účastnily projektu Plane-
ta Země, jehož cílem je nasměrování těch nej-
menších k  ochraně životního prostředí, se-
známení s  možnostmi, jak se chovat, ovlivnit 
ovzduší a omezovat nežádoucí znečišťování. 
Předškoláci ze 3. MŠ měli možnost navštívit 
základní školu ještě před zápisem do  prvních 
tříd, kde se zapojili do výuky matematiky a čes-
kého jazyka a potkali nové kamarády.

vu příjezdové komunikace u 4. MŠ Röschova. 
Ve školní jídelně na 3. ZŠ Jarošovská je pláno-
vána oprava vzduchotechniky, na 6. ZŠ Větrná 
rekonstrukce rozvodů vody a  odpadů v  jed-
nom z pavilonů a v 1. MŠ Růžová oprava dvor-
ního objektu. 
Na  2. MŠ Havlíčkova je v  řešení revitaliza-
ce školní zahrady, konkrétně doplnění vhod-
ných dřevin vytvářejících stín, a také navržení 
nových herních prvků, které dětem zpříjemní 
pobyt na zahradě.

Kateřina Kubíčková

 �ODBOR FINANČNÍ

Místní poplatek „za komunální odpad“ a ze 
psů
Finanční odbor městského úřadu připomíná 
poplatníkům, že se blíží 31. květen, což je  le-
tošní termín splatnosti místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství 
pro fyzické osoby přihlášené* v Jindřichově 
Hradci a místního poplatku ze psů.
Poplatek za „komunální odpad“ mají povinnost 
platit fyzické osoby přihlášené* v  Jindřichově 
Hradci a také vlastníci nemovitých věcí zahrnu-
jících byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodin-
nou rekreaci, ve kterých není nikdo přihlášen*. 
Od 1. 1. 2022 se poplatková povinnost vztahuje 
kromě vlastníků – fyzických osob také na vlast-
níky – právnické osoby, podílové fondy atd. 
Poplatek za  „komunální odpad“ zůstává 

Upozornění k placení místních poplatků  

ve stejné výši 500 Kč jako loni. Poplatníci – fy-
zické osoby přihlášené* zde k pobytu mají po-
vinnost zaplatit celou částku do  31. května, 
vlastníci nemovitostí, v nichž není nikdo přihlá-
šen*, do 30. září. 
Rovněž poplatek ze psů zůstává ve stejné výši 
jako loni a povinnost platit jej mají držitelé psů 
přihlášení* nebo se sídlem v Jindřichově Hrad-
ci. Výše poplatku je závislá na místě přihlášení* 
držitele psa. 
Držitel je povinen psa přihlásit do 15 dnů od na-
bytí psa staršího 3 měsíců, případně do 15 dnů 
ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců. 
Poplatky je možné uhradit následujícími 
způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v úředních 

hodinách v pokladně oddělení místních po-
platků Městského úřadu Jindřichův Hradec 
v Klášterské ulici

b) převodem na  účet města č. 19-603140379/ 
0800; podmínkou je uvedení variabilního sym-
bolu (je uveden na pokladních dokladech z mi-

nulých let nebo jej na požádání sdělí pracovni-
ce oddělení místních poplatků)

Po uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou část-
ku u obou poplatků zvýšit až na trojnásobek. 
Vysvětlivka: *osoby s trvalým pobytem a také ci-
zinci s jiným druhem pobytu
Místní poplatek z pobytu
Za poplatkové období od 25. 2. do 31. 12. 2022 
byl v  Jindřichově Hradci prominut místní po-
platek z  pobytu pro fyzické osoby, které při-
chází do  České republiky z  Ukrajiny v  souvis-
losti s válečným konfliktem. Ubytovatelé tedy, 
jako plátci poplatku, nebudou od ubytovaných 
uprchlíků (poplatníků) vybírat poplatek z  po-
bytu.
Bližší informace týkající se místních poplatků 
jsou uvedeny v příslušných vyhláškách. Všech-
ny vyhlášky naleznete na  stránkách města: 
https://www.jh.cz/cs/mesto/pravni-predpisy-
mesta-2/. Rozhodnutí o  prominutí poplatku 
z pobytu je vyvěšeno na úřední desce.

Gabriela Dvořáková

4  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Výzdoba rodinného domu Evy Písařové, vítězky 
4. ročníku soutěže v kategorii II.

 �ODBOR ROZVOJE

V  půlce měsíce března 2022 započala akce 
s názvem „Oprava vodovodu DN 300 pod sil-
nicí I/34 u Alberta“, jejíž náplní je oprava vo-
dovodu, přeložka stávajícího vodovodu v dél-
ce 17 m (litina DN 350) a nahrazení stávajícího 
vodovodu (PE potrubí za litinu DN300) v dél-
ce 54 m. Dále bude vybudována nová vodo-
měrná šachta. Křížení vodovodu s komunika-
cí I/34 bude vedeno stávajícím propustkem. 

Oprava vodovodu DN 300 pod silnicí I/34 u Alberta

Ukončení akce dle smlouvy o dílo: 
27. 5. 2022
Projektant: 
Ing. Martin Růžička, Nová Bystřice
Zhotovitel: 
TB BUILDING s.r.o., Jindřichův Hradec
Náklady dle smlouvy o dílo: 
3 199 038,57 Kč vč. DPH

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Jindřichův Hradec v letošním roce po-
řádá již 5. ročník soutěže Hradec kvete – díky 
Vám! Do soutěže se může přihlásit každý ma-
jitel či uživatel domu nebo bytu v Jindřicho-
vě Hradci a jeho místních částech. Pro splnění 
podmínek musí být výzdoba viditelná z  ve-
řejného prostranství. Přihlášku je možno ode-
slat elektronicky na email: soutez@jh.cz, nebo 
předat osobně v  označené obálce „HRADEC 
KVETE DÍKY VÁM“ na  podatelnu Městského 

Hradec kvete díky Vám!

úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
případně na  informační středisko v  Panské 
ulici. Pokud byste se rádi zúčastnili, ale nemá-
te možnost výzdobu vyfotit, kontaktujte nás 
na  tel. č.: 384  351  287, nebo na  výše uvede-
ném  e-mailu, rádi Vám pomůžeme. Termín 
pro podávání přihlášek: 1. 5.–30. 9. 2022. 
Přihláška musí obsahovat:
• jméno a adresu, telefon nebo e-mail, ozna-

čení soutěžní kategorie
• popis květinové výzdoby s  přesným urče-

ním místa umístění 
• fotodokumentaci – max. 2 fotografie – veš-

keré fotografie musí být z pohledu od silni-
ce či veřejně přístupného místa 

• přihlášením do soutěže dává účastník sou-
hlas se zveřejněním fotek a  zpracováním 
osobních údajů.

Soutěžní kategorie:
I. výzdoba provozoven a  sídel firem, restau-
račních zahrádek
II. výzdoba rodinných domů – květinová výz-
doba oken, balkónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 
IV. navrhněte ocenění osoby či firmy, která se 
významně podílí na  zlepšení životního pro-
středí nejen v  J. Hradci, ale i  v  místních čás-
tech (dobrovolně se stará o  zeleň ve  svém 
okolí, svou činností přispívá ke zlepšení život-
ního prostředí).

Všechny soutěžní fotografie v kategoriích I.–III. 
budou po  celý říjen vyvěšeny na  stránkách 
města J. Hradec: www.jh.cz, kde bude probí-
hat veřejné hlasování. Tři fotografie s nejvyš-
ším počtem hlasů v každé kategorii a návrhy 
z  kategorie IV. budou předloženy komisi ži-
votního prostředí, která vybere celkové vítě-
ze v jednotlivých kategoriích. I letos se vítězo-
vé mohou těšit na odměnu 5 000 Kč.

Ivana Nováková
Výzdoba balkónu panelového domu Jaroslava 
Svitáka, vítěze 4. ročníku soutěže v kategorii III.

Začátkem měsíce dubna 2022 byly zaháje-
ny práce na akci „Chodník Otín u Jindřichova 
Hradce podél silnice II/164“. Předmětem akce 
je výstavba chodníku v přidruženém prostoru 
silnice II/164. Jedná se o výstavbu souvislých 
chodníků v  min. šířce 1,5 m. Dále bude zru-
šen stávající nevyhovující přechod pro chod-
ce v blízkosti křižovatky silnice II/164 a místní 
komunikace a nahradí se místem pro přechá-
zení umístěným blíže ke  křižovatce. Dále se 
doplní místo pro přecházení přes místní ko-
munikaci a  místo pro přecházení přes silnici 
II/164 u zahradnictví. Součástí zakázky je i no-

Stavba chodníku v Otíně podél silnice II/164

vé veřejné osvětlení a výměna 6 ks stávajících 
stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel 
podél silnice II/164. Dále je součástí zakázky 
i nové nástupiště autobusové zastávky na sil-
nici III/02312. 
Ukončení akce dle smlouvy o dílo: 30. 6. 2022
Projektant: 
WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec
Zhotovitel: 
SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budě-
jovice
Náklady dle smlouvy o dílo: 
5 534 372,15 Kč vč. DPH

Výše uvedené informace jsou platné k  termínu 
uzávěrky květnového vydání Jindřichohradec-
kého zpravodaje (pozn. redakce).

Karel Hron
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 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Město Jindřichův Hradec Vás zve na  osla-
vy  Dne vítězství, které se uskuteční v  ne-
děli 8. května 2022. Konec druhé světové 
války si připomeneme pietními akty na pě-
ti místech. 

Jindřichův Hradec si připomene Den vítězství oslavami 8. května 2022

Program akce:
8.30 hodin – položení kytic u pamětní desky 
v  Panské ulici, u  Památníku letců na  nábřeží 
Ladislava Stehny, u památníku Františka Pel-
tána na Zbuzanech
9.30 hodin – sraz účastníků u gymnázia
9.45 hodin – vzpomínkový akt u  památníku 
prvního, druhého a  třetího odboje v  Merto-
vých sadech za doprovodu Pěveckého sboru 
Smetana
10.30 hodin – pietní akt na městském hřbitově
Akci pořádá město Jindřichův Hradec ve spo-
lupráci se 44. lehkým motorizovaným prapo-
rem, Klubem historie letectví, Českosloven-
skou obcí legionářskou – Jednotou bratra 
Stanislava Berana, Klubem výsadkových vete-
ránů při 44. lehkém motorizovaném praporu 
a Pěveckým sborem Smetana.

Jana Říhová

 �MAS ČESKÁ KANADA

Láska ke  koním spojila nadšence do  spolku 
Jockey Club Malý Pěčín (JCMP), který u Dačic 
působí téměř 20 let. Dětem i dospělým nabí-
zí řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit. 
Děti navštěvují jezdecký, farmářský a kynolo-
gický kroužek. O prázdninách naleznou vyžití 

Projekty MAS Česká Kanada podporují aktivity Jockey Clubu Malý Pěčín

s koňmi na pobytových a příměstských tábo-
rech. JCMP se také zapojil do projektu Nefor-
mální vzdělávání v České Kanadě, realizovaný 
MAS Česká Kanada o.p.s., kde prostřednictvím 
projektových dnů dále vzdělává děti i dospě-
lé. Zaměřují se na  environmentální výchovu, 

kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
JCMP vznikl na přelomu let 2002 a 2003 díky 
čtyřem zakladatelům, kteří odkoupili od  ze-
mědělského družstva čtyři koně, kteří by ji-
nak skončili na jatkách. Prostory podle svých 
finančních možností postupně odkupova-
li. Nyní klub vlastní základnu se stájemi, pří-
střešek s  dalšími čtyřmi koňmi a  zvířecí kou-
tek s domácími zvířaty. Pastviny má pronajaté 
od města a místního soukromého zemědělce. 
Počet ustájených zvířat se pohybuje kolem 
20 koní, 16 z  nich JCMP vlastní. Zaměřuje se 
na klidná zvířata, vhodná k dětem. S péčí o zví-
řata chodí střídavě pomáhat 35 mladých milov-
níků koní, kteří pravidelně navštěvují jezdecký 
kroužek. Každý rok projde klubem na 200 dětí, 
které se rády vracejí a vodí s sebou další kama-
rády. První jezdečtí nadšenci, odchovaní JCMP, 
lásce ke koním učí už i svoje děti – další genera-
ci milovníků jízdy v sedle.
Jezdectví láká nejen děti z  Dačic a  okolí, ale 
do  Malého Pěčína dojíždějí také ze Slavonic, 
Jemnice, Telče či Nové Bystřice. Tábory naplňu-
jí mladí zdaleka, ať už z velkých českých měst, 
ale třeba i z Kanady či Švýcarska. Při letních tá-
borech nalezli zázemí v místním kulturním do-
mě, kde mohou odolávat i nepřízni počasí.
Předsedkyně klubu Zdeňka Koutná, která je 
vůdčí osobností JCMP, také díky projektu Roz-
šíření nabídky rekreačních služeb na Dačicku 
o  jízdy kočárem, získala z  Programu rozvo-
je venkova (PRV) dotaci 216 225 Kč přes MAS 
Česká Kanada o.p.s. Díky finanční podpoře 
mohla pořídit kočár pro jízdy malebnou kraji-
nou České Kanady. Vyráží s ním na dětské dny 
po  okolí i  na  speciální historické akce. Před-
sedkyně klubu žádá z PRV také o 252 000 Kč 
na  nákup přepravníku zvířat, nyní se čeká 
na proplacení dotace.

Marie Hazuková
Foto: Jockey Club Malý Pěčín
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 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V měsíci květnu se budeme scházet k pravidel-
ným volnočasovým aktivitám, na které nám bu-
de svítit již více sluníčka.
Nadále budeme cvičit 
kondiční cvičení v křesíl-
kách, naším záměrem je 
posílit prevenci v  oblasti konkrétních zdravot-
ních rizik běžně ohrožujících věkovou skupinu 
60+, která mají dopad na vyšší výskyt nemocí 
stáří. Jako vhodná prevence pro většinu těch-
to rizik se jeví právě patřičná pohybová aktivi-
ta. Cvičíme s radostí, pohyb nás baví, věk je ne-
omezený. Můžete se přijít podívat a zacvičit si.

Jarní čas v SENIOR centru

Při tréninku paměti se zaměřujeme na hru s čís-
ly, písmeny a  slovy jejich doplňováním a  hle-
dáním jejich významu. Výsledek si sdělujeme 
společně, nikdo proto nemusí mít obavu z ne-
úspěchu. 
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.
Během volnočasových aktivit se budeme při-
pravovat na  účast na  8. sportovních hrách 
seniorů Jihočeského kraje 2022, které se 
budou konat 14. června 2022 ve sportovním 
areálu Sportovního klubu Policie z.s. České 
Budějovice. 

Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
u vstupu do SENIOR centra. Zájemci se mohou 
dotázat nebo přihlásit na tel. č.: 702 293 088 
u Bc. Blanky Novotné. 
V pondělí 9. května v 10.00 hodin pořádá SE-
NIOR centrum informativní přednášku na té-
ma Bylinky, na které vystoupí Zuzana Kořínko-
vá. Přijít může každý, kdo se chce o bylinkách 
něco zajímavého dozvědět. Přednáška se bude 
konat v  prostorách SENIOR centra v  Růžové 
ulici čp. 30/II, Jindřichův Hradec.
Přejeme všem krásné jaro.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpora 
služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách v  rámci realizace projektu 
„SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Sběr a  svoz bioodpadu v  našem městě pro-
bíhá po  celý rok.  Aby bioodpad nekončil 
na  skládkách, mají obyvatelé Jindřichova 
Hradce několik možností, jak vytříděnému 
bioodpadu zajistit další využití. Obyvatelé ži-
jící v  rodinném, řadovém či bytovém domě 
se zahradou mají nárok na speciální nádobu 
určenou pro sběr bioodpadu. O tu si mohou 
zažádat u  společnosti AVE. Obyvatelé síd-
lišť pak mohou vzniklý bioodpad vyhazovat 
do hnědých kontejnerů, které jsou rozmístě-
né na několika stanovištích na sídlišti Vajgar, 
Hvězdárna a  U  Nádraží. Občané bioodpad 
mohou rovněž odevzdat i ve sběrném dvoře 
v ulici U Cihelny, nebo přinést do velkoobje-
mových kontejnerů, které jsou 2x ročně při-
stavovány do  jednotlivých částí města. Veš-
keré informace ohledně umístění kontejnerů 
na bioodpad, termíny a místa přistavení vel-
koobjemových kontejnerů a  další informa-
ce jsou k dispozici na webové stránce města 
www. jh.cz, v sekci úřad online – praktické in-
formace – nakládání s odpady.

Svoz bioodpadu a výroba kompostu z něj aneb proč je důležité bioodpad vytřídit správně

Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává 
velmi cenná surovina, která se v areálu Služeb 
města J. Hradec přeměňuje na  kompost. Ten 
je dále využíván jako hnojivo na  území měs-
ta, díky čemuž se do  pů-
dy vrací potřebné živiny. 
Důležitá je ovšem čisto-
ta bioodpadu, a  to už při 
samotném sběru v nádo-
bách. Bohužel se poslední 
dobou setkáváme s velký-
mi nečistotami ve  vytří-
děném bioodpadu. Tyto 
nečistoty pak kompliku-
jí zpracování bioodpadu 
a následně i kvalitu vznik-
lého kompostu, který ty-
to nerozložitelné nečisto-
ty obsahuje. 
Apelujeme proto na občany, aby do nádoby 
vhazovali pouze odpady, pro které je urče-
ná. Do nádoby vhazujte pouze rozložitelné 
odpady – trávu, lupení, jehličí, květiny, ze-

minu, plevel, čajové sáčky, odpady ze zele-
niny a ovoce, staré pečivo a podobně! Dále 
apelujeme na to, aby občané rostlinné od-
pady nevhazovali do  nádob v  igelitových 

sáčcích či jiných nerozložitelných obalech! 
Bioodopad je možné vhazovat v rozložitel-
ných kompostovatelných sáčcích. Děkuje-
me, že tato pravidla dodržujete. Pomáháte 
nám tak bioodpad lépe zpracovat. 

Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, 
která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, 
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelni-
ce na směsný odpad, kde z některých z nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
V průměrné domácnosti se nachází přibližně 
14 světelných zdrojů. V posledních letech po-
stupně přecházíme na  ekonomicky a  ekolo-
gicky šetrnější druhy. Podle místnosti a svých 
preferencí volíme kompaktní a lineární zářiv-
ky nebo čím dál častěji LED žárovky. Vybírá-
me různou intenzitu a  charakter světla – vý-
běr moderních světelných zdrojů je opravdu 
pestrý.
Má to ale jeden háček. Pokud taková žárov-
ka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Dů-

Kam se žárovkou, když dosvítí?

vodem jsou druhotné suroviny, které lze díky 
recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubico-
vé i  kompaktní) obsahují malé množství je-
dovaté rtuti, kterou je třeba odborně zpra-
covat. Při špatném či neodborném zacházení 
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit 
lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednoduš-
ší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a ode-
vzdat ji v obchodě při nákupu nové.
Další možností, jak správně naložit s  ne-
funkčním světelným zdrojem, je odevzdat 
ho ve sběrném dvoře, který se nachází v ulici 
U Cihelny. Obsluha sběrného dvora ho od vás 
zdarma převezme a uloží do speciální sběrné 
nádoby, aby nedošlo k  jeho rozbití. Zpětný 
odběr veškerých světelných zdrojů i  dalších 

elektrozařízení pro naše město zajišťuje ko-
lektivní systém EKOLAMP, který dodává sběr-
né nádoby a plně hradí také veškeré náklady 
na přepravu a recyklaci odevzdaného elektro-
odpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z městské-
ho rozpočtu část prostředků, které bychom 
jinak museli použít na  ekologickou likvidaci 
nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvida-
cí žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozaří-
zení nám vynahradí vědomí, že společně přispí-
váme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektroza-
řízeními a dalších aktivitách společnosti EKO-
LAMP dočtete na: www.ekolamp.cz.

Renata Severová
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6. března
Hrdelním projevem srovnatelným s  pávem 
z Průhonické zahrady nebo strýčkem Pepinem 
z  Postřižin zaúřadoval v  rozpětí několika dnů 
na sídlišti Hvězdárna v době, kdy se rafičky ho-
din potulovaly kolem dvanáctky, pěvec (48 let) 
s  verbálním projevem nepublikovatelným ani 
po desáté večer. Pokaždé byl nasáklý promile-
mi jako potůček na  Kocandě, ve  kterém teklo 
Pandrholovo pivo, ale také náladou lva v cirku-
sové kleci, a tak se nemohl divit, že při posled-
ním setkání zarachtala želízka a o pár dnů poz-
ději přibyl i pokutový blok za přestupek rušení 
nočního klidu.
18. března
Osádka ze země Balkánského poloostrova 
v  Passatu s  polskou registrační značkou na-
bízela v  páteční podvečer na  parkovišti Lidlu 
se zapálením pro obchod, předávaným z ge-
nerace na generaci, jistě „kvalitní zboží za  lá-
kavé ceny“. Pro jejich kupčení však zákazníci 
supermarketu neměli mnoho pochopení, což 
vyvolalo scénu jako z amerického akčního fil-
mu v hlavní roli s  Jasonem Stathamem. Řidič 
neudržel transylvánskou horkou krev pod po-
kličkou a najel do procházejícího páru netuše, 
s kým má tu čest. Mužova pěst nečekaně vy-
létla a  zanechala na  čelním skle Volkswage-
nu „pavouka“, čímž celý nepovedený obchod 
skončil. Za vyžádané asistence hlídky naší jed-
notky si celou věc na  místě převzaly orgány 
činné v trestním řízení. 
27. března
O tom, že i v poklidné zahrádkářské kolonii se 
mohou dít podivuhodné věci jako v Rákosníč-
kově rybníčku, se dlouhé měsíce přesvědčo-
val majitel jedné z oáz klidu na Bobelovce. Muž 
několikrát měsíčně naplnil kontejner na třídě-

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
ný odpad PET láhvemi pocházející-
mi čistě a  pouze z  Branického pivo-
varu, které s myšlenkou, že trpělivost 
růže přináší, sbíral nevěřícně na  své 
zahrádce. A  když už byl rozum krát-
ký, zaúřadovala moderní technika 
v  podobě fotopasti. Ještě týž den si 
po  přesně cíleném šetření vyslechl 
nájemce jedné z  dalších zahrádek 
v  kolonii poučení o  tom, kam patří 
tříděný odpad a  odešel s  odměnou 
ve formě pokuty za schválnosti, které 
jsou pevně zakotvené v Zákonu o ně-
kterých přestupcích. 
1. dubna
V pátek ráno nastoupila s nasazením 
zapáleného políra majitelka (62 let) 
domu v  Claudiusově ulici k  nemovi-
tosti své sousedky, kde ji upoutal počí-
nající stavební ruch i mistři cechu zed-
nického připravující se k rekonstrukci 
sousedčina domu. Ve  výše uvede-
ném duševním rozpoložení, kdy žád-
ný z  přítomných zednických mistrů 
nedokázal její žádosti oponovat, při-
stoupila k odborné kontrole přiléhají-
cí nemovitosti s utkvělou představou, 
že na  své nezvyklé počínání má bez 
debat právo. A jak lze z vykresleného úvodu od-
vodit, rozhodně nezůstalo jen u zevrubné kon-
troly. „Paní stavbyvedoucí“ se začala rozpalovat 
jako špatně chlazený jaderný reaktor, a protože 
její letora nebyla pro přítomné rodinné přísluš-
níky majitelky domu žádnou neznámou, by-
la o pomoc požádána naše jednotka. Nakonec 
nebyla do pomoci zapojena pouze hlídka kole-
gů, ale také odbor sociálních věcí, který byl po-
žádán o  prošetření duševního stavu přítomné 
dámy, na jehož základech bude rozhodnuto, jak 
bude přestupek proti občanskému soužití „mi-
lé“ sousedky, která zarputile odmítala opustit 
navštívenou nemovitost, posouzen. 
3. dubna
Doslova jako živočichář Béďa oškubaný „půvab-
nými“ hosteskami ve  Zvoníčkově mlýně o  po-

POLICIE ČR

Policisté z  obvodního oddělení Jindřichův 
Hradec pátrají po  dosud neznámém pacha-

 �Vypáčená kasička na zámku 
– hledáme svědky

teli přečinu krádeže, který 6. března v  do-
bě od 14.35 do 14.50 hodin na Státním hra-
du a  zámku Jindřichův Hradec, konkrétně 
v  podchodu mezi prvním a  druhým nádvo-
řím, vypáčil kasičku z plexiskla, ve které byla 
sbírka hotovosti na  opravu kostela sv. Jaku-
ba, a  tuto hotovost odcizil. Svým jednáním 
způsobil na poškozené kasičce škodu ve výši 
nejméně 2 000 Kč a odcizením finanční hoto-
vosti škodu ve výši nejméně 5 000 Kč ku ško-

slední kousky oblečení se v rozpětí několika dnů 
zjevil tak, jak ho bůh stvořil, adamita (63 let) mi-
mo pokoj ubytovny v Jáchymově ulici. Inu, proti 
gustu žádný dišputát, ovšem pokud by při své 
veřejností nezpozorované zálibě neporušoval 
noční klid jako v případě, kdy se bez klíčů vy-
pravil v časných ranních hodinách prozkoumat 
přilehlé okolí ubytovny. Ve snaze dobýt ztrace-
né pozice poté křikem a  boucháním probudil 
ostatní nájemníky, což se neobešlo bez patřič-
né odměny. Ve druhém případě, opět bez klíčů, 
byl naštěstí včas přistižen sousedem ještě uvnitř 
ubytovny. V zapůjčených svršcích a za vůně ran-
ní kávy se dočkal i  podruhé náhradních klíčů, 
v obou případech dopravených na místo jeho 
bývalou partnerkou. 

Petr Čermák

dě Národního  památkového  ústavu. Jindři-
chohradečtí policisté žádají tři mladé muže, 
kteří mohli být svědky tohoto protiprávního 
jednání, nechť se jim přihlásí a svojí výpově-
dí pomohou v  ustanovení pachatele. Žádá-
me rovněž spoluobčany, kteří znají totožnost 
mladých mužů z fotografií, aby též volali linku 
158. Děkujeme za spolupráci!

Hana Bílková Millerová
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 3. 2022 do 11. 4. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Ladislav DVOŘÁK Vícemil 1. 12. 1941 11. 3. 2022
Anežka VÁŠOVÁ Mníšek 5. 1. 1948 13. 3. 2022
František MACHART Radouňka 17. 3. 1941 13. 3. 2022
Jitka DOHNALOVÁ Český Rudolec 28. 12. 1944 14. 3. 2022
Karel MALÍNEK Nová Včelnice 25. 6. 1944 16. 3. 2022
Karel KEŠNER Nová Olešná 27. 7. 1941 16. 3. 2022
Jiří ROUBÍČEK Nová Včelnice 10. 2. 1939 19. 3. 2022
Marie DURDOVANSKÁ Lásenice 2. 10. 1931 20. 3. 2022
Lenka KOTKOVÁ Jindřichův Hradec 5. 11. 1965 22. 3. 2022
Ladislav HIKL Horní Pěna 27. 5. 1946 22. 3. 2022
Libuše SUCHÁ Nová Bystřice 2. 8. 1936 22. 3. 2022
Jiří ŘEPA Lomnice nad Lužnicí 21. 12. 1961 22. 3. 2022
Jan KADLEC Jarošov nad Nežárkou 16. 9. 1947 23. 3. 2022
Anna KREILOVÁ Jindřichův Hradec 23. 5. 1938 23. 3. 2022
Ing. Jiří HRADECKÝ Vlkonice 3. 10. 1948 24. 3. 2022
Ing. Libuše HAVELKOVÁ Jindřichův Hradec 6. 8. 1975 24. 3. 2022
Marie BUMBOVÁ Suchdol nad Lužnicí 4. 9. 1927 25. 3. 2022
Pavel TOMÁNEK Jindřichův Hradec 24. 9. 1951 25. 3. 2022

Radek URBAN Jindřichův Hradec 14. 9. 1971 25. 3. 2022
Irena HLEDÍKOVÁ Český Rudolec 14. 12. 1940 28. 3. 2022
Božena MICHÁLKOVÁ Číměř 26. 3. 1948 29. 3. 2022
František LENC Jindřichův Hradec 6. 7. 1934 30. 3. 2022
Vladimír STEJSKAL Samosoly 26. 10. 1946 31. 3. 2022
Karel NOVÁK Vlčice 10. 9. 1955 1. 4. 2022
Marie SVOBODOVÁ Nová Včelnice 2. 12. 1946 1. 4. 2022
Dana SKÝPALOVÁ Klášter 9. 7. 1949 1. 4. 2022
Blažena DVOŘÁKOVÁ Rodvínov 5. 10. 1925 2. 4. 2022
Dagmar BLAŽKOVÁ Jindřichův Hradec 10. 11. 1947 2. 4. 2022
Zdeňka PLUCAROVÁ Jindřichův Hradec 6. 4. 1949 2. 4. 2022
Božena TOMEŠOVÁ Matějovec 4. 10. 1935 3. 4. 2022
Miroslav KUČERA Dolní Pěna 11. 9. 1945 3. 4. 2022
Jaroslav ŠEDIVEC Hatín 19. 11. 1943 4. 4. 2022
Zdeněk KRUPIČKA Jindřichův Hradec 23. 5. 1936 4. 4. 2022
Miloslav BOČEK Jindřichův Hradec 23. 7. 1933 5. 4. 2022
Jan TREPKA Kunžak 4. 5. 1940 7. 4. 2022
Růžena ŠMEJKALOVÁ Stajka 25. 6. 1931 8. 4. 2022
Zdeňka BICKOVÁ Lomnice nad Lužnicí 29. 5. 1944 9. 4. 2022
Marie JANÁKOVÁ Strmilov 27. 1. 1927 11. 4. 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

Michal Hajdík @kak0r Michal Žoudlík @michalzoudlik

Jana Hnízdilová @jana.hnizdilova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ny mezi 5-6 h odpoledne odved-
li. Kdo tak neučiní, bude veřejně 
o ně upomínán a mimo to nebu-
dou mu nadále žádné knihy půj-
čovány.
Moderní 18ka
Mladíci nespadající svým věkem 
pod známý zákon Holitscherův 
budou prý nositi v  knofl. dírce 
znatelnou 18, by mohl jim osvě-
žující nápoj v restauraci bez váhá-
ní podán býti. 
Jaké bude počasí v květnu
Měsíc květen vykazuje ohrom-
ný počet povětrnostních poruch, 
největší v celém roce. Teplota bu-
de velice nízká. Od 12. května tlak 
vzduchu stoupne, ale nová poru-
cha ze dne 16. května přinese sil-
né oteplení a parné počasí s bou-
řemi. Od  17. nastane pozvolné 
zlepšení povětrnosti, načež bude 
panovati pěkné příjemné počasí 
až do 27. května.
19. května 1922
Pohřeb ruského běžence
V našem městě nalezlo útulek ně-
kolik Rusů, a to hlavně v olejárně. 
Osudy těchto těžce zkoušených 

lidí jsou vysoce zajímavé a pouta-
vé. Tito ubozí, kteří pod generá-
lem Wranglem vzepřeli se sveře-
posti a zvířeckosti komunistů tam 
vládnoucích, museli po  nezda-
řené výpravě opustiti své statky, 
majetek atd., jich ženy i  děti by-
ly zhanobeny a vrženy do zapále-
ných jich obydlí a oni nemohli jim 
pomoci. Jsou to Kozáci z Ukrajiny. 
S hrdým sebezapřením snáší kru-
tý osud je stihnuvší. Tam zastáva-
li čelná postavení, zde pracují od-
daně a  poctivě co dělníci. Jeden 
z  nich, Vasil Guponov, kozácký 
hejtman, tyto dny skonal. Pohřeb 

nifestačním táborem českého ji-
hovýchodu pro záchranu zamilo-
vaného Choustníka. 
Chcete býti spolumajitelem továrny?
Pak nemeškejte a  přihlaste se 
v  Záložně Jindřichohradecké 
o  akcii z  nové (druhé) emisse Ji-
hočesk. rákos. průmyslu. Nadějný 
tento podnik, jehož existence ješ-
tě nedávno byla nejistá, dnes již 
rýsuje se v markantní a určité své 
fysiognomii. 
Před porotou v Táboře
zodpovídati se bude 11. t. m. J. No-
vák, jemuž přikládán zločin zavraž-
dění dvou řezníků Řeřichy a  Birn-
bauma u Pohoře. Zprávu o přelíčení 
přineseme.
Pomoc ruským běžencům
V  roce 1921 přihlásilo se u  Čsl. 
Červeného kříže 5061 ruských 
běženců, kteří žádali o  pomoc 
ve svém trudném postavení. Čer-
vený kříž ošatil 740 těchto uprch-
líků, ubytoval a  částečně jich 
stravoval 1861 a  v  nemocnicích 
a sanatoriích umístil jich 105. Cel-
kem vydal na tuto akci z vlastních 
prostředků částku 280 000 K.

12. května 1922
Klub cyklistů Čechie
podnikne tuto neděli povinnou 
klubovní vyjížďku do  Jemčiny – 
zpět přes Stráž nad Nežárkou (14 
km). Sraz před Střelnicí o  13,20 
hodině odp., odjezd o 13,30. Hos-
té vítáni.
Z obecní knihovny
Jelikož je značná část čtená-
řů, kteří mají vypůjčené knihy 
přes dovolený čas u  sebe, což je 
na úkor čtenářů řádných, vybíze-
jí se všichni, jichž se to týká, aby 
vypůjčené knihy buď dnes nebo 
příští pátek v  místnosti knihov-

5. května 1922
Zachraňme Choustník!
Bude tomu v červnu 26 roků, kdy 
jako sekundánek zdejšího gym-
nasia se svým spolužákem E. 
jsme si při nedělní exhortě ujed-
nali výlet přes Červenou Lhotu 

na Choustník... Jedna okolnost mi 
byla dlouho nápadna a nevysvět-
litelna při posuzování návštěvy 
Choustníku od  turistů: proč tvo-
ří Jindřichohradečané tak znač-
né procento veškerých návštěv-
níků této eminentní historické 
a  přírodní památky? Ruina, roz-
hled, krásy přírodní, to vše sem 
láká i  ostatní naše turisty, skau-
ty a ctitele přírody. Všem se nám 
na Choustníku líbí, jen jedna věc 
zabolí návštěvníka, který sem ob-
čas zavítá, neboť neujde jeho po-
zornosti, že zeď za zdí, síň za síní 
mění se v sutiny, že i krásné lesy 
padají za  oběť vykořisťovacímu 
hospodaření dosavadního ma-
jitele V. Rohana… Před několika 
měsíci založen byl totiž zvlášt-
ní fond pro záchranu Choustní-
ka. S  potěšením lze konstatova-
ti, že náš venkovský lid akci této 
přeje, a  tak možno plným prá-
vem očekávati, že národní pouť 
na  Choustník, chystaná na  den 
18. června, bude obrovským ma-

Na rozdíl od předchozích měsíců vtrhlo v květnu jaro i do dosud poklidného společenského života Jindřichova Hradce. 
Nastaly měsíce výletů na blízká i vzdálenější místa, která ožila příchozím bavícím se obecenstvem. Mnohé z nich byly or-
ganizovány a jejich součástí byla i předem připravená zábava, další sledovaly konkrétní bohulibé účely. A tak se na strán-
kách Ohlasu objevila i řada příspěvků připomínající hrad Choustník a aktuálně probíhající hnutí a sbírku na jeho záchra-

nu. V Táboře zatím probíhalo soudní líčení s podezřelým v kauze únorové vraždy dvou řezníků ubírajících se na dobytčí trh v Deštné. I v životě místních obyvatel 
se odrážely důsledky poválečného uspořádání Evropy, a tak byla v Ohlase od Nežárky akcentována otázka tehdejších „ruských běženců“.

POHLEDY DO HISTORIE

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

byl skromný, ale dojemný. Orga-
nizace České národní demokra-
cie usnesla se vzíti hrob zesnulé-
ho pod svoje opatrování a míní se 
o náhrobek postarati.

Oheň
Minulou sobotu po  11. hodině 
dopoledne vyrušeno město na-
še poplašnými signály továrních 
parních píšťal a  krátce na  to ha-
sičské trubky svolávaly členy sbo-
ru do  pohotovosti. Oheň vypukl 
ve varně laků nově založené Jiho-
české továrny olejů, fermeží a la-
ků v  Jindř. Hradci explosí plynů. 
Moderně vystavěná továrna ale, 
mající vlastní vodovod a  jiná zá-
chranná opatření, dovedla nejen 
omeziti, ale plně zdolati šířící se 
lavinu plamenů, a to v prvé řadě 
zásluhou vlastního dělnictva. 
27. května 1922
Grand Cirkus Variete Noblesse
na  tržišti těší se zvláštní přízni 
obecenstva se svým skvostným 
programem, z  něhož nejvíce vy-
nikají: Hinemato, rodina Japon-
ců, sestry Margottovy, umělkyně 
na  vysuté hrazdě, Bartakov, rus-
ké taneční duo, pí ředitelka Lan-
tré se svými psy akrobaty, Salmín, 
komický jongléř, Trios Alegros, 
akrobati.
-----------------------------------------------
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

Galerie Helen v  Červené Lhotě představí 
od 21. května do 10. července 2022 pod ná-
zvem Mimo jiné rozsáhlou výstavu z tvorby 
známého jihočeského výtvarníka ak. socha-
ře Vladimíra Krninského (1951). Výběr zahrne 
figurální a  portrétní plastiky, včetně sochař-
ských portrétů, k nimž patří i portrét hradec-
kého textilního výtvarníka Josefa Müllera, 
řezbářská díla, obrazy, grafiky, ale i užitou ke-
ramiku. 
Stěžejní činnost Krninského, četné restaurá-
torské práce, například na Samsonově kašně 
v Českých Budějovicích, sousoší Nanebevze-
tí Panny Marie v  centru Jindřichova Hradce, 
na  kopii sochy sv. Jana Nepomuckého zdo-

 �Galerie Helen představí sochaře Vladimíra Krninského 
bící vajgarský most či v  chrámu sv. Barbory 
v Kutné Hoře, pak přiblíží černobílé fotogra-
fie. Široký záběr tvorby všestranného umělce, 
který žije a tvoří v Jindřichově Hradci a v  in-
spirativní České Kanadě, doloží i jeho výtvar-
né experimenty, mezi něž se především řadí 
unikátní realizace postav z materiálů, jako je 
plech, železo či dřevo.
Vernisáž za  účasti autora a  s  hudebním do-
provodem jazzové kapely Old Steamboat se 
uskuteční v pátek 20. května v 17.00 hodin. 
Veřejnost je srdečně zvána. Více informací 
o Galerii Helen a jejím programu naleznou zá-
jemci na: www.galeriehelen.com.

Miloslav Paulík
Vladimír Krninský při práci na kopii sochy sv. Jana 
Nepomuckého, rok 1980. 

Talentové zkoušky pro nové zájemce o studi-
um ve školním roce 2022–2023 se uskuteční 
ve čtvrtek 2. června 2022. Tento termín je ur-
čen všem zájemcům o tyto obory: výtvarný, ta-
neční a  literárně-dramatický (bez rozdílu věku, 
tj. od 5 let). V tomto termínu se budou konat ta-

 � Talentové zkoušky do Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci
ké zkoušky pro zájemce z řad komplexního pří-
pravného studia (KPS). V hudebním oboru je ten-
to termín určen pouze dětem mladším 6 let a pro 
děti s  odkladem povinné školní docházky. Pro 
zájemce o hudební obor, kterým bylo již 6 let 
a nemají odklad povinné školní docházky, je 

stanoven termín zkoušek v  pondělí 6. červ-
na 2022. Přihlášky a  všechny další informace 
s talentovým průzkumem spojené budou k dis-
pozici na  webu školy: www.zus-jhradec.cz od 
2. do 29. května 2022. Těšíme se na Vás.

Hana Stráníková

Po  dvouleté přestávce, kdy se Noc s  Ander-
senem (celostátní projekt na podporu dětské-
ho čtenářství) vzhledem k epidemickým opat-
řením nemohla uskutečnit, se letos konala 
v městské knihovně 1. dubna. Tématem večera 
byl kouzelný svět Harryho Pottera. Děti pod 
vedením knihovnice dětského oddělení a prak-
tikantky (studentky knihovnické školy) získa-
ly informace o  projektu samotném, zábavnou 
formou poznaly blíže knihovnu a prožily vese-
lá dobrodružství. Pomocí čarovného klobouku 
byly rozděleny do  týmů, plnily úkoly jako vě-
domostní kvízy, hledání Zlatonky a došlo také 
na zápas ve famfrpálu. Na závěr byla připrave-

 �Harry Potter a Batoláci v městské knihovně – novinky z dětského oddělení
na stezka odvahy s hledáním odměny ve skle-
pení knihovny. Všem zúčastněným se kouzelný 
večer líbil, a tak se těšíme, že se s dětmi bude-
me nadále vídat při pravidelných návštěvách 
knihovny. 
Každé úterý od  9.30 do  11.00 hodin se 
v knihovně v dětském oddělení koná další akce, 
tzv. „Batoláci“ – setkávání maminek s dětmi. 
Program je určen pro maminky s dětmi do  tří 
let. Účastníky čeká čtení a  zpívání s  využitím 
dětských knih z fondu knihovny, dále hraní, po-
hybové aktivity a další zábava. Akce je napláno-
vána do konce školního roku. 

Tomáš Dosbaba
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Spolek přátel starého Jindřichova Hradce je jed-
ním z  nejstarších dosud fungujících jindřicho-
hradeckých spolků. Již od svého počátku je jeho 
působení úzce spjato s místním muzeem, v je-
hož budově se také, po nucené přestávce způ-
sobené koronavirovou pandemií, pravidelně 
scházíme. Právě pandemie způsobila přeruše-
ní naší činnosti a teprve v posledních měsících 
se naplno vracíme ke spolkovému životu, který 
si klade za cíl představovat nejširší hradecké ve-
řejnosti kulturní a  přírodní památky Jindřicho-
hradecka, přispívat k jejich ochraně a populari-
zovat je navenek. 
Od loňského června, kdy bylo zvoleno zcela no-

 �Novinky ve Spolku přátel starého Jindřichova Hradce

Mnozí asi víte, že mezi aktivity YMCA Jindřichův Hradec v YMCA centru patří i Kavárnička pro seniory. Jednou za rok organizujeme pro návštěvníky kavár-
ničky, ale i pro všechny ostatní seniory, autobusový výlet. Srdečně zveme na ten další, a to v úterý 10. května do Chýnovské jeskyně (vstup 120 Kč) 
a do Botanické zahrady v Táboře (vstup 40 Kč) se zastávkou na oběd a kávu. Odjezd je v 8.30 hodin z parkoviště u mateřské školy pod gymnáziem 
nebo v 8.40 hodin z parkoviště u Merkuru. S návratem počítáme mezi 17. a 18. hodinou. Přihlašovat se můžete u Michala Kitty na tel. č.: 737 180 687. Cena 
cesty je 200 Kč. Těšíme se na společný výlet!

Hana Nosková

 � Jindřichohradecká YMCA připravila výlet pro seniory

Ocenění uděluje Rada pro hodnocení spolehli-
vosti na  základě výsledků důkladného hodno-
cení nezávislými experty pro oblast řízení a  fi-
nancování neziskových organizací.  V  současné 
době se může v České republice touto značkou 
prokázat celkem 27 organizací. Značku spoleh-
livosti spravuje Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR. Značka je zárukou pro dárce, že 
její držitelé pracují jako důvěryhodné a stabilní 

 �Hospic sv. Kleofáše získal prestižní značku spolehlivosti
organizace. Finanční prostředky jsou využívány 
hospodárně a efektivně v souladu s posláním or-
ganizace. „Značka potvrzuje dárcům i  veřejnosti 
spolehlivost organizace i v oblasti hospodaření s fi-
nancemi. Věříme, že nám udělené ocenění pomů-
že v  komunikaci s  firmami,“ uvedla ředitelka or-
ganizace Irena Kalná. V dárcovství zatím hospic 
ani přes obrovskou vlnu solidarity v  souvislosti 
s válkou na Ukrajině odliv příznivců nezazname-

nal. Je však otázkou, jak vše bude do budoucna 
také s ohledem na dopad covidových omezení 
ve firmách. Hospic se bez dárců a podporovate-
lů neobejde. Nyní se hospic snaží získat finanční 
prostředky jednoduchou kampaní s názvem Po-
zvěte sv. Kleofáše na kafe a cílí na pravidelné dár-
ce. Potřebuje získat alespoň 200 dárců, kteří hos-
pic podpoří částkou 125 Kč měsíčně.

Petra Pfeiferová

vé vedení, v  čele s  Mgr.  Janem Mikešem, jsme 
si jako hlavní cíl vytkli vytvořit ze spolku místo 
sdružující zájemce o  jindřichohradeckou histo-
rii a  kulturu ze všech věkových skupin. I  touto 
cestou bych tedy rád pozval nejširší veřejnost 
na naše přednášky, které se konají každé dru-
hé pondělí v  měsíci v  budově Muzea Jind-
řichohradecka ve  Štítného ulici, stejně jako 
na spolkové výlety, z nichž nejbližší se odehraje 
na konci května a zavede nás za zámky na řece 
Dyji. Zároveň bych rád upozornil na nové spol-
kové stránky, které umožňují stávajícím čle-
nům i novým zájemcům získat přehled o všem 
aktuálním spolkovém dění, včetně programu 

přednášek a zájezdů. Stránky mají název: www.
pratelestarehohradce.cz. Náš spolek nově dispo-
nuje i  stejnojmennou facebookovou stránkou 
a  všichni noví zájemci, stejně jako ti, kteří mají 
dotaz ke spolkové činnosti, mohou pro komuni-
kaci s vedením spolku použít e-mailovou adresu: 
pratelestarehohradce@seznam.cz. 
Touto cestou bych chtěl pozvat všechny, kte-
ří s námi sdílí zájem o zdejší město, jeho historii 
a kulturu, aby se k nám připojili. Ať už se spokojí 
jen s docházením na zajímavé přednášky nebo 
se budou chtít i aktivně zapojit. Spolek přátel sta-
rého Jindřichova Hradce je otevřen všem.

Jan Mikeš

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní 
předvelikonoční sbírky pro radost a pomoc dě-
tem z  Ukrajiny pořádané jindřichohradeckou 
knihovnou a organizací ADRA.
V  průběhu dvou týdnů jsme měli možnost 
v Městské knihovně Jindřichův Hradec nasbírat 
tři krabice knížek, které budou použity na pod-
poru ukrajinských dětí – pro jejich potěšení a zá-
roveň jako další možnost prakticky a zábavně se 

 �Velké poděkování za dárky v rámci sbírky „Dětská obrázková knížka pro ukrajinské děti“
seznámit s českým jazykem, literaturou i kultu-
rou.
Knihy byly předány do dvou center spolupráce 
s ukrajinskými rodinami, a to do centra na Fakul-
tu managementu v Jindřichově Hradci a do Info-
centra v Nové Bystřici, kde si mohou knížky dě-
ti osobně převzít nebo s nimi ve fakultní herně 
pracovat.
Dvě krabice knih pro starší děti darované jindři-
chohradeckou knihovnou potěší děti v Dětském 
domově Trojlístek v Kamenici nad Lipou.
Naši milí spoluobčané přinesli mnoho krásných 
publikací, které inspirují a dělají radost. Srdečné 
díky!
Velký dík patří také Městské knihovně Jindřichův 
Hradec, infocentru a všem organizacím, které se 
na sbírce podílely.
Děkujeme Vám, milí spoluobčané, za věrnou kaž- 
doroční podporu a přejeme vše nejlepší, hodně 
zdraví, pokoje, míru, lásky i naděje.

Jana Vojáčková 
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Motto: „Moudrý je ten, kdo netruchlí za věcmi, jež nemá, ale užívá si 
těch, které má.“                                                                           (Epiktetos, 1. století)

Píšu tento článek ráno na „Škaredou středu“. Ráno není vůbec škaredé. 
Za oknem se na mne usmívá slunce, v kanceláři mne vítají obrázky. Škaredě 
začíná být, sotva zapnu počítač. Vykouknou na mne fotky a články o udá-
lostech kousek od nás, které jsme nikdy nechtěli zažít, vidět, vnímat. Úna-
va dnů po letech covidu-19 (což byla „drobná předehra“) je nahrazena zdě-
šením z událostí plných nesmyslné krutosti. Člověku by se chtělo zavřít oči 
a pomocí přenášedla odletět do jiných světů, kde se tyto věci nedějí. Leč 
žijeme zde v našem rozporuplném míru, ve kterém se pohybují obětavci 
a altruisté, pomáhající do roztrhání těla, a pak ti druzí, kteří mají pocit, že 
mají málo. V naší bezprostřední blízkosti se odehrává vražedný konflikt plný 
nesmyslné krutosti. Zdá se, že z naší pozice těch, kteří doprovázejí ohrože-
né osudy, můžeme málo. Ale můžeme. Docela mne dojímají naši „bydlíci“, 
kteří schraňují do kasičky drobné, aby je poslali na pomoc Ukrajině. Kolegy-
ně a kolegové, kteří se skládají, dávají dohromady finance na nákup hygie-
nických potřeb pro obyvatele Fähnrichova mlýna. V době, kdy jsme se za-
čali touto pomocí zabývat, bylo ve mlýně ubytováno 74 uprchlíků. Majitel 
dal zařízení k dispozici, aniž by byl předem jištěn jakoukoli dotací či jinou 
pomocí. Prostřednictvím Facebooku dal vědět o svém počínání. A tak jsme 
měli konkrétní místo, kam drobnou pomoc nasměrovat a „okořenit“ ji hud-
bou Petra Mottla. Neboť „nejen chlebem živ jest člověk“.
Žijeme. O těchto Velikonocích i s trhy, výtvarnými dílnami, setkáními s lid-
mi, kteří nás chtějí podpořit. Vracíme se do svých domovů, kde cítíme niter-
né bezpečí. Tvoříme. Malujeme, individuálně plánujeme. Máme pár nových 
dobrovolníků do trošku skomírajících programů. Dokonce letos připravuje-
me po roční pauze i benefiční ples. Netypicky až na květen – to už snad bu-
de teplo a viry nás nebudou tolik ohrožovat. To všechno jsme vloni nemohli. 
Vstáváme z mrtvých, zatímco lidé blízko nás toto štěstí nemají. Nebojme se 
a netruchleme pro věci, které nemáme. Radujme se z toho, co je a co má-
me – je toho opravdu mnoho. A podělme se. Slunce ať svítí v našich ulicích 
nejen pro nás, ale i pro ty, kteří přicházejí. Někteří zde začnou nový život, ji-
ní se vrátí, aby obnovili z trosek ten svůj, bytostně vlastní. Kéž by mezi námi 
načerpali novou odvahu k bytí. Možná i v tom je střípek velikonočního po-
selství – vstávat z popela a být.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Sarkasmus
kocourek, nar. cca 06/2021, 
kastrovaný
Sark je milý, mazlivý a upovídaný 
kocourek. Má spoustu energie. 
Když si pohraje a vylítá se, usne 
vám vděčně na  klíně. Je velmi 
kontaktní, svého člověka provází 
na každém kroku. Byl by vděčný za náruč plnou lásky a hlazení.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Pacov)

Nelinka
kočka, 7 let, kastrovaná
Nelinka je klidná, hodná a maz-
livá kočička. Je zvyklá v  bytě, 
ven se jí moc nechce, takže hle-
dáme umístění do bytu. Zvykla 
si u nás na ostatní kočičky, a ta-
ké na  poměrně praštěné pej-
sky, kterých se nejdřív trochu 
bála, ale nyní si k nim i přilehne. Aby byla šťastná úplně, potřebo-
vala by spíše klidnější domácnost, kde by měla prostor se se svými 
lidmi pořádně pomazlit. Je čistotná. 
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)

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 
nepřijde, chce to čas. Je velmi 
čistotná a zvyklá na své kočičí 
sourozence.
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

 �Máme mnoho, užívejme toho…

Lenka Bubnová prodává velikonoční zboží na  Fakultě managementu VŠE 
Praha v J. Hradci.

Petr Mottl hraje uprchlíkům ubytovaným na Fähnrichově mlýně.
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 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve na výstavu, koncert a do divadla
Městská kultura Jindřichův Hradec Vás zve na vernisáž výstavy „HRAVÁ VÝSTAVA PAT A MAT“ 3. května od 17.00 hodin do Výstavního 
domu Stará radnice. Interaktivní výstava k historii animovaného filmu. Autory Pata a Mata jsou režisér Lubomír Beneš (1935–1995) a karikaturista 
Vladimír Jiránek (1938–2012).
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastní syn režiséra Ing. Marek Beneš se ženou, zakladatel studia Studio Patmat film s.r.o., které pokračuje v tra-
dici natáčení seriálů s Patem a Matem a vnučka Lubomíra Beneše Ing. Tereza Benešová, která má aktuálně na starost licence, a kurátor výstavy On-
dřej Sedláček.

Martin Jedlička

KULTURNÍ SERVIS

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás zve 
na  divadelní komedii „MILUJI TĚ, TAK SE 
MĚJ“ dne 17. května od 19.00 hodin do di-
vadelního sálu Kulturního domu Střelnice. 
Divadlo Metro. Předplatné skupiny B.
V režii Antonína Procházky hrají: Ljuba Krbová 
a Adrian Jastraban.
Richard, herec a režisér, bohém se zálibou v al-
koholu připravuje premiéru. Jeho herecké 
partnerky před ním utíkají jedna za  druhou. 
Poslední záchranou je Lies, Richardova dávná 
kolegyně a láska. Na jevišti jim to klape, ovšem 
mimo něj?

Ivana Bačáková

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás 
zve v  rámci předplatného Kruhu přá-
tel hudby na koncert „JOSEF SUK PIANO 
QUARTETA“ 12. května od  18.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny.
Josef Suk Piano Quarteto je uznáváno širo-
kým publikem pro podání hudby s absolutní 
technickou zručností a zároveň s procítěným 
lyrickým přednesem. Soubor je pojmeno-
ván podle houslisty Josefa Suka (1929–2011), 
jedné z největších osobností houslové gene-
race 20. století, vnuka skladatele Josefa Suka 
a pravnuka Antonína Dvořáka. 
Soubor byl založen houslistou Radimem 
Krestou v  roce 2007 původně ve  složení 
klavírního tria. Pod názvem „Klavírní kvar-
teto Josefa Suka“ vystupuje soubor od  ro-
ku 2014 a  stává se nositelem prestižní „Ce-

ny Českého spolku pro komorní hudbu“. 
Díky těmto úspěchům získal ansámbl mož-
nost koncertovat na  mnoha významných 
světových pódiích a  také natočit své debu-
tové CD a  DVD. V  roce 2017 vyšlo soubo-

ru nejnovější kvartetní CD u  vydavatelství 
Supraphon s  hudbou Josefa Suka a  Anto-
nína Dvořáka, které se hned vzápětí setka-
lo s  velmi pozitivními ohlasy kritiků doma 
i  v  zahraničí. Kvarteto je pravidelným hos-
tem i  mnoha festivalů. Soubor natáčel živě 
do  italského, rakouského a  českého rozhla-
su. Repertoár kvarteta zahrnuje stěžejní dí-
la od  klasicismu po  současnost, těžištěm 
jsou pak díla Johannesa Brahmse, Antoní-
na Dvořáka, Josefa Suka a Bohuslava Marti-
nů, významná díla 20. století a  díla soudo-
bá. Kvarteto pravidelně premiéruje skladby, 
které mu věnovali významní skladatelé jako 
Jean-Luc Darbelay, Max E. Keller, Matteo 
D´Amic, Marta Jiráčková nebo Jiří Gemrot. 
Program: Josef Suk, Antonín Dvořák, Gustav 
Mahler

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás zve 
na divadelní hru Vladislava Vančury „ROZ-
MARNÉ LÉTO“ 4. května od  19.00 hodin 
do divadelního sálu Kulturního domu Střel-
nice. Kašpar Divadlo v Celetné. Předplatné 
skupiny A.
V režii Jakuba Špalka hrají: Jan Potměšil, Eva El-
snerová / Jitka Nerudová, Tomáš Stolařík, Fran-
tišek Kreuzmann / Jan Zadražil, Miloslav Tichý 
/ Václav Jakoubek, Tereza Slámová, Jakub Špa-
lek / Petr Halíček, Irena Kristeková. Zpěv a hra 
na klavír: Veronika Němcová / Zdeněk Dočekal.
“Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – jak 
je to krásné býti kadeřavým“. 
Otevřeme říční lázně Antonína Důry s molem 
i terasou pro návštěvníky, na náměstí přitáhne 
vůz kouzelník Arnoštek, napne provaz a před-
stavení může začít!
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Muzeum Jindřichohradecka vás opět po roce sr-
dečně zve na  18.  ročník oblíbeného Festivalu 
muzejních nocí. Letošní jindřichohradecká mu-
zejní noc na téma Jihočeský lidový rok se bude 
konat v pátek 27. května od 18.00 do 22.00 ho- 
din v areálu bývalého minoritského kláštera 
ve Štítného ulici. Muzejní noc bude navazovat 
na naši výstavu věnovanou jihočeským tradicím 

 � Festival muzejních nocí čeká osmnáctý ročník
a zvykům v průběhu celého roku – „Šerka, šáší, 
měchura – to je naše kultura“. Návštěvníky čeká 
jako již tradičně vystoupení hudebního soubo-
ru, divadelní představení, zábavný program pro 
děti i dospělé a spousta odměn. 
Nenechte si ujít další akci vhodnou zejména pro 
rodiny s dětmi. Těšíme se na setkání s Vámi.

Martina Machartová a pracovníci muzea

S  probouzející se návštěvnickou sezonou při-
chystala správa hradu a  zámku v  Jindřichově 
Hradci dvě nové výstavy. Již od počátku květ-
na bude v prostorách několika zámeckých pro-
hlídkových tras umístěna výstava filmových 

 �Na návštěvníky jindřichohradeckého zámku čekají hned dvě výstavy
kostýmů z pohádky Tajemství staré bambit-
ky 2. Pohádku, natáčenou v Jindřichově Hradci 
v průběhu minulého roku, dosud vidělo více než 
300 000 návštěvníků kin a nepochybně se v bu-
doucnu zařadí mezi oblíbené pořady vánoční-

ho vysílání České televize. Přímo v  interiérech, 
v nichž pohádka vznikala, si budete moci pro-
hlédnout kostýmy hlavních hrdinů – zlotřilých 
rádců Ference a  Lorence, loupežníka Karaby, 
královny Julie i královského páru Jakuba a Anič-
ky. Výstava bude přístupná až do konce října 
v rámci běžných prohlídek. 
Druhým letošním počinem bude představe-
ní krajinomaleb Lucie Novotné, absolvent-
ky pražské Akademie výtvarných umění. Opro-
ti převládajícímu zaměření většiny současných 
malířů se můžete těšit na netypické, až klasicky 
krásné obrazy, které vycházejí z  tradice české 
krajinomalby 19. století, ale zároveň jsou v po-
užitých malířských postupech zcela současné. 
Výstava má název „Naslouchej šumotu trav“ 
podle verše básníka Josefa Kroutvora a  v  zá-
mecké galerii na II. nádvoří bude přístupná 
od 16. května do 24. července tohoto roku.  
Na obě výstavy Vás tímto ještě jednou srdečně 
zveme. 

Jan Mikeš

Na začátku měsíce června se v centru města Jind- 
řichův Hradec odehrají městské slavnosti „Dny 
města“, které pro obyvatele našeho města i jeho 
návštěvníky připravilo město Jindřichův Hradec, 
Městská kultura Jindřichův Hradec. V  letošním 
roce slavnosti přinesou širokou nabídku hudby 
na dvou pódiích a také řadu stánků. 
V  pátek 3. června na  náměstí Míru od 
20.00 hodin vystoupí kapela WOHNOUT 
s předkapelou RIGHTNOW.
Následující den 4. června bude město patřit ze-
jména dobrému jídlu a široké nabídce hudby.
Na náměstí Míru program započne v 10.00 ho-
din vystoupením kapely Budvarka. 

 � Letošní městské slavnosti se vrací k červnovému termínu
Ve  13.00 hodin vystoupí Jamaron. Od 
16.00 hodin se mohou návštěvníci těšit na ka-
pelu Fast Food Orchestra a  program na  ná-
městí zakončí skupina Inflagranti s Josefem 
Vojtkem, která vystoupí od 19.30 hodin.
V Husových sadech bude připravena multižán-
rová místní stage, která startuje v poledne a na-
bídne dechovku a další lokální kapely.
V neděli 5. června vystoupí na náměstí Míru 
Hudba Hradní stráže a Policie České republi-
ky se svými hosty. 
Vstupné na  všechna vystoupení a  koncerty je 
volné. Více na: www.kultura.jh.cz

Adéla Blažková 
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
15. 5. 2022
Den rodiny
V  Žižkových sadech se od  10.00 hodin 
můžete těšit na sportovní ukázky, výtvar-
né dílny, soutěže a  bohatý doprovodný 
program. Přijďte si s  námi užít zábavou 
nadupaný den. Těšíme se na Vás.

CHEB
13. 5.–15. 5.2022
Chebský festival vína
Pozvánka pro fanoušky dobrého vína 
na historické náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad.

LITOMYŠL
21.–22. 5. 2022
Gastronomické slavnosti Magdaleny 
Dobromily Rettigové
Víkend plný chutí a vůní, tradice i experi-
mentování v gastronomii, O kotlík staros-
ty Litomyšle – soutěž ve  vaření kotlíko-
vých gulášů.

POLIČKA
12.–19. 5. 2022
Martinů fest Polička
25. ročník tradičního festivalu klasické 
hudby věnovaný odkazu poličského ro-
dáka Bohuslavu Martinů.

TELČ
21. 5. 2022
Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů Kví-
teček, Kvítek, Podjavořičan, Krahuláček 
a jejich hostů z Prahy, Českého Krumlova 
a z partnerského města Šaľa. Po celý den 
řemeslný trh s předváděním tradičních ře-
mesel a s ukázkou kácení máje. 

TŘEBOŇ
21. 5. 2022
Třeboňská šlapka 2022 za  Emou Des-
tinnovou 
Tradiční cyklovyjížďka u příležitosti zahá-
jení turistické sezóny vede do Stráže nad 
Nežárkou. Program a trasy najdou zájemci 
na: www.itrebon.cz/trebonskaslapka

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

Zuzana Bedrnová

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - květen 2022
K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  -  K V Ě T E N   2 0 2 2

1.5. 17:00 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA 20:00 PROMLČENO
neděle Drama / V. Británie titulky Krimi, Thriller / Česko česky

3.5. 17:30 VYŠEHRAD: FYLM 20:00 DRIVE MY CAR
úterý Komedie, Sportovní / Česko česky Drama / Japonsko titulky

4.5. 17:00 20:00 PROMLČENO
středa Fantasy,Dobrodružný / USA dabing Krimi, Thriller / Česko česky

5.5. 17:30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 20:00
čtvrtek Komedie / Česko, Slovensko original Akční, Fantasy / USA titulky

6.5. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
pátek Pohádka / Česko česky Komedie / Česko, Slovensko original

7.5. 17:30 PROMLČENO 20:00
sobota Krimi, Thriller / Česko česky Akční, Fantasy / USA dabing

8.5. 17:00 20:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
neděle Akční, Fantasy / USA dabing Komedie / Česko, Slovensko original

10.5. 17:30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 20:00 PROMLČENO
úterý Komedie / Česko, Slovensko česky Krimi, Thriller / Česko česky

11.5. 17:30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 20:00 NOTRE-DAME V PLAMENECH
středa Komedie / Česko, Slovensko original Drama / Francie titulky

12.5. 17:30 ŽENY A ŽIVOT 20:00
čtvrtek Komedie / Česko česky Dokument, Hudební / Česko original

13.5. 17:30 ŽENY A ŽIVOT 20:00
pátek Komedie / Česko česky Akční, Fantasy / USA dabing

14.5. 17:00 JEŽEK SONIC 2 20:00 ŽENY A ŽIVOT
sobota Komedie, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

15.5. 17:30 ŽENY A ŽIVOT 20:00
neděle Komedie / Česko česky Akční, Fantasy / USA titulky

17.5. 17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 20:00 BATMAN
úterý Komedie / Česko, Slovensko original Akční, Thriller / USA dabing

18.5. 17:30 UNCHARTED 20:00 ŽHÁŘKA
středa Akční, Dobrodružný / USA dabing Horor / USA titulky

19.5. 17:30 FILM ROKU 20:00
čtvrtek Komedie, Drama / Španělsko titulky Thriller, Mysteriózní / USA titulky

20.5. 17:30 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 20:00 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
pátek Animovaný, Komedie / Belgie, Francie dabing Komedie / Francie dabing

21.5. 17:30 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 20:00
sobota Animovaný, Komedie / Belgie, Francie dabing Fantasy,Dobrodružný / USA dabing

22.5. 17:30 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI? 20:00 ŽHÁŘKA
neděle Komedie / Francie dabing Horor / USA titulky

24.5. 17:30 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 20:00 FILM ROKU
úterý Animovaný, Komedie / Belgie, Francie dabing Komedie, Drama / Španělsko titulky

25.5. 17:30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 20:00 MICK FLEETWOOD & FRIENDS
středa Komedie / Česko, Slovensko original Dokument, Hudební / V. Británie titulky

26.5. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00
čtvrtek Komedie, Akční / Česko česky Akční, Fantasy / USA dabing

27.5. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 TOP GUN: MAVERICK
pátek Komedie, Akční / Česko česky Akční, Drama / USA titulky

28.5. 17:30 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI? 20:00 TOP GUN: MAVERICK
sobota Komedie / Francie dabing Akční, Drama / USA dabing

29.5. 17:00 TOP GUN: MAVERICK 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
neděle Akční, Drama / USA dabing Komedie, Akční / Česko česky

31.5. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
úterý Komedie, Akční / Česko česky Komedie / Česko, Slovensko česky

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

1.5. 15:00 ZAHRADNÍKŮV ROK 10.5. 10:00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
neděle pásmo pohádek / ČSR česky úterý Komedie / Česko česky

8.5. 15:00 DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1 17.5. 10:00 KAREL
neděle pásmo pohádek / ČSR česky úterý Dokument / Česko česky

14.5. 15:00 LUCA
sobota Animovaný / USA dabing

15.5. 15:00 MALÁ ČARODĚJNICE
neděle animovaný film / ČSR česky

22.5. 15:00 DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 2

neděle pásmo pohádek / ČSR česky

28.5. 15:00 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
sobota Animovaný, Komedie / USA dabing

29.5. 15:00 BROUČCI 1
neděle pásmo pohádek / ČSR česky

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

PRAŽSKÝ VÝBĚR - SYMPHONY BIZARREPRAŽSKÝ VÝBĚR - 
SYMPHONY BIZARRE

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

MULHOLLAND DRIVE (2001)

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
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Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií
V  pátek 29. dubna byla v  Mu-
zeu fotografie a moderních ob-
razových médií slavnostní ver-
nisáží zahájena výstava "Top 
od  Kopp". Na  kolekci padesáti 
fotografií, které byly vybrány u příležitosti jeho 
osmdesátých narozenin, Pavel Kopp představu-
je průřez svou celoživotní tvorbou.
Pavel Kopp vystudoval ČVUT Praha, fakul-
tu elektrotechnickou, se specializací rozhlas, 
film, televize. Poté pracoval jako pedagog, 
úředník v  zahraničním obchodě a  diplomat. 
Z toho osm let v Itálii, kde vzniklo i mnoho je-
ho nejlepších záběrů. Fotografování se věnu-
je od mládí. Ve svých fotografiích zaznamená-
vá život lidí na ulici a jejich příběhy (tzv. "street 
photo").

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Vydal knihu Chvilky s Itálií (s Miroslavem Horníč-
kem a  doslovem Františka Nepila), která vyšla 
česky i italsky. Jeho fotografie doprovázely an-
tologii italského básníka Sandra Penny Zvláštní 
radost žít (v překladu V. Janovice) a knihu básní 
Vladimíra Janovice Most alchymistů. Publikoval 
v českých i italských časopisech, např. v kultur-
ních rubrikách celostátních deníků La Repubb-
lica, Corriere della Sera, Il Messaggero aj. Usku-
tečnil přes třicet fotografických výstav doma 
i v zahraničí. Česká televize natočila klip z jeho 
retrospektivní výstavy ve Strahovském klášteře: 
Pavel Kopp – 50 let s fotografií (2018). Z jeho vý-
stavy v Palermu „Dva pohledy na Itálii“ natočila 
klip italská televize. Kniha Toulky vlastní minu-
lostí se 115 černobílými i barevnými fotografie-
mi byla vydána na jaře 2021 u příležitosti auto-
rových osmdesátin. 
Ve čtvrtek 19. května od 18.00 hodin se usku-
teční další ze série doprovodných přednášek 
k výstavnímu projektu "AFRIKA v srdci", tento-
krát na  téma afrických expedic Josefa Vágne-
ra, africké přírody a zvířat s názvem Afrika, ráj 
a  peklo zvířat. Večerem s  promítáním  histo-
rických i současných fotografií z Africké divoči-
ny vás za nadaci Josefa a Zdeňky Vágnerových 
provede Martin Ladnar. 
Podíváme se do Afriky na přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let minulého století, s pomo-
cí unikátních Vágnerových fotografií uvidíme 
přírodu, národní parky a zvířata, původní oby-
vatele, odchytové kempy v africkém buši. A ta-

Hvězdárna a  planetárium prof.  Františ-
ka Nušla zve návštěvníky na pravidelné po-
řady v  planetáriu každou středu a  sobotu 
od  20.00 hodin a  v  neděli od  14.00 hodin. 
Nedělní pořady jsou určeny zejména dětským 
návštěvníkům.

Pozorovací časy noční oblohy v  kopuli hvěz-
dárny se od května posouvají, nyní se pozoruje 
od 21.00 hodin jarní obloha, která není tak bo-
hatá na pozorování hvězdokup a mlhovin, nic-
méně v tomto ročním období můžeme daleko 
lépe pozorovat i vzdálenější galaxie.

Pro jarní oblohu je typický tzv. jarní trojúhel-
ník, který tvoří hvězdy Arcturus (Pastýř), Regu-
lus (Lev) a Spica (Panna). Pozorování se koná 
každou středu a sobotu ve 21.00 hodin vždy 
po skončení pořadu v planetáriu.

Jitka Čechová

Foto: Pavel Kopp

ké odchyt zvířat a  jejich transporty do Evropy 
i  budování Zoo a  Safari ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Zároveň uvidíme i srovnání s dnešní Af-
rikou a na fotografiích z doby nedávné navštíví-
me některá místa s odstupem padesáti let.

Foto: Martin Ladnar

Dům gobelínů
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel zve 
v měsíci květnu své návštěvníky na dvě výsta-
vy. Na první výstavě Poezie nitě si prohlédnou 
textilní umělecké výrobky od  Sdružení textil-
ních výtvarníků z  Prahy, uvidí gobelíny a  tex-
tilní miniatury od 11 autorů. V Domě gobelínů 
vystavují Jarmila Handzelová, Jarmila Hartlová, 
Ludmila Kaprasová, Stanislava Losová, Miluše 
Mikušová, Božena Pýchová, Jaroslava Těšínská, 
Marie Tomášová, Marie Vaňková-Kuchynková, 
Radka Vodáková-Šrotová a Vlastimil Vodák. Ně-
které šperky budou i k prodeji.  Výstava potrvá 
do 27. listopadu 2022.
Druhou otevřenou výstavou je výstava prací 
našich kurzistů, kteří pod vedením lektorky 
Milevy Müllerové na kurzu Tkaní tapiserie a pod 
vedením lektora Zdeňka Kubáka na kurzu Tkaní 
na stavu vytvořili vlastní textilní díla. Své výrob-
ky pravidelně obměňují a doplňují novou origi-
nální tvorbou. 

V  květnu je také již připraven letošní druhý 
kurz Tkaní tapiserie pro začátečníky pod ve-
dením zkušené lektorky Milevy Müllerové. Kurz 

se bude konat 28. a  29. května od  9.00 do 
17.00 hodin. Účastníci se seznámí s materiálem 

a pomůckami vhodnými pro tkaní na rámu, na-
učí se správně navést osnovu, základy hladkého 
tkaní a další tkalcovské techniky. Lektorka všem 
ukáže, jak správně vybrat vhodný návrh pro tka-
ní, naučí vás pracovat podle pauzy se vzorem. 
Kurzisté si osvojí základní principy výběru a mí-
chání barev. Pokročilejší účastníci již potom bu-
dou realizovat tapiserii podle vlastního návrhu.
Druhé páteční tvoření pro děti a  dospě-
lé je připraveno na 20. května od 13.00 do 
18.00 hodin. Pro děti je připraveno tvoření 
s  jarní tématikou. Malé návštěvníky nemine 
ani zasloužená odměna. Vstupné pro děti je 
zdarma, dospělí uhradí 20 Kč.
V Domě gobelínů se v květnu uskuteční i pro-
hlídky s tvořením pro děti ze základních škol se 
zaměřením na budoucí volbu povolání.
Dům gobelínů se těší na  všechny návštěv-
níky v  roce 2022, otevřeno bude denně mi-
mo pondělí od  10.00 do  12.00 hodin a  od 
13.00 do 17.00 hodin. 
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SPORT

Jindřichohradecký aerobikový klub AE MTK pořádá ve spolupráci s Čes-
kým svazem aerobiku FISAF.CZ 21. a 22. května 2022 celorepublikové 
závody ve sportovním aerobiku a fitness ve Sportovní hale v Jindři-
chově Hradci. Očekává se start až osmi set závodnic z celé ČR ve věko-
vých kategoriích od 8 let, přes kadetky a juniorky až po dospělé 17 a více 
let. Závodit se bude v sobotu ve II. a v neděli ve III. výkonnostní třídě, a to 
v kategoriích jednotlivců, dvojic či trojic a také budou k vidění vícečlen-
né fitness týmy. Klub AE MTK a naše město bude reprezentovat celkem 
27 závodnic, přičemž řada z nich má na letošních soutěžích i medailové 
úspěchy. Celé závody bude v přímém přenosu vysílat internetová tele-
vize TV.COM. Další informace ze závodů, aktuální výsledky a momentky 
budete moci sledovat na Facebooku klubu AE MTK a FISAF.CZ.

Monika Tržilová

 � Závod ve sportovním aerobiku  
a fitness FISAF.CZ 

2.–3. 4. 2022, Zimní stadion Jana Marka 
Jindřichův Hradec

Sobota 2. 4.
HC Střelci J. Hradec vs. HC Motor Č. Budějo-
vice 0:5
EC Red Bull Salzburg vs. HC Kometa Brno 4:0
HC Motor Č. Budějovice vs. PSG Berani Zlín 3:5
HC Kometa Brno vs. HC Střelci J. Hradec 1:2 sn
PSG Berani Zlín vs. EC Red Bull Salzburg 1:8
Neděle 3. 4.
HC Střelci J. Hradec vs. EC Red Bull Salzburg 
1:6

 � Výsledky 9. ročníku Memoriálu Jana Marka
HC Motor Č. Budějovice vs. HC Kometa Brno 
3:5
HC Střelci J. Hradec vs. PSG Berani Zlín 1:4
EC Red Bull Salzburg vs. HC Motor Č. Budějo-
vice 1:4
PSG Berani Zlín vs. HC Kometa Brno 2:1 sn

Pořadí:
1. EC Red Bull Salzburg – 19:6, 9 bodů
2. PSG Berani Zlín – 12:13, 8 bodů
3. HC Motor Č. Budějovice – 15:11, 6 bodů
4. HC Kometa Brno – 7:11, 5 bodů
5. HC Střelci J. Hradec – 4:16, 2 body

Nejlepší brankář:
Ondřej Matoušek – HC Kometa Brno
Nejlepší obránce:
Rio Levi Kaiser – EC Red Bull Salzburg
Nejlepší útočník:
Matyáš Humeník – HC Motor Č. Budějovice
Nejužitečnější hráč:
Nick Maul – EC Red Bull Salzburg
Speciální ocenění společnosti AR Servis 
s.r.o. J. Hradec:
Zdeněk Petrů – HC Střelci J. Hradec
Jakub Heš – PSG Berani Zlín

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.

Správná odpověď z minulého čísla: AUTORY UČEBNIC BYLI ČASTO PEDAGOGOVÉ MÍSTNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA
Výherkyní se stává: Miluše Indráková z Nové Bystřice. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
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Periodický tisk územně samosprávného celku
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na e-mail kozlova@jh.cz, tel. č.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce
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KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 
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MEZI DŮLEŽITÁ HRADECKÁ
ŘEMESLA PATŘILI PEKAŘI.
NA POČÁTKU DVACÁTÝCH
LET 19. STOLETÍ JICH BYLO

VE MĚSTĚ OSMNÁCT.
SVÉ VÝROBKY...

TENKÝ
KOVOVÝ

PLÁT

HEYERDAH-
LŮV VOR

CHEM. ZN.
KYSLÍKU POCHOP

BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

OZN. PRO
VOLT

JMÉNO
HEREČKY
BENDOVÉ

PLAVIDLA JMÉNO
JAHELKY

MLADÝ
VÝHONEK 100 m2 TUNA

1. ČÁST 
TAJENKY

NEROZ-
HODNĚ

V ŠACHU

4. ČÁST 
TAJENKY

POPĚVEK

ŘÍM. ČÍSL.
1995

CHEM. ZN.
RADONU

SLONÍ ZUB

HON

HYDRID
LITHIA

INIC. KLAV.
ROKLA

VESNICE
MN. Č.

ZÁPAD

PRACOVAT
S PLUHEM

6. ČÁST 
TAJENKY

BÝVALÁ
JEDN.

ITALSKÉ
MĚNY

BÝVALÁ
POLIT.

STRANA

SPZ
MĚLNÍK

HAD Z KNIH.
DŽUNGLÍ

NAS. ROZ-
TOK CUKRU

TÝKAJÍCÍ
SE LIDU

NĚMECKÝ
ZÁPOR

OBOROVÁ
NORMA

BIBLICKÁ
POSTAVA

CHUCHVA-
LEC

2. ČÁST 
TAJENKY

PAKFONG

OPAK
MLADÁ

AUTORSKÝ
ARCH

TVRDÝ
SÝR

ŘÍM. ČÍSL.
49

MAĎARSKÝ
BÁSNÍK

MANŽELSTVÍ
(NĚM.)

ZAKÁZANÝ
PESTICID

LENOCHOD

LUDOLFOVO
ČÍSLO

HRÁZ
(ANGL.)

NEODBORNÍK

VLNĚNÁ
TKANINA

JESTLIŽE
(SLOV.)

SYMETRÁLY

DOPRAVNÍ
INSPEKTO-

RÁT

SOUHLAS

OBYVATEL
INDIE

DĚTSKÝ
POZDRAV

PÁDOVÁ
OTÁZKA

ÚZKÁ PLOCHÁ
PRKNA

CHEM. ZN.
RUBIDIA

OKRESNÍ
ARCHIV

5 ČÁST 
TAJENKY
NÁRODNÍ
BÁSNÍK

POČÍTAČ.
PAMĚŤ

ODBORNÁ
ŠKOLA

SEVER

OCO

CHEM. ZN.
SÍRY

STR. HUDEB. 
NÁSTROJ

PODLOUHLÝ
PUK. PLOD

OZN. JEDN.
JASU (NIT)

KE SVÉ
RODINĚ

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

INIC. REŽ.
LIPSKÉHO

OBCHOD
PRO KUTILY

JMÉNO
FENKY

OTEC (KNIŽ.)

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

NÁPORY

ŠPÁDOVÁ
KARTA

VŘENÍ

OBCHODNÍ
DŮM

A SICE

ZÁPADOČ.
MĚSTO

OZNAČ.
MOUKY

VOZKA

EVROPSKÁ
PLATIDLA

VEŘEJNÁ
ORGANIZACE

OZN. PRO
SPAT

JM. HERCE
PACINA

POVZDECH

KOST
(ANATOM.)

POBÍDKA

RUSKÁ
ŘEKA

NÁPOVĚDA:
EHE, DAM, KRUL, RAM,
AL, KDU, ADY, ÁN, PRÝT

LIDOVÉ
SPOTŘEB.
DRUŽSTVO

AKSAMIT

VÝCHOD

ZNAČKY
PRO TÓN

OZN. ČASU
(DEN)

UNIVERZITA
KARLOVA

3. ČÁST 
TAJENKY

STARŠÍ
VZTAŽ.

ZÁJMENO

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. 6. DNY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
       10. 6. FARMÁŘSKÉ TRHY
       12. 6. SENIOR KLUB
       14. 6. PHILHARMONIA OCTET PRAGUE – KONCERT KPH – KAPLE SV. M. MAGDALENY
       21. 6. „NA ZLATÉM JEZEŘE“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
       30. 6. FOTOSLAVNOSTI – 20. VÝROČÍ MF a MOM

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na červen

  1.–30. 6. PARNÍ JÍZDA VLAKEM – JHMD
             1. 6. DEN DĚTÍ – HUSOVY SADY 
             4. 6. DEN DĚTÍ S PÁROU – JHMD
             4. 6. O TÉ OHAVNÉ REBELII – PŘÍBĚH Z VÁLKY TŘICETILETÉ – SHZ J. HRADEC
             5. 6. YMCA ODPOLEDNE PRO DĚTI
   9.–10. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
          10. 6. NOC KOSTELŮ
11.–12. 6. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD – KRAFFEROVA ZAHRADA
          15. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ – SHZ
           17. 6. TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
          18. 6. PARNÍ JÍZDA NA SLAVNOSTI MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU
          25. 6. 6. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉHO PŮLMARATONU 

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

3. května, 9:30–11:00 hodin
BATOLÁCI
Setkání maminek s dětmi. 
Další termíny 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5.
Městská knihovna

4. května, 16:30 hodin
CESTA KOLEM MADEIRY ZA 71 DNÍ
Přednáška Věry Šimánkové 
a Pavla Dvořáka
Městská knihovna

4. května, 19:00 hodin
VLADISLAV VANČURA "ROZMARNÉ LÉTO"
Kašpar Divadlo v Celetné. 
Předplatné skupiny A. KD Střelnice

6. května, 21:00 hodin
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Ohňová show na náměstí Míru
Centrum města

7. května, 10:00 hodin
11. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉ 
AKORDEONOVÉ PŘEHLÍDKY
KD Střelnice

8. května
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Mertovy sady, městský hřbitov

9. května, 10:00 hodin
BYLINKY
Přednáška Zuzany Kořínkové
Senior centrum

9. května, 18:00 hodin
ZAPOMENUTÝ VYNÁLEZCE FERDINAND JÍRA
Přednáška PhDr. Michaely Körnero-
vé-Chládkové pro Spolek Přátel sta-
rého Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

10. května, 8:30 hodin
CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ, 
BOTANICKÁ ZAHRADA V TÁBOŘE
Autobusový výlet pro seniory 
- YMCA J. Hradec
Parkoviště u MŠ pod gymnáziem

11. května, 16:30 hodin
CESTA PO TANZÁNII
Přednáška Karla Bušty
Městská knihovna J. Hradec

KVĚTEN 2022
Kulturní kalendář

11. května, 18:00 hodin
ČLOVĚK, ZE VŠECH ZVÍŘAT NEJZAJÍMAVĚJŠÍ?
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

11. května, 19:00 hodin 
MICHAELA DOLEŽELOVÁ, ROMAN VENCL 
"KRÁLOVNY"
VIP Art Company. KD Střelnice

12. května, 18:00 hodin
JOSEF SUK PIANO QUARTETO
Koncert v rámci KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

15. května, 15:00 hodin
KABINET LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ
Pohádky na ZUŠ
Základní umělecká škola V. Nováka 
J. Hradec

15. května, 17:00 hodin
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci. K tanci a poslechu hraje MTO 
V. Kriso. KD Střelnice

17. května, 16:30 hodin
ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ A ATENTÁT 
NA HEYDRICHA
Přednáška Petra Tolara
Městská knihovna J. Hradec

17. května, 19:00 hodin
MARIE GOOS "MILUJI TĚ, TAK SE MĚJ"
JT PROMOTION s. r. o. 
Předplatné skupiny B
KD Střelnice

19. května, 14:00–17:00 hodin
BEZPLATNÉ TESTOVÁNÍ
na HIV, žloutenku a syfilis
Husovy sady

19. května, 17:00 hodin
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – BYLO NEBYLO
Představení pro děti plné písniček 
a tance
KD Střelnice

19. kětna, 18:00 hodin
AFRIKA, RÁJ A PEKLO ZVÍŘAT
Přednáška
Muzeum fotografie a MOM

20. května, 13:00–18:00 hodin
TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

20. května, 17:00 hodin
MIMO JINÉ
Vernisáž výstavy prací ak. sochaře 
Vladimíra Krninského
Galerie Helen Červená Lhota

20. května, 19:30 hodin
MÁJOVÝ BÁL 
18. benefiční ples organizace Ote-
vřená OKNA, z.ú.
KD Střelnice

21.–22. května
ZÁVODY VE SPORTOVNÍM AEROBIKU 
A FITNESS FISAF.CZ
Sportovní hala v J. Hradci

21. května, 13:00, 13:30 hodin
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Jarní jízda na zahájení turistické se-
zóny

22. května, 10:00 hodin  
MICHAL NESVADBA – MICHAL JE KVÍTKO
KD Střelnice

22. května, 14:00 hodin
PŘIPOMÍNKA 80 LET TRANSPORTU
JINDŘICHOHRADECKÉHO ŽIDOVSKÉHO
OBYVATELSTVA DO TEREZÍNA 
A DALŠÍCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ
Zakostelcké náměstí

23. května, 16:00 hodin
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ
Vernisáž výstavy. Zámecký mlýn

24. května, 17:00 hodin
AKADEMIE UMĚNÍ III. VĚKU PŘI ZUŠ
Vystoupení tanečnic. Rytířský sál SHZ

27. května, 18:00–22:00 hodin
18. ROČNÍK FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

28.–29. května, 9:00–17:00 hodin
KURZ TKANÍ TAPISERIE
Dům gobelínů

29. května, 16:00 hodin
"O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE"
Divadelní pohádka v cyklu 
"Děti s rodiči do divadla"
KD Střelnice

30. května, 15:00–17:00 hodin
SITUACE VE SVĚTĚ I V NAŠÍ ZEMI
Přednáška brig. gen. v záloze Ando-
ra Šándora
Kinosál KD Střelnice

Probíhající výstavy:

UKRAJINA – MOŽNÁ JI TAK NEZNÁTE, 
MOŽNÁ JI TAK UŽ NEUVIDÍTE 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 5. 2022

HUSITÉ A ŘEMESLA 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 5. 2022

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

POEZIE NITĚ 
– Dům gobelínů 
– Výstava potrvá do 27. 11. 2022

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

VÝSTAVA FILMOVÝCH KOSTÝMŮ Z PO-
HÁDKY TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

NASLOUCHEJ ŠUMOTU TRAV 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 24. 7. 2022

ŠERKA, ŠÁŠÍ, MĚCHURA – TO JE NAŠE 
KULTURA 
– Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022

TOPP OF KOPP
– Muzeum fotografie a MOM
– Výstava potrvá do 30. 10. 2022


