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4
Blíží se zápisy do mateřských škol zřizovaných 
městem Jindřichův hradec.

9
FotBalové mistrovství evropy Bude tématem 
dalšího scénického čtení listování.

11 
část Jindrovy naučné stezky se dočká 
Jarního úklidu.

14 
na kamčatku vás zve cestovatelská diashow 
martina loewa.

15
po zimní přestávce otevíraJí své Brány 
Jindřichohradecké památky a kulturní 
instituce.

Čarodějnice se o Filipojakubské noci opět slétnou 
do městského parku

Čarodějnice v Jindřichově hradci jsou akcí, kte-
rou vyhledává stále více lidí. Město Jindřichův 
hradec ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Jindřichův hradec vás co nejsrdečněji 
zvou 30. dubna v 18.30 hodin do parku pod 
Gymnáziem Vítězslava nováka. Mnoho lidí ne-
má možnost trávit pálení čarodějnic někde 
u ohně mimo město, a proto jsme se opět roz-
hodli jim přiblížit tuto atmosféru v prostorách 
městského parku.  

(pokračování na str. 2)

Veselá jarní cyklovyjížďka propaguje akci 
Do práce na kole

Zveme všechny pohodáře na Veselou jarní cy-
klovyjížďku v sobotu 23. dubna od 14.00 ho-
din. Jedná se o iniciativu na podporu cyklodo-
pravy v našem městě, která je otevřená široké 
cyklistické veřejnosti od malých po velké. Sraz 
je na  nádvoří Muzea fotografie a  moderních 

obrazových médií v  bývalé jezuitské koleji. 
Vedeni vysokým historickým kolem zvaným 
kohoutovka se poté vydáme na přibližně sed-
mikilometrovou projížďku městem, kterou 
zakončíme na  dopravním hřišti. Tam je pro 
všechny účastníky připraven program sestá-

vající z možnosti vyzkoušet si své schopnosti 
na různých typech kol, včetně elektrokol a his-
torických koloběžek.

(pokračování na str. 10)
Foto: Josef Böhm
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Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu informační středisko Město Jindřichův hradec, Panská 136/i, Jindřichův hradec 377 01. Jméno 
vítěze bude zveřejněno v dalším vydání Jh zpravodaje.
Správná odpověď z minulého čísla: KAREL BERMAN, *14. dubna 1919 (Jindřichův Hradec) – †11. srpna 1995 (Praha)
Výherkyní se stává: Hana Kozlovská z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Čarodějnice se o Filipojakubské noci opět slétnou do městského parku
(pokračování ze str. 1)

V září roku 2004 byla po osobnosti, která je 
předmětem naší dnešní hádanky, pojmeno-
vána ulice vedoucí souběžně s  Václavskou 
ulicí v prostoru kolem budovy jindřichohra-
decké hvězdárny. Spolu s ní byly pojmeno-
vány také další ulice – havlíčkova a Mukova. 
Jméno této osobnosti nepřipomíná dodnes 
jen zmíněná ulice, ale též několik objektů 
a  nemovitostí ve  městě, které dotyčnému 
patřily či je dokonce nechal vystavět. 
narodil se v  Jindřichově hradci v  rodině 
místního tiskaře, byl jedním z  prvních žá-
ků zdejšího nově obnoveného gymná-
zia. Po studiích na pražské filozofii se vrátil 
do Jindřichova hradce, kde převzal rodinný 
podnik a  stal se nejen úspěšným tiskařem 
a  vydavatelem, ale také uznávanou osob-
ností ovlivňující jindřichohradecké veřejné 
mínění. Jeho vřelý vztah k  rodnému měs-
tu, v němž prožil téměř celý svůj život, am-
bicióznost a  rozvaha spolu s  obchodním 
talentem a  zámožností z  něj učinily vzor 
podnikatele 19. století i  váženého občana 

Jindřichova hradce. od čtyřicátých let byl 
členem městské rady a  od  července 1850 
stál jedenáct let v  jeho čele jako starosta. 
Jeho práce v čele města v pohnuté době Ba-
chova absolutismu byla hodnocena vyso-
ce: „Jeho jest to dílo, když slýcháme napo-
řád hodnověrné svědectví, že co do čistoty 
a uspořádanosti na veřejných místech vyni-
ká město naše nad jiná města daleko lidna-
tější a zámožnější, jeho jest to dílo, když ten-
to krásný smysl se zakořenil“. 
kromě tiskaře a  starosty byl také radním, 
místním školním dozorcem, ředitelem nově 
založené jindřichohradecké spořitelny, pů-
sobil v ostrostřeleckém sboru. Stal se rovněž 
zakládajícím členem České matice a členem 
Českého muzea. Byl nadšeným ochotníkem, 
spisovatelem a  překladatelem, nakladate-
lem, knihkupcem a  zakladatelem půjčovny 
knih a čítárny v Jindřichově hradci.
Znáte jméno a příjmení osobnosti, na kte-
rou se ptáme?

Štěpánka Běhalová

naše čarodějnice jsou hlavně o  programu 
a  soutěžích pro děti, diskotéce Michala ar-
nošta, opékání buřtů na ohni a o celkové at-
mosféře. každé dítě v kostýmu čarodějnice 
a čaroděje obdrží malý dárek. na své si při-
jdou i  dospělí, pro které máme na  stánku 
připravenu spoustu lahůdek a nápojů.
Pálení čarodějnic je neobvyklá, ale velmi 
oblíbená událost, která má své prameny už 
v dávné historii. Filipojakubská noc připadá 
na noc z 30. dubna na 1. května.
Svátek se původně pravděpodobně slavil 
o  úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejí-
címu se přesně mezi jarní rovnodenností 
a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc 
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat 
a  skutečně je tato noc jedním z  největších 
pohanských svátků. Lidé také věřili napří-
klad v otevírání různých jeskyní a podzem-
ních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. 
na ochranu před čarodějnicemi se na vyvý-
šených místech zapalovaly ohně. Postupem 
času se z  těchto ohňů stávalo „pálení čaro-
dějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vy-
hazovala se do  výšky. Popel z  těchto ohňů 
měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. ně-
kdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek 
k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň ská-
kalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Ivana Bačáková
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veřejnosti jako souhrnnou kulturní stez-
ku, po které by bylo možné putovat a  jít tak 
po  stopách této výjimečné historické osob-

nosti. Jindřichův hradec hrál v životě mladé-
ho knížete významnou roli – žil  zde a studo-
val v proslulé jezuitské koleji.

Úvodník
Vážení spoluobčané,

s prvním dubnem se nám otevřely dveře ve všech pa-
mátkách, muzeích, výstavních domech a začala tak 
oficiálně sezóna ve stáncích umění. Přijďte proto na-
vštívit některé zařízení, které jste jako Jindřichohrade-
čáci ještě neviděli. Každé muzeum, zámek i Výstavní 
dům Stará radnice si pro vás na  novou sezónu při-
pravily samé zajímavé výstavy. Vezměte své známé 
a přijďte si prohlédnout něco nového do těchto nád-
herných prostor. 

S příchodem jara začal také úklid na vašich zahrád-
kách a v tomto čísle zpravodaje se dozvíte, kdy budou 
ve vaší místní části, či části města přistaveny kontej-
nery na velkoobjemový odpad, a  také jak se budou 
vyvážet nádoby na bioodpad.  

Posledního dubna se s vámi opět 
těším na viděnou při pálení ča-
rodějnice v parku pod gymná-
ziem.

Stanislav Mrvka 
starosta města

Události z radnice
 �Město se připojilo k mezinárodnímu projektu Rákóczi - Evropská kulturní stezka

 � Slavnostní přijetí zahraničních hostů International Police Association

 �Rozloučili jsme se se zimou
na  Smrtnou neděli 13. března 2016 se vyda-
li členové baráčnické obce kunifer na  průvod 
směřující k naxerově lávce, kde tradičně sym-
bolicky ukončili zimu a uvítali jaro soudem vyř-
čeným nad Moranou, jejím zapálením a vhoze-
ním do řeky nežárky. 

V  pátek 19. února 2016 se v  polské Jarosla-
wi uskutečnila konference k mezinárodnímu 
projektu rákóczi - evropská kulturní stezka, 
kde starosta města Stanislav Mrvka podepsal 
Memorandum o  porozumění. Záměrem to-
hoto projektu je vytvoření evropské kulturní 
stezky pečující o  duchovní dědictví   Františ-
ka rákócziho ii. a mapující jeho životní pouť, 
která přesahovala hranice a  spojovala náro-
dy. Účastníky mezinárodního setkání čtyř ze-
mí byly polská Jaroslaw, maďarská města Sá-
rospatak a Miskolc, slovenská města Svidník, 
Velký Šariš a Zborov. Za českou stranu se zú-
častnil Jindřichův hradec. konference se zú-
častnili také představitelé neziskových orga-
nizací z těchto zemí. rákócziho stezka si klade 
za  cíl  postihnout všechny významné milní-
ky rákócziho života a představit je evropské 

V sobotu 27. února 2016 starosta města Stanislav Mrvka slavnostně přijal v obřadní síni na staré 
radnici polské a maďarské hosty ze sekce international Police association (iPa). Zahraniční hos-
té naše město navštívili na pozvání iPa územní skupiny č. 109 Jindřichův hradec a Zo noS PČr 
Jindřichův hradec v rámci konání policejního společenského večera.

 � Jindřichův Hradec je nejlepším místem pro podnikání v jižních Čechách
Velký nárůst ekonomických subjektů a nízká ne-
zaměstnanost. hlavní důvody, proč je Jindřichův 
hradec podnikatelsky nejpřívětivějším měs-
tem v  Jihočeském kraji.  Stříbrnou příčku obsa-
dil Písek. Bronz bere Milevsko. Výzkum Město pro 
byznys 2015 hodnotí již osmým rokem 205 ob-
cí s rozšířenou působností a 22 městských částí 
hlavního města České republiky. Výzkum zpra-
covává analytická agentura datank. Především 
vysoký a  rychlý nárůst počtu ekonomických 
subjektů a nízká nezaměstnanost vynesly Jindři-
chovu hradci vítězství v regionálním kole Města 
pro byznys. V krajském srovnání vykazuje radni-
ce velmi dobré ekonomické výsledky. Má nejniž-
ší náklady na dluhovou službu a druhý nejlepší 

irating. Vedení města může těšit také to, že ob-
sah jejích webových stránek je analytiky hod-
nocen nadprůměrně. „razíme cestu podpory 
menších a  středních podniků, které zaměstná-
vají velké množství našich obyvatel. nejdůležitěj-
ší je pro nás otevřená komunikace a spolupráce 
s hospodářskou komorou. Pravidelně se s pod-
nikateli setkáváme a diskutujeme o problémech 
a možnostech růstu podnikatelského prostředí. 
komplikací je pro nás stále to, že nemáme vlast-
ní pozemky a při realizaci projektů pro větší firmy 
bychom museli pozemky odkoupit. doufáme, že 
se to v příštích letech zlepší a jsem moc rád, že vý-
zkum ukázal, že jsme na správné cestě,“ okomen-
toval vítězství místostarosta Bohumil komínek.
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městský úřad informUje

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Harmonogram svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery - jaro 2016

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2016/2017
odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindři-
chův hradec, oznamuje veřejnosti, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 proběhne ve všech mateřských školách v Jindřichově 
hradci v termínu 13. a 14. 4. 2016 od 9.00 do 16. 30 hodin.                                                                                                                                     

 Jitka Čechová

druh 
odpadu datum

doba 
přistavení
od do 

Vo, Z 2. 4. 2016
radouňka - náv. rybník 8:00 9:00

- na kopečku 9:05 10:05
Zbuzany - družstevní 10:10 11:10

Vo, Z 2. 4. 2016

otín - škola 11:30 12:30
- u váhy 12:35 13:35
- Jitka 13:40 14:40
- Bobelovka 14:45 15:45

Vo, Z 9. 4. 2016

Buk - u kapličky 8:00 9:00
- Brož. zahrada 9:05 10:05

Matná 10:10 11:10
děbolín 11:15 12:15

Vo, Z  9. 4. 2016
Políkno - u bývalé školy 12:45 13:45
horní Žďár 13:50 14:50

druh 
odpadu datum

doba 
přistavení
od do 

Vo, Z 16. 4. 2016
dolní radouň - pískovna 8:00 9:00
dolní radouň   - náves 9:05 10:05
dolní Skrýchov 10:10 11:10

Z 16. 4. 2016
Mládežnická - bytovky 11:30 12:30
křižovatka nežárecká x Jakubská 12:35 13:35

Z 16. 4. 2016
Sládkův kopec - u hřiště 11:30 12:30
Stará cesta 12:35 13:35

Z 16. 4. 2016
Vajgar - řečička 8:00 9:00
Jáchymova - parkoviště 9:05 10:05
denisova   u sběrny 10:10 11:10

Z 16. 4. 2016 Piketa - Židovský hřbitov 11:30 12:30

Vo - velkoobjemový odpad
Z    - odpad ze zeleně

M Ě S T o Jindřichův hradec
tel. 384 351 165

 � Jihočeský kraj zajistil lepší komunikaci mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči
dne 8. března 2016 převzala naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
města Jindřichův hradec od představitelů kraje a hasičského záchran-
ného sboru Jihočeského kraje techniku, která jí umožní lépe komuni-
kovat se svými profesionálními kolegy a rychleji dorazit na místo zása-

hu. Toto vybavení dostaly také další obce a města v kraji včetně 18 na  
Jindřichohradecku. na zakoupení přispěl kraj částkou 4,5 milionu ko-
run. Ten uvedenou sumu, coby peněžní příspěvek, získal od  nadace 
ČeZ k  zajištění připravenosti kraje na  řešení krizových situací. V  rám-
ci 1. etapy společného projektu „Materiálně technické vybavení Jed-
notek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSdho)“ tak dobrovolní hasiči 
dostali od kraje 36 digitálních vozidlových radiostanic, 42 vozidlových 
a 111 ručních analogových radiostanic a 45 tabletů s navigací. Profesi-
onální hasiči jim pak dlouhodobě zapůjčí 33 digitálních vozidlových ra-
diostanic v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. Uvedený projekt připra-
vilo a realizovalo oddělení krizového řízení kraje na základě požadavků 
(JSdho) za spolupráce a odborné podpory hZS Jčk.
„S potěšením sleduji, jak se úroveň dobrovolných hasičů krůček po krů-
čku zvedá a dochází tak k zefektivnění, ale také k ocenění jejich prá-
ce. Sám za naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův 
hradec mohu říci, že odvádí nelehkou činnost a  určitě si usnadnění 
v podobě nové komunikační techniky zaslouží,“ řekl starosta města Sta-
nislav Mrvka.

Karolína Průšová

Blanka Slavíková
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 � Výpis z událostí

městská policie

2. 3. 2016 ve 21.10 hodin na lince 156 přijali strážníci oznámení, že 
v nežárecké ulici, na kraji lesa naproti „Šindelně“, je rozdělaný oheň. 
následně na místě zjistili, že jeden z obyvatel Šindelny (47 let) zde 
„těží“ měď tím způsobem, že do ohně nahází různé kabely od elek-
trických spotřebičů, a když ochranné obaly ohoří, tak měděné drá-
ty pouze posbírá a druhý den odnese do sběrny. Za dozoru hlídky 
chlapík oheň uhasil a nepořádek uklidil. Za přestupek proti veřejné-
mu pořádku mu strážníci uložili blokovou pokutu. 

4. 3. 2016 o půlnoci obdrželi strážníci urgentní sdělení o zeleném 
Peugeotu, šněrujícím si to po okruhu od Lidlu směrem k sídlišti Vaj-
gar. autohlídka vyrazila na místo a díky neustálému spojení s ozna-
movatelem inkriminovaný vůz zastihla mezi garážemi v  lokalitě 
na hliněnce, kde řidič (52 let) vystoupil z vozidla a snažil se ukrýt 
za nejbližší garáží. krásně napsáno. Ve skutečnosti se však vysou-
kal z  vozidla a  odpotácel se za  nejbližší garáž, kde si ho strážníci 
vyzvedli. i z jeho artikulace a dechu bylo více než zřejmé, že před 
jízdou požil alkoholický nápoj v ne zrovna malém množství. Pro po-

dezření z trestného činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“ byla 
na místo přivolána hlídka obvodního oddělení Policie Čr, která se 
nezodpovědného řidiče ujala.

Rudolf Gabriel

policie Čr  

Policisté se čtyřnohými pomocníky kontro- 
lují rekreační objekty po  celý rok. Jedna 
z  kontrol proběhla 3. března 2016 poblíž 
obce horní Pěna. od  počátku roku  2016 
policie na  Jindřichohradecku  zaznamena-
la prozatím tři   případy  vloupání  do  chat 
a chalup. V rámci Jihočeského kraje se jed-
ná o sedmnáct případů.

rekreační  objekty před zimou jejich maji-
telé  uzavírají  a  opouštějí, přičemž  se  vrací 
zpět až s příchodem teplejšího počasí. Po-
licie  opětovně upozorňuje  majitele chat 
a  chalup, aby  svým zodpovědným přístu-
pem nedávali zlodějům šanci se obohatit! 
Připomeňme si základní zásady zazimová-
ní chat:
* věnujte pozornost zejména stavebním ot-

vorům (okna, dveře, verandy)
* pro vyšší standard ochrany využijte elek-

tronickou ochranu (např. napojení na Pco)
* zabezpečte si rekreační objekt (zámkový 

systém, uzamykatelné okenice) 
* objekt mějte správně pojištěný nejen pro-

ti krádeži, ale i proti požáru

* nechlubte se před neznámými lidmi ma-
jetkem uloženým v objektu

* pro případ vloupání si pořiďte fotodoku-
mentaci cenných věcí, poznamenejte si 
čísla elektrických přístrojů

* cennější věci rozhodně nenechávejte přes 
zimu v rekreačních objektech, ale odvezte 
je do bezpečí

* při pobytu na  chatě si všímejte pohybu 
neznámých osob a aut, případné svědec-
tví je důležitým vodítkem pro práci policie

* nebuďte neteční, dnes navštívil zloděj 
souseda, zítra se to může stát vám

* rekreační objekt nepravidelně navštěvuj-
te i v zimě, uklizený sníh budí zdání neu-
stálé kontroly  

* při podezření z  vykradení zásadně ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po zlo-
dějích a  volejte  neprodleně Policii Čr 
na linku 158!

* vše důležité pro vypátrání odcizených vě-
cí a dopadení pachatele oznamte do poli-
cejního protokolu

* není vhodné veškeré dveře uvnitř objek-

tu řádně uzamknout, protože „nečeka-
ný host“ překážky, které jsou mu kladeny 
do cesty, překoná a  tím i podstatně zvý-
ší následnou škodu nejen na dveřích, ale 
mnohdy i na zařízení chaty či chalupy

Policisté z jednotlivých obvodních oddělení 
provádějí opakovaně preventivní kontroly. 
když policista, tzv. „územák“, který má v pů-
sobnosti příslušnou lokalitu s  rekreačními 
objekty, zkontroluje danou chatu či chalu-
pu, zasune za dveře či okenici kontrolní kar-
tičku. Z  kartičky  pak majitel zjistí, kdy byl 
jeho objekt naposledy kontrolován policií. 
na kartičce je dále uveden kontakt na pří-
slušné obvodní oddělení PČr pro případ, že 
objekt navštívil nezvaný host. Majitel chaty 
či chalupy tak ihned vyrozumí policii, která 
přijede na místo narušeného objektu.

Pomocí preventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a  navazováním nefor-
málních vztahů s  chalupáři  policisté před-
chází možné majetkové kriminalitě!

Hana Millerová

 � Kontroly rekreačních objektů pokračují
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 9. 2. 2016 do 10. 3. 2016 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Aleš NOVÁK, Jindřichův Hradec 25. 7. 1964 9. 2. 2016
Anežka HOLÁ, Stráž nad Nežárkou 24. 2. 1923 13. 2. 2016
Petr KOLAŘÍK, Jindřichův Hradec 15. 12. 1969 14. 2. 2016
Antonín POVOLNÝ, Jindřichův Hradec 13. 6. 1937 16. 2. 2016
Jiří KOŠLER, Dolní Radouň 31. 7. 1946 18. 2. 2016
František ADÁMEK, Kardašova Řečice 12. 1. 1956 18. 2. 2016
Miroslav KOPŘIVA, Drunče 18. 5. 1959 19. 2. 2016
Antonín ŠTÍCHA, Česká Olešná 4. 11. 1947 19. 2. 2016
Štěpánka JIRSOVÁ, Deštná 2. 9. 1926 19. 2. 2016
Žofie KOUKOLOVÁ, Nová Včelnice 20. 4. 1926 20. 2. 2016
Anežka ČANČUROVÁ, Mažice 15. 8. 1926 21. 2. 2016
Růžena VONDRUŠOVÁ, Česká Olešná 11. 8. 1932 22. 2. 2016
Petra JANKŮ, Jindřichův Hradec 12. 10. 1982 22. 2. 2016
Milena KRAJCROVÁ, Jindřichův Hradec 19. 10. 1931 25. 2. 2016
Josef NOVOTNÝ, Políkno 14. 2. 1926 25. 2. 2016
Stanislav MUŠKA, Nová Včelnice 14. 7. 1951 27. 2. 2016 
Zdeněk PICEK, Jindřichův Hradec 3. 9. 1934 27. 2. 2016

Zdeněk NACHÁZEL, Deštná 13. 12.1950 29. 2. 2016
Eva HESOVÁ, Kardašova Řečice 17. 11. 1946 1. 3. 2016
Josef HOMOLA, Horní Pěna 1. 1. 1939 4. 3. 2016
Ing. Jiří REJTHAR, Horní Pěna 9. 4. 1946 4. 3. 2016
Matylda ČEKALOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 2. 1926 5. 3. 2016
Miroslav PAVLÍK, Dolní Lhota 25. 7. 1955 6. 3. 2016
Vladimír VESELÝ, Mostečný 21. 7. 1922 6. 3. 2016
František RUDISCHER, Buk 2. 7. 1931 6. 3. 2016
Václav BARTŮŠEK, Studnice 23. 12. 1943 7. 3. 2016
Květoslava FORALOVÁ, Blažejov 1. 4. 1940 7. 3. 2016
Karel POPELKA, Horní Skrýchov 14. 10. 1938 8. 3. 2016
Marie ZÁMEČNÍKOVÁ, Kunžak - Lána 23. 4. 1931 9. 3. 2016
JUDr. Miroslav MAREK, Jindřichův Hradec 18. 2. 1945 9. 3. 2016
Ludmila PETRŽÍLKOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 9. 1957 9. 3. 2016
Olga PICKOVÁ, Nová Bystřice 26. 10. 1935 9. 3. 2016
Jiří KADEŘÁBEK, Deštná 18. 2. 1920 10. 3. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

spoleČenská kronika
 � Přivítali jsme nové občánky

V pátek 4. března 2016 se uskutečnilo třetí vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a moderních obra-
zových médií. na svět byly přivítány tyto děti: důrová isabela, hofmann daniel, kout oskar, krajníková nina, Leštinová ella, ouvínová ema, Pasto-
rek adam, Přechová Šarlota a Samek ondřej.

Karolína Průšová 
Foto: Jindřichohradecký deník
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7. dubna 1916
Vojenské objekty v Kuniferu
Po  způsobu jiných měst zřizuje i  místní na-
še posádka střelecké zákopy a  všeliké druhy 
polních opevnění, aby si obecenstvo mohlo 
učiniti názor na novodobé vedení války. Pěk-
né ukázky takových válečných prací možno 
shlédnouti v bezprostřední blízkosti města při 
silnici otínské v  lesíku kuniferu, kam zvláště 
za posledních krásných slunných dnů putova-
ly již celé zástupy obecenstva. Vpravo od sil-
nice za lesíkem jest řada střeleckých jam, jaké 
si vyhrabává každý voják při první srážce s ne-
přítelem; dále pak táhne se dlouhý zákop, kte-
rý prozrazuje již pečlivé provedení, neboť v ta-
kových zákopech zdržují se vojáci delší dobu, 
když bitevní linie na obou stranách se vyrovná 
a ustrne na jednom místě. Zákop ten jest při-
měřeně hluboký a široký, aby skýtal bezpečný 
úkryt a pohodlný pobyt, svrchu jest kryt dře-
věným stropem střechovitě na  stranu nepří-
telovu schýleným, vyvýšené místo při podla-
ze slouží k odpočinku; bývá co nejpohodlněji 
slámou postláno a prkny obloženo. Východis-
ko ze zákopu snížené dává možnost stráži ne-
pozorovaně vyjíti a  postaviti se před zákop. 
od  zákopu vede klikatý spojovací příkop 
do zadních linií a posic, kudy se může posád-
ka zákopu bezpečně vyměňovati a doplňova-
ti. na levé straně silnice v bývalé pískárně jest 
celá polní pevnost. na ní stále ještě dovedné 
ruce pracují, ale již nyní jest lze rozpoznati, co 
všecky ty dlouhé příkopy střílnami opatře-
né znamenají. kol celého díla vede pohodl-
ná cesta pro obecenstvo, odkudž  bude mož-
no vše dobře si prohlédnouti. otevření našich 
střeleckých zákopů bude prý uskutečněno co 
nejdříve a spojeno bude s větší slavností. 

Při lovu rybníka Vajgara
dne 29. března vyloveno bylo: 336 kusů váž-
ných candátů ve  váze 558 kg, 296 kusů váž-
ných štik ve  váze 450 kg, 2486 kusů vážných 
kaprů ve  váze 6080 kg, 50 kusů vážných línů 
ve váze 20 kg, 17 kusů vážných sumců ve váze 
131 kg, 45 kusů vážných úhořů ve váze 50 kg; 
větší množství candátí a štičí násady. největší 
sumec vážil 22 kg.

14. dubna 1916
Úmrtí
dnes, krátce po  půlnoci zesnula v  kruplově 
paní karolina Čejnová, choť známého a v ce-
lém širokém okolí oblíbeného pana karla Čej-
ny, majitele mlýna, po krátké nemoci ve věku 
41 let. Pohřeb vážené paní, jež žila jen pro bla-
ho své rodiny a v městě našem z častých zájez-

dů se svou rodinou všeobecné úcty požívala, 
koná se v neděli odpol. na hřbitově v Jarošově.

Evangelická kazatelská stanice 
v Jindř. Hradci
dne 26. prosince 1915 byl zvolen zástupci 
evang. sboru mateřského v  hor. dubenkách 
na Moravě, 23. února 1916 slav. c.k. místodrži-
telstvím v Praze a 3. března t. r. slavnou vrchní 
ev. církevní radou ve Vídni potvrzen za  vikáře 
ev. kazatelské stanice v J. hradci p. kristián Pavel 
Lanštják, bývalý žák zdejšího c. k. vyš. gymnasia. 
Týž nastoupil již zde své místo od 1. dubna t. r. 
a bude v horních dubenkách v neděli květnou, 
dne 16. dubna t. r. v úřad svůj  uveden. 

Prvé výročí trvání ústavu „Jesle a útulek 
pro chudé dítky“
založeného pí. ant. Třebickou. dne 19. dubna 
1915 otevřen byl humánní ústav, který čestně 
řaditi se může ke všem ostatním péčí buď jed-
notlivců anebo korporací zřizovaným ústavům, 
jichž účelem jest poskytnouti úlevu chudým 
matkám, odkázaným na  výdělek své hmotné 
práce. Byli totiž otevřeny zde v  nežáreckém 
předměstí č. 93 Jesle a útulek pro chudé dítky, 
ústav to, který má za účel pečovati o výchovu 
dítek, jichž matky, opatřujíc sobě výživy pra-
cí svých rukou, nemohou jim věnovati náleži-
té péče. Ústav byl založen známou lidumilkou 
a štědrou příznivkyní a podporovatelkou všech 
snah humánních, pí.  antonií Třebickou. Tato 
sama vedena jsouc šlechetnou snahou uleviti 

chudým matkám a zbaviti je starosti o ošetření 
dítek, rozhodla se sama o své újmě zaříditi a vy-
držovati jmenovaný ústav. kdežto jinde býva-
jí podobné ústavy zřizovány péčí různých kor-
porací, vydržujících je z  členských příspěvků, 
dobrovolných darů, příspěvků od obce a jiných 
pramenů příjmů, ústav zde založený jest vydr-
žován pouze nákladem šlechetné zakladatelky. 
Ústav byl založen pro 12 dítek. Ústav se skládá 
z  prostorné ložnice, herny a  kuchyně. Pro hry 
dítek zřízeno v zahradě před ústavem zvláštní 
pískové hřiště. o  bedlivý dohled nad dítkami 
starají se 2 opatrovnice. Vrchní dohled nad ce-
lým ústavem svěřen jest sl. hilgartnerové, řídící 
pěstounce městské opatrovny, která s nevšed-
ní láskou a ochotou se ujala zcela nezištně říze-
ní a správy ústavu. 

Německý aeroplán
přiletěl včera po  poledni do  města našeho 
směrem od Prahy a přistál na vojenském cvi-
čišti. odtud po  ¼ hodině zdržení vznesl se 
do výše a nastoupil zpáteční cestu. Zdařilý let 
byl pozorován přečetnými diváky. 

Splašili se koně
Včera odpoledne v  havlíčkově třídě ulekli se 
něčeho do valníku zapřažení koně a v největ-
ším trysku uháněli s povozem přes náměstí, uli-
cí komenského do  nežárecké brány, kde vůz 
narazil na dvéře vlasostřižny pana Ficala, koně 
upadli a byli náhodou v těch místech prochá-
zejícími vojíny zadrženi. Téměř zázrakem se sta-
lo, že nepřišel nikdo z četných chodců k úrazu. 
koně však, velice pěkní to bělouši, patřící továr-
níku p. Z. Singrovi, utrpěli většího zranění. 

28. dubna 1916
Marná práce
Tak povzdechl si městský zahradník, když dne 
20. t. m. v  časných hodinách ranních přišel 
do sadů novoměstských a zde shledal, že ně-
jací zbujníci v noci veškeré krásné květy tuli-
pánů ulámali. Za  takých okolností nebude 
možno obci, která všemožně se snaží pobyt 
v  sadech návštěvníkům zpříjemniti, dále po-
kračovati, neb co pilná ruka s  dosti velkými 
náklady poříditi může, zkazí přes noc lidé, ne-
mající pro přírodu žádné porozumění. 
-------------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v  budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a středu od 12.30 do  
15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Velikonoce připadly v roce 1916 na pozdní dubnový termín, a sice až na 23. dubna. Svátky jara a vzkříšení Je-
žíše Krista si občané připomínali především prostřednictvím velikonoční sbírky pro vojáky v poli, do níž se přijí-
maly finanční obnosy i dary, především čokolády a kuřiva. Jména dárců, včetně těch nejchudších, byla otištěna 
v Ohlase od Nežárky stejně jako děkovná veršovánka zaslaná vojáky z fronty po jejich obdržení. Velkou atrak-

cí pro všechny místní zájemce bylo vybudování ukázek zákopů a polního opevnění na Kuniferu, a tak sem směřovala nejedna nedělní procházka. 
Hradečané si také připomněli roční výročí založení jeslí na Nežárce a dobrodiní jejich zakladatelky a dosud též jediné mecenášky Antonie Třebické.
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 � Festival dokumentárních filmů v dubnu finišuje 
Českobratrská církev evangelická v  Jindřichově 
hradci srdečně zve všechny zájemce o  filmové 
dokumenty na promítání snímků s nejrůznější té-

matikou. Filmy jsou promítány v rámci Jednoho 
světa – festivalu dokumentárních filmů pojedná-
vajících o lidských právech, ekologii, rasové pro-
blematice a  diskriminaci člověka v  různých ze-
mích světa. Festival dávno překročil hranice České 
republiky, lidsko-právní festivaly se dnes konají 
po celém světě. Mnohým festivalům pomohl Je-

den svět v začátcích a organizátoři vydali také po-
drobnou  příručku pro založení lidsko-právního 
festivalu. Pravidelně je například festival pořádán 
v Bruselu. V Jindřichově hradci probíhají všechny 
projekce ve sborové místnosti Českobratrské círk-
ve evangelické v Bratrské ulici 129/iV.
Téma: o mladých
3. dubna
od 16.00 hodin
Putinovy Děti 404
Pavel Loparev, Askold Kurov / Rusko / 2014 / 76 min.
V roce 2013 přijalo rusko zákon proti „propa-
gaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí gay- 
ové a lesby se tak stali „chybou systému“ a je-
jich šikana získala posvěcení z nejvyšších míst. 
internetová stránka děti 404, kterou založila 
elena klimovová, zveřejňuje vzkazy mladých 
lidí, kteří se kvůli své orientaci stávají oběť-
mi drsné šikany. Tvůrci filmu rozdali několi-
ka těmto dětem kamery, aby natočily, jak žijí. 
autentické videodeníky prokládané rozhovo-
ry vytvářejí mrazivý obraz ruské současnosti. 
Zatímco klimovová je v rusku perzekvována 

a tamní projekce snímku byly rozehnány poli-
cií, na prestižním festivalu hot docs si film vy-
sloužil bouřlivé ovace a na českém QFF Mezi-
patra diváckou cenu.

od 18.00 hodin
Piráti ze Salé
Rosa Rogers, Merieme Addou / UK / 2014 / 78 min.
na  pozůstatcích někdejší pirátské pevnos-
ti v  marockém Salé vyrostla úplně jiná stavba 
– cirkusový stan. Útočiště tu našla první ma-
rocká cirkusová škola, která poskytuje alterna-
tivní vzdělání mladým lidem s pohybovým ta-
lentem. Snímek zblízka ukazuje osudy několika 
z  nich – od  přísných přijímacích zkoušek přes 
náročný trénink až po přípravu prvního vystou-
pení. Budoucí artisté musí překonávat zákony 
gravitace a nalézat motivaci k lepším výkonům. 
cesta ke  svobodnému uměleckému vyjádření 
je pro ně nejen cestou k profesionální umělec-
ké kariéře, ale i k nezávislosti a svobodě.

Blanka Nová

 �Hospříz vydává knihu o životě v obci v předválečném období
obec hospříz představí čtenářské veřejnosti publikaci se vzpomínkami německy mluvících obyvatel 
na život v této oblasti do roku 1945. kromě vzpomínkových textů, popisujících například různé tradi-
ce, obsahuje kniha mnoho dobových fotografií. Ty zachycují jak stavební proměny hospříze, tak por-
tréty mnoha hospřízských rodin z předválečného období. 

Prezentace knihy se bude konat 14. 4. 2016 od 18.00 hodin v Hospřízi v Kulturním domě 
a 16. 4. 2016 od 17.00 hodin v kavárně FotoCafé v Jindřichově Hradci. 

Monika Horáková

Po projevech hostů se již střídaly jednotlivé sku-
piny vystupujících dětí. Jako vždy na  zahájení 
vystoupily děti ze 3. mateřské školy. S chutí před-
vedly několik scének a  tanečků. nejpočetnější 
zastoupení měl dům dětí a mládeže, vystoupi-
lo celkem šest skupin čítajících 84 účinkujících. 
na chvíli jsme si připadali jako na koncertě, když 
žáci Základní umělecké školy V. nováka zahrá-
li několik skladeb na saxofony. Pět chlapců na-
vodilo zase jinou atmosféru. Poté se vydováděly 
dívky z aerobik Teamu Lena. Předvedly celkem 
tři skladby, při kterých se vystřídalo 28 dívek.
Ještě jedno překvapení nás čekalo, když anič-
ka Vymětalová vyzvala paní aldorfovou, Fidle-
rovou, kubákovou a novotnou, a to z důvodu, 
že všechny letos slaví kulaté narozeniny. do-
staly krásné květiny z rukou čtyř vzácných hos-
tů. Jak řekla naše předsedkyně: „Jsou to zla-
té ženy“ a poděkovala jim za práci, obětavost 
a čas, který věnují spolkové činnosti.
Stejně jako předešlé roky to bylo krásné a pří-
jemné odpoledne, za které děkujeme.

Dáňa Šprinclová

 �Mezinárodní den žen na Střelnici
Jindřichohradecké sdružení sociálních akti-
vit pořádalo oslavu MdŽ již 3. března v sále 
kd Střelnice. naše předsedkyně anička Vy-
mětalová přivítala vzácné hosty, a to předse-
du Senátu Čr Milana Štěcha, hejtmana Jiho-
českého kraje Jiřího Zimolu, starostu města 
Stanislava Mrvku, oba místostarosty Petru 
Blížilovou a  Bohumila komínka, a  dále ve-
doucí odboru sociálních věcí, rychtáře ob-
ce baráčníků a všechny přítomné. Poděkova-
la hostům za jejich dar k našemu svátku, a to 
za občerstvení a růže.
První se svým projevem vystoupil předseda 
Senátu. Poděkoval za  pozvání, vždy rád do   
J. hradce přijíždí. Je rád, že se svátek MdŽ 
u  nás ustálil. Váží si všech žen, jejich práce 
a  péče o  rodinu. hejtman Jihočeského kra-
je pozdravil přítomné a popřál všem ženám, 
maminkám a babičkám krásně prožitý den. 
Starosta města hlavně poděkoval pořádají-
címu spolku za to, že od roku 1992 pravidel-
ně tuto tradici drží, popřál všem ženám hod-
ně zdraví, rodinného štěstí a spokojený život 
v městě Jindřichův hradec.
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HVězDáRNA F. NušLA A ASTRoKLuB Při DDM V J. HRADCi
ÚKAzy NA oBLozE V DuBNu 2016

Merkur se objeví v polovině měsíce večer nad západem, planety Venuše, uran a Neptun jsou nepozorovatelné. Mars uvidíme kromě večera 
po většinu noci, Jupiter lze pozorovat po celou noc kromě jitra a Saturn ve druhé polovině noci. Prohlídka Měsíce, a to hlavně kolem první čtvr-
ti, je velice pěkná. Slunce v tuto dobu osvětluje Měsíc z boku, a proto vidíme jen pravou polovinu přivrácené strany. krátery, moře a jiné povrcho-
vé a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny. obraz je tak prostorově vykreslený a velmi působivý. V do-
bě měsíčního úplňku stíny zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, je přesvětlená. 
Měsíc projde 7. dubna novem, 14. dubna první čtvrtí, 22. dubna úplňkem a 30. dubna poslední čtvrtí. 7. dubna je Měsíc v přízemí (357 
166 km) a 21. dubna v odzemí (406 355 km). Při pozorování Slunce, pokud je jasno, můžeme vidět na jeho disku barevně odlišná místa, mající 
rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší - fakulová pole. Speciálním dalekohledem uvidíme také sluneční protuberance 
a jiné zajímavé děje na Slunci. Jarní obloha nabízí, stejně jako jindy během roku, spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například hvězdokupy, planetár-
ní mlhoviny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty. 
Slunce vstupuje do znamení Býka dne 19. 4. 2016 v 16.29 hodin SEČ.

•	 6.	4.	v 9.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Venuší	(Měsíc	0,2°	jižně;	zákryt	nad	naším	obzorem	ve dne)
•	9.	4.	ve 22.00	hodin	–	Uran	v konjunkci	se	Sluncem
•	11.	4.	v 0.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s α	Tau	(Aldebaran	0,5˚	severně;	těsná	konjunkce	

pod	naším	obzorem,	Měsíc	v blízkosti	Aldebaranu	pozorovatelný	10.	4.	před	půlnocí)
•	17.	4.	ve 3.00	hodiny	–	Měsíc	v konjunkci	s α	Leo	(Regulus	3,3˚	severně)
•	17.	4.	v 13.00	hodin	–	Mars	v kvazikonjunkci	s α	Sco	(Antares	5,0°	jižně;	planeta	nejblíže	
hvězdě	pozorovatelná	na ranní	obloze)

•	18.	4.	v 5.00	hodiny	–	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	3°jižně)
•	18.	4.	v 15.00	hodin	–	Merkur	v největší	východní	elongaci	(20°	od Slunce)
•	22.	4.	v 7.00	hodin	-	maximum	meteorického	roje	Lyrid	(ZHR	18;	ruší	Měsíc)
•	25.	4.	v 8.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	4,1°severně)	
•	25.	4.	v 16.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	2,8°severně)
•	27.	4.	ve 3.00	hodiny	-	planetka	(3)	Juno	v opozici	se	Sluncem

Změny v  návštěvní době jsou vyhrazeny a  uvedeny vždy ve  vývěsce před 
vchodem do areálu!!! 
Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč v běžné 
návštěvní době. 
Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, 
děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.

Návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2016:
úterý: 14.00 – 16.00 hodin, 20.00 – 22.00 hodin

čtvrtek: 14.00 – 16.00 hodin

pátek: 14.00 – 16.00 hodin, 20.00 – 22.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V  případě nepříznivého počasí je ve  večerních hodinách otevřeno pouze 
do 21.00 hodin a jako náhradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a op-
tiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem. Členové 
ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Členové 
kroužků DDM mají vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže 
uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

další zajímavosti oblohy v dubnu 2016:

 �Dubnové Listování připomene blížící se fotbalové Euro 2016 
raketovou rychlostí se přibližuje závěrečný tur-
naj XV. fotbalového mistrovství evropy. Začne 
10. června ve Francii a reprezentační mužstvo 
České republiky bude u toho. V akci bylo i v ro-

ce 2006 na světovém šampionátu v německu, 
o kterém tak trochu pojednává kniha Fotbalo-
vé deníky, jejímž autorem je jihočeský spisova-
tel Jiří hájíček. Jeho novela bude dalším pokra-
čováním seriálu scénických čtení Listování.cZ.
„Blíží se Euro, tak jsme se znovu vydali na turné 
s fotbalovým tématem, i když kniha není pouze 
o  fotbalu. Je o  všem a  zábavnou formou oslo-
vuje veškeré čtenářské vrstvy a  generace,“ říká 
o díle Lukáš hejlík, jeden z protagonistů před-

stavení. S  ním se na  scéně objeví Věra hollá 
a  také osmačtyřicetiletý hájíček. Ten ve  své 
knize rozvinul jakousi road movie o honzovi, 
jenž má sice v plánu jet do německa za fotba-
lem, ale namísto toho cestuje po České repub-
lice s devatenáctiletou dívkou, jíž potkal tepr-
ve před týdnem.
Českobudějovický spisovatel, jenž je držite-
lem ocenění Magnesia Litera 2006 za román 
Selský baroko, přijede do  Jindřichova hrad-
ce nejen jako spoluúčinkující, nýbrž bude 
besedovat, rozdávat autogramy a  věnová-
ní do  knihy Fotbalové deníky, kterou si lze 
na  místě zakoupit. Představení se uskuteční 
v  kavárně Fotocafé v  areálu Muzea fotogra-
fie a moderních obrazových médií v J. hradci, 
kostelní ulici čp. 20/i ve  čtvrtek 28. dubna 
už od 18.00 hodin.

Pořadatelem akce je nová agentura Len-
agend (len.pruchova@seznam.cz; http://len-
agend.7x.cz/; 777  950  925) Lenky Průchové. 
Ta měla velkou radost z březnového scénické-
ho čtení kafe a cigárko, 
které bylo beznadějně 
vyprodané. „Na  další 
diváky se vstupenky ne-
dostaly, ale mám dob-
rou zprávu, že na  kvě-
ten chystáme reprízu.“ 
Vstupenky na  Fotbalo-
vé deníky jsou v  před-
prodeji nejen v kavárně Fotocafé, ale i v „Ku-
chyňském studiu Monzo“ v  jindřichohradecké 
růžové ul. 4/ii (naproti Floriánu).

Roman Pišný

 � Střední zdravotnická škola bude šířit osvětu
V druhém pololetí školního roku 2015/2016, konkrétně v měsících duben a červen, bude Střední zdravotnická škola v Jindřichově hradci ve spo-
lupráci s VZP realizovat projekt s názvem „řekněte NE obezitě a kouření, řekněte ANo životu“. Žáci budou pod vedením odborné učitelky na-
vštěvovat základní školy v Jindřichově hradci a zábavnou formou budou informovat žáky 7. a 8. tříd o tomto aktuálním problému.

Ludmila Stejskalová
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 � Fakulta managementu nabízí cyklus filmových projekcí dokumentárních filmů 
Fakulta managementu VŠe zve příznivce do-
kumentárních filmů a zájemce o kontroverzní 
témata současné společnosti na cyklus zajíma-
vých filmových projekcí.
Ty probíhají vždy v úterý od 17.30 hodin v ki-
nosálu Fakulty managementu, a  to až do   
10. května (promítat se nebude pouze v úterý 
12. dubna). Tématicky se filmy věnují proble-
matice lidských práv, ekologie, spotřební spo-
lečnosti, xenofobie a  dalším tématům, která 
zpochybňují obvykle přijímané hranice “nor-
mality”. diváci tak postupně budou mít mož-
nost zhlédnout například dokumentární film 
ruského režiséra alexandera Genteleva Zločin-
ci podle zákona otevírající pohled do  zákulisí 
života čelních představitelů ruského podsvě-
tí; slavný snímek Valentina Thurna Z  popelni-
ce do lednice věnující se problematice plýtvání 
s potravinami; a také například snímek Film ja-

ko Brno českého dokumentaristy Víta klusáka, 
který připomíná události spojené s pravidelný-
mi květnovými pochody neonacistů v Brně.
kompletní program včetně popisu jednotli-
vých filmů najdete v aktualitách na webových 
stránkách Fakulty managementu (http://www.
fm.vse.cz/jaro-s-dokumentarnimi-filmy-na-fa-
kulte-managementu/). Všechny filmy jsou pro-
mítány v  rámci projektu Promítej i  ty! (www.
promitejity.cz), projekce jsou zdarma a  v  pů-
vodním znění s českými titulky. 

Program:
5. dubna, 17.30 hodin 
zločinci podle zákona 
(Alexander Gentelev / Izrael, Německo, Španělsko 
/ 2010 / 91 min)

12. dubna: Nepromítá se!

19. dubna, 17.30 hodin 
z popelnice do lednice 
(Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88 min)

26. dubna, 17.30 hodin
Krev v mobilech 
(Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 
2010 / 82 min)

3. května, 17.30 hodin
Film jako Brno 
(Vít Klusák a  studenti FAMU / Česká republika / 
2011 / 63 min)

10. května, 17.30 hodin
Všechen čas na světě 
(Suzanne Crocker / USA / 2014 / 89 min)

Michal Šimůnek 

 �Veselá jarní cyklovyjížď ka propaguje akci Do práce na kole
(pokračování ze str. 1)

Pro odvážlivce a technické nadšence máme 
opět k dispozici „divnokolo“ cyklonadšence 
Milana Mrzeny. Pro toho, kdo „divnokolo“ 
dokáže zvládnout, je připravena hodnotná 
odměna. Zkrátka ale nepřijde nikdo. Všichni 
účastníci obdrží účastnický diplom a buřta. 
koho neosloví opékání buřtů, má možnost 
si otestovat svou zručnost na  dopravním 
hřišti. Přichystali jsme i  soutěže za  drobné 
odměny. Malé občerstvení a nápoje je mož-
né si koupit na místě.
kdo přijede v tričku soutěže do práce na kole 
2016, obdrží cestou v Zahradním centru pře-
kvapení. a  proto neváhejte! Ještě do  konce 
dubna se můžete přihlásit do celorepubliko-
vé soutěže do práce na kole. Ta má letos po-
prvé nové kategorie i pro běžce a chodce. cí-
lem kampaně pořádané spolkem auto*Mat 

 �Aby byla pomůcka opravdovým pomocníkem
nejrůznější zdroje nabízí seniorům a osobám 
se  zdravotním postižením kompenzační po-
můcky, zdravotní pomůcky, pomůcky pro se-
beobsluhu při hygieně, při stravování i dalších 
běžných činnostech. 
není jistě jednoduché se orientovat a  správ-
ně vybrat pomůcku, která by byla opravdu 
každodenním pomocníkem a oporou. V sou-
časné době se dají koupit v síti nejrůznějších 
prodejen, které ani nemusí být specializovány 
na  distribuci těchto pomůcek. ke  koupi jsou 
přes internet v  dražší i  levnější verzi, s  mož-
ností vyzkoušení zdarma, popřípadě vrácení. 
ale slovy našich babiček: „ruku na srdce, ne-
ní lepší se přece jenom obrátit na odborníka?“
Jihočeské centrum pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory o. p. s., pracoviště Jindři-
chův hradec nabízí setkání s ergoterapeutkou 
Mgr. Marcelou kryski, která zastupuje společ-

nost dMa Praha s. r. o., společnost s dlouhole-
tou tradicí v distribuci kompenzačních pomů-
cek a zdravotnických potřeb.
Přednáška se uskuteční 12. dubna 2016 v bez-
bariérových  prostorách kavárny FotoCafé 
v  Jindřichově hradci. V  programu přednášky 
jsou ukázky praktického využití jednotlivých 
pomůcek, jejich rozdělení podle typů a použití, 
informace o tom, jaké jsou možnosti pro získá-
ní pomůcky s úhradou od zdravotní pojišťovny, 
s  doplatkem, nebo na  vlastní náklady; sezná-
mení s  možností bezplatného vyzkoušení pří-
mo v domácnosti jedince. každý přítomný ob-
drží propagační materiál, ve kterém je uvedena 
úhrada pomůcky zdravotní pojišťovnou a  jed-
notlivé ceny a kódy pomůcek. 
Jaké konkrétní pomůcky doplní teoretickou 
část přednášky? Z pomůcek pro sebeobsluhu 
se jedná např. o půlič prášků, drtič prášků, ta-

líř s vyvýšeným okrajem, ergonomický příbor, 
multifunkční prkénko pro usnadnění sebeob-
sluhy jednou rukou, pomůcky s  prodlouže-
nou rukojetí, navlékače ponožek, protisklu-
zové podložky a kartáče s přísavkami na mytí 
rukou a nohou. Zdravotnické potřeby budou 
zastoupeny např. sedačkou do vany a do spr-
chy, nástavcem na Wc, chodítkem, mechanic-
kým vozíkem apod. 
Jindřichohradecké pracoviště Jihočeského  
centra pro zdravotně postižené a  seniory  
o. p. s. se snaží přiblížit vzdálenější sociální služ-
by a problematiku týkající se seniorů a osob se 
zdravotním postižením celé veřejnosti již ně-
kolik let. rádi uvítáme náměty od občanů to-
hoto města, o jaké sociální služby nebo jaké té-
ma by měli zájem. 

Miroslava Ferdanová

ve spolupráci s lokálními koordinátory z bez-
mála třiceti českých a  moravských měst je 
ulevit obcím přetíženým automobilovou do-
pravou a  přivést co nejvíce lidí k  šetrnějším 
způsobům přepravy. k  zapojení stačí utvo-
řit s  kolegy dvou až pětičlenný tým a  jezdit 
během května co nejčastěji do práce na ko-
le (anebo chodit či běhat). Všichni soutěžící 
dostanou kvalitní tričko ze 100% biobavlny 
a to je jejich vstupenkou na akce na triko, či-
li zadarmo. Těchto akcí máme v Jindřichově 
hradci připraveno opravdu hodně, stačí se 
podívat na webové stránky www.dopracena-
kole.cz pod město Jindřichův hradec do sek-
ce akce. na webu najdete i veškeré informa-
ce o  soutěži včetně přesné mapy trasy jarní 
cyklovyjížďky. 

Lenka Michalcová
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ní. děti a mladí lidé mohou takto objevit své 
schopnosti, prohloubit vědomosti, dovednos-
ti a návyky, lépe poznat sebe sama, své okolí 
i širší svět a tím si vytvářet ucelený systém hod-
not. Tyto činnosti přispějí i k prevenci sociálně 
patologických jevů u mládeže.

Ústav se zaměřuje také na práci s rodinami sociál-
ně slabými a jinak ohroženými především v oblas-
ti vzájemné komunikace a spolupráce mezi členy 
rodiny, na  posilování partnerství a  rodičovských 
kompetencí směřujících k řádné péči o děti.
Svět Fantazie, z.ú. vznikl jako zastřešující organi-
zace pro houbový park v roseči, který má pod-
mínky pro naplnění těchto cílů – řadu interak-
tivních stezek jako výzkumnou, planetovou, 
houbovou, foťákovou, skřítkovou nebo botanic-

 �Houbový park v Roseči nově zaštiťuje nezisková organizace Svět Fantazie
Svět Fantazie, zapsaný ústav. Tato dvě slova 
za názvem nové neziskové organizace jsou ve 
zkratce z. ú. uváděna proto, aby bylo vyhově-
no požadavkům nového občanského zákoní-
ku. Slovo “ústav“ však ve většině lidí vyvolává 
představu ne fantazie, ale seriózní instituce, 
například vědecké, výzkumné, vzdělávací, kul-
turní nebo zdravotnické, kde se pohybují dů-
stojně oblečení a vážně se tvářící zaměstnanci. 

něco málo z  takových představ Svět Fanta-
zie, z.ú. přesto splňuje. Jedním z cílů této ne-
ziskové organizace je neformální vzdělávání 
v  oblasti naplňování volného času dětí, mlá-
deže a rodin s dětmi. Ústav vytváří podmínky 
k tvořivým činnostem, hrám, experimentování 
a objevování, prožitkovému a situačnímu uče-

kou, dále výtvarné dílny, netradiční hračky, bo-
tanickou zahradu s 250 popsanými druhy rost-
lin, herní plochy a unikátní Muzeum fosilií. na to 

dohlíží ze svých domečků živá domácí zvířátka 
a skřítci, kteří mají pro děti nachystaný dárek.  
Jedním z prvních úkolů Světa Fantazie, z.ú. bu-
de vybudování stezky pro bosé nohy, kde dě-
ti i dospělí „ochutnají“ různé přírodní povrchy. 
Výtvarné dílny a řešení různých úkolů na stez-
kách a  v  Muzeu fosilií tříbí dětskou fantazii, 
bystří mozek, dávají dětem nové vědomosti, 
posilují zručnost, zlepšují komunikační schop-
nosti, kolektivní spolupráci a v neposlední řa-
dě utužují vztahy mezi členy rodiny.

Ludmila Černocká

 �Dobrovolníci budou společně uklízet část Jindrovy naučné stezky
hamerský potok z.s., Jindřichův hradec si vás 
dovoluje pozvat na akci Ukliďme svět - Ukliď-
me Česko. Připojíme se tak k celostátně orga-
nizované akci Českého svazu ochránců příro-
dy. Uklízet budeme na části Jindrovy naučné 
stezky z  obce Jindřiš do  Jindřichova hradce, 
a to v sobotu 9. 4. 2016.
Všichni zájemci, kteří mají chuť pomoci s úkli-
dem a  zároveň se rádi projdou po  stezce, se 
sejdou v 9.15 hodin  na nádraží JhMd (místní 
úzkokolejka). Vlak odjíždí v 9.25 hodin směr 
Jindřiš zastávka (zde je vlak v 9.35 hodin). Tady 
vystoupíme a vydáme se pěšky po stezce zpět 
do  Jindřichova hradce. Je možné také čekat 
přímo v Jindřiši na zastávce a přidat se po pří-
jezdu vlaku k ostatním.

Zajistíme pytle na odpadky a rukavice. Vy po-
třebujete pouze dobré boty a oblečení a popř. 
pití a svačinu a hlavně nezapomeňte na dob-
rou náladu.

Za následný odvoz a likvidaci nasbíraného od-
padu dopředu děkujeme firmě Služby města 
Jindřichův hradec s.r.o..

Hana Krejčová

 �Darování pro Farní charitu
Farní charita Jindřichův hradec (Pravdova 
837/ii, Jindřichův hradec, 377 01) děkuje jmé-
nem všech obdarovaných uživatelů, minu-
lým, přítomným, či budoucím dárcům potra-
vin a  oblečení, kteří tak pomohli a  pomáhají 
lidem v nouzi. Farní charita Jindřichův hradec 
redistribuuje darované potraviny a  oblečení 
lidem bez ohledu na  politickou příslušnost, 
národnost, či náboženské přesvědčení, kteří 
si z důvodu nepříznivé sociální situace nemo-
hou výše uvedené věci pořídit sami. charity 
po  celém světě po  staletí plní roli záchran-
ného síta před upadnutím lidí do  absolutní 
chudoby, nicméně takováto role není možná 
bez vás, dárců, proto vám děkujeme a i nadá-
le prosíme o  solidaritu s  lidmi v  nouzi. Pro-

síme všechny lidi s dobrým srdcem o daro-
vání potravin či oblečení. Pracovníci Farní 
charity Jindřichův Hradec jsou ochotni pro 
výše uvedenou materiální pomoc dojet 
a věci odvézt na základě předešlé domluvy 
na tel. čísle 731 604 554.
Farní charita J. hradec přijímá veškeré druhy 
oblečení, především pánské oblečení a bo-
ty (tento druh oblečení je dlouhodobě nedo-
statkový).
dále Farní charita J. hradec přijímá trvanlivé 
potraviny, například těstoviny, rýže, luštěni-
ny, polévky v sáčku, obiloviny, sůl, cukr, piško-
ty, müsli tyčinky, apod.
Farní charita J. hradec také přijímá knihy 
(odborná literatura, dětská literatura, pró-

za), jelikož chce vytvořit v  J. hradci poulič-
ní knihovničky + knihovničku na  stejné bázi 
v prostorách Farní charity Jindřichův hradec.
Provozní doba Charity:
Po: 7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin
Út: 7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin 
(terénní práce)
St: 7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin
Čt: 7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin 
(terénní práce)
Pá: 7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin
(Lukáš 6:38 Dávejte, a  bude vám dáno. Míru 
dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou da-
jí v lůno vaše; touž zajisté měrou, kterouž měříte, 
bude vám odměřeno).

Matěj Chmel
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 � Jindřichohradečtí baráčníci skoncovali se zimou
Letos bylo nevlídno, všichni při dlouhé pou-
ti se smrtkou pěkně prochladli. Již ráno nám 
začaly problémy. Pro nemoc se omluvil kat, 
poté soudce. To není všechno, chybělo nám 
i několik dalších postav. My totiž již roky do-
držujeme stejný rituál a  nechceme průvod 
zmenšovat a  šidit. rychtář se chtěl obrátit 
na Úřad práce, ale co vyřídíte v neděli? Vše 
se nakonec podařilo zachránit. Funkce ka-
ta se ujal Jan Valenta, náš vůbec nejmladší 
kat v historii. roli soudce si vyzkoušel komí-
nek mladší a dobře to zvládl. Moc nám vy-
pomohli tři baráčníci z  Lomnice nad Luž-
nicí, pět z Třeboně a  čtyři ze Suchdola nad 
Lužnicí. osobně se zúčastnila rychtářka te-
tička Filípková z Třeboně a rychtář Viii. župy 
soused harák. Tato posila nám letos přišla 
vhod. Všichni se ochotně oblékli a  doplnili 
tak průvod.
Průvod byl seřazen, rozdány byly ozdobené 
větvičky a nic už nebránilo tomu, aby se úde-
rem 14. hodiny procesí za  doprovodu Počá-
tecké dechovky vydalo městem až na náměstí 
Míru. Zde se rychtář soused Šprincl dovolil pa-
na starosty Mrvky, zda můžeme vykonat soud 

a vyhnat smrtku z města. Souhlas jsme dosta-
li, pan starosta je rád, že „pomáháme“ tomu, 
aby konečně přišlo jaro.
Učitel hudby Láďa Bartoš nacvičil s  našimi 
tetičkami několik písniček. Pomohli i  4 žáci  
z 9. a ii. ZŠ. Poté se průvod vydal kolem muzea 
do Mertových sadů, kde proběhl soud. Žalob-

ce přednesl důvody k odsouzení smrtky, rych-
tář souhlasil a soudce vynesl ortel – smrt!
Teď již všichni čekali, až bude smrtka zapále-
na a vhozena do řeky nežárky. Tak se i  stalo, 
smrtka pomalu plavala z města ven za potles-
ku přihlížejících diváků.

Dáňa Šprinclová

 �Rolničkové dny budou opět pomáhat lidem s postižením
Také v letošním roce pořádá diakonie rolnič-
ka veřejnou pouliční sbírku rolničkové dny. 
Letošní ročník bude již patnáctý.
rolnička již více jak 20 let poskytuje své služ-
by dětem i  dospělým s  mentálním a  kombi-
novaným postižením, a  to i  těm s  nejtěžším 
stupněm postižení. naše služba je založena 
na  přesvědčení, že každý člověk by měl mít 
právo a možnost vyrůstat a žít v těsném sepě-
tí se svou rodinou. Péče o těžce postiženého 
člena rodina je však mnohdy velmi náročná 
a v zájmu zachování funkční rodiny je pak žá-
doucí nabídnout službu, která by blízkým po-
stiženého člověka umožnila nabrat nových sil.
Proto se rolnička rozhodla rozšířit nabídku 

svých služeb o  odlehčovací službu. Jedná se 
o časově omezenou pobytovou službu, která 
zatím bude otevřena pouze pro naše dospělé 
klienty, především se středním a těžším stup-
něm postižení. Podnět na  vznik této služby 
vzešel přímo od rodin našich klientů. k dispo-
zici máme i prostory na táborském Sídlišti nad 
Lužnicí, kde chceme zahájit provoz této služ-
by s kapacitou 4 lůžek. Předpokládaný začátek 
služby je leden 2017. a  právě na  zakoupení 
vybavení potřebného pro provoz této služby 
bude použit výtěžek letošního ročníku sbírky.
Loni jste k  nám byli štědří. Vy a  obyvatelé 
dalších 10 měst v  Jihočeském kraji jste nám 
pomohli získat částku 207  950 kč, z  toho 

17  856 kč bylo vybráno v  Jindřichově hradci. 
Pomozte nám i  letos. Až ve  čtvrtek 21. dub-
na potkáte v  ulicích svého města dobrovolní-
ky ve žlutých tričkách se zapečetěnou poklad-
ničkou a oni vám nabídnou ke koupi barevnou 
placku s originálním obrázkem z rolničky, ne-
odmítněte je, prosím.
Váš příspěvek bude použit na dobrou věc. na-
še sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 
Sb., o  veřejných sbírkách a  podléhá kontrole 
krajského úřadu Jihočeského kraje.
Více informací naleznete na našich webových 
stránkách www.rolnicka.cz.
děkujeme!

Ludmila Pokorná

 � Těšte se na PCQ
PcQ je Prague cello Quartet, nebo česky Praž-
ské violoncellové kvarteto. Čtyři violoncellisté 
- absolventi pražské hudební akademie založi-
li toto těleso v roce 2006 a velmi rychle získa-
li řadu fanoušků u nás i v zahraničí díky origi-
nálnímu přístupu, bezprostřednosti a zároveň 
mimořádné kvalitě prezentovaných skladeb. 
V repertoáru mají díla klasické a jazzové hud-
by, hity nejznámějších moderních světových 
skupin a známé kousky filmové hudby - a to 
vše v originální úpravě pro čtyři violoncella.
Prague cello Quartet vydalo dvě alba, která 
zaznamenala mezi posluchači značný úspěch 
a  otevřela cestu souboru na  domácí i  zahra-
niční koncertní pódia.
rytířský sál Státního hradu a zámku v Jindři-
chově hradci bude ve středu 18. 5. 2016 jed-

nou z  letošních koncertních zastávek Prague 
cello Quartet. Soubor zde představí nově na-
studovaný program, se kterým pouhý týden 
po  vystoupení v  Jindřichově hradci odlétá 
na turné do Japonska.
Tento mimořádný hudební zážitek přináší jin-
dřichohradeckému publiku Společnost přátel 
ZUŠ Vítězslava nováka, která po velmi úspěš-
ných koncertech collegia 1704 nebo flétnisty 
Jana ostrého nabídne další hudební lahůdku. 
Vstupenky na  koncert budou v  prodeji 
od pondělí 18. dubna v kanceláři ZUŠ v Jande-
rově ulici a s jejich zakoupením doporučujeme 
neotálet. Jednak budou v předprodeji levnější 
a nejrychlejší získají i nejlepší místa v sále.

Marián Mikula
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ChCete náS?
Meginka, kříženka Shar-Pei, fena, 10 a  více let, 
kastrace v plánu
Meginka je fenečka střední velikosti (váží 13,5 kg). 
Zprvu je bázlivější, ale rychle si zvyká. S ostatními pej-
sky většinou vychází dobře, ale je to již starší dáma 
a má ráda svůj klid. doma je čistotná, neštěká. na vo-
dítku chodí dobře. Má ráda procházky.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dany, kříženec, pes, 7 let, kastrovaný
Čtrnáctikilový pejsek není úplně mazel, vší-
má si spíše svých zájmů a  nevyžaduje tolik 
kontaktu. na vodítku chodí hezky. S fenkami 
vychází bez problémů, pejsky si vybírá. Vhod-
ný do domku se zahrádkou, může být i celo-
ročně venku. Je dobrý hlídač.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let, kastrovaná
Lara je fenka středního vzrůstu (30 kg). 
ke  svým lidem je velice hodná, od  cizích si 
však drží odstup. Je ostřejší povahy, na nové 
lidi si nejprve musí zvyknout, než je přijme. 
Je zvyklá žít venku a perfektně hlídá. ostat-
ní psy nemusí.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Dorinka, kříženka, fena, 6 let, kastrovaná
dorinka je fenečka střední velikosti (cca 13 kg). 
ostatní pejsky i  kočičky toleruje, ale je do-
minantnější povahy a  jako jedináček by by-
la nejspokojenější. k  lidem, co zná, je velice 
kontaktní a chodí za nimi jako ocásek, je maz-
livá a hravá. nyní je zvyklá žít v bytě, což jí vel-
mi svědčí - je to klasický „gaučák“. V  bytě je 
naprosto čistotná, neštěká. ideální by pro ni 
byl domeček se zahrádkou. noví páníčci by měli být trpěliví a poskytnout 
jí dostatek času na aklimatizaci v novém domově. Vhodná pro lidi se zku-
šenostmi s pejsky.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Dasty, pes, kříženec, 1,5 roku, kastrovaný
dasty je aktivní mladý pes. Potřebuje ze sebe 
dostat energii, které má dost a pak je to úžas-
ně vnímavý a milý pes. Zná základní povely 
a  je ochotný je plnit, jen je potřebuje dopi-
lovat v rušném prostředí. na vodítku trochu 
tahá, ale vše půjde jistě brzy usměrnit, navíc 
dobře zvládá povel k noze, tak jen zbývá cvi-
čit. doma je čistotný, návštěvu ohlásí, ale ne-
ní zbytečně uštěkaný. S ostatními pejsky je kamarádský a chce si s nimi hrát. 
Pro aktivnější lidi bude skvělým parťákem (po vyběhání venku si doma rád 
lehne a odpočívá).
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Punťa, kříženec, pes, cca 2 roky, kastrovaný
Punťa je mladý aktivní pes, je hodný, vhod-
ný k  fenečce nebo kastrovanému pejskovi, 
nekastrované si vybírá, ale pod dobrým ve-
dením a usměrněním je možné cokoli. hos-
podářská zvířata nevadí, kočičky venku pro-
žene, ale doma si jich nevšímá. Vhodný 
k aktivním lidem, kteří pro něj najdou spous-
tu aktivit pro zabavení. na vodítku chodí obstojně. není vhodný do panelá-
kového bytu, jelikož na ruch v domě reaguje štěkáním. ideální domov pro 
něj by byl v domě ve společnosti fenky.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá 

 � Burza dětského oblečení se blíží
SPV TJ Slovan Jindřichův hradec pořádá burzu jarního a letního dětské-
ho oblečení, sportovních potřeb a hraček. Burza bude probíhat v prosto-
rách tělocvičny TJ Slovan v Jarošovské ulici.

Výkup:     Prodej:
Pátek         8. 4. 13.00 – 16.00 hodin             Sobota     9. 4. 9.00 – 17.00 hodin
                           Neděle  10. 4. 9.00 – 17.00 hodin
Vyúčtování:                        Pondělí 11. 4. 9.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 14. 4. 14.00 – 15.30 hodin              Úterý       12. 4. 9.00 – 18.00 hodin

k prodeji budou vybírány pouze čisté věci a max. 60 ks. nevyzvednuté 
peníze a věci propadají SPV. organizátorky si vyhrazují právo výběru při-
jímaných věcí.

Majka Jedličková

 � Jarní probouzení v Oknech
Motto: „To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít 
strach“ (Gilbert Pierre Cesbron)

Možná každý člověk, který je po-
stavený do situace jakékoli zod-
povědnosti, čas od času prožívá 
úzkosti a  strachy. Jak věci do-
padnou, aby na  všechny aktivi-
ty bylo dost financí, aby byli lidé, 
kteří jsou poctiví a pracovití, aby 
lidé spolu vycházeli. Tyto myš-
lenky se samozřejmě nevyhýbají 
ani nám v oknech. Začátek roku 
pokaždé přináší ohlédnutí – in-
ventury hmotných prostředků, 
ale i  vztahů – pracovních, dob-
rovolnických, přátelských. Le-
tošní „ohlédnutí“ za  materiální 
stránkou uplynulého roku by-
lo velmi příznivé. Žádná z  akti-
vit neskončila ztrátou, naopak 
jsme trošku ušetřili. a  navíc, dí-
váme se na nově rozšířené a vy-
bavené prostory, jezdíme no-
vým autem. V  lednu přišly dvě 
nové dobrovolnice do  d-klubu. 
Velkou radost nám udělala ná-
vštěva členů rotary clubu Jind-
řichův hradec v  dílnách oken. 
Jsme opravdu velmi rádi, když 
nás osobně navštíví lidé, kteří 
nás podporují a mohou se „dot- 
knout“ naší práce. Je to obzvlášť 
důležité v  situaci obecné spo-
lečenské nedůvěry. Jak jsme si 
dali do názvu – chceme být ok-
ny otevřenými, komunikujícími. 
i  proto vítáme ty, kteří s  námi 
chtějí do  komunikace vstoupit. 
dlouhodobé dobré vztahy se 
zhodnotily i  na  počátku letoš-
ního roku. Svými dary podpoři-
la naši práci Jednota Jindřichův 
hradec, Fruko Schulz, pivovar 
Bernard a  farní sbor Českobra-
trské církve evangelické. Jejich 
dary nám pomohou uspořádat 
již třináctý letní pobyt pro děti 
i dospělé se zdravotním postiže-

ním. Zcela originálním a dojem-
ným způsobem nás podpořila 
paní Marie Tůmová z Jindřichova 
hradce. darovala nám totiž nád-
herné háčkované hračky vlastní 
výroby, abychom je prodali a vý-

těžek použili k podpoře naší čin-
nosti. Takový dárek od srdce - na-
víc od člověka, který sám musel 
v životě překonávat řadu těžkos-
tí, dovede významně povzbudit. 
Laskavé doteky přízně opravdu 
dokážou zbavovat strachu a  po-
silovat v  člověku naději, že i  ten 
další rok bude dobrý, naplněný 
smysluplnými činnostmi. Ubývá 
noci, přibývá světla. a tak na závěr 
článku přeji všem jeho čtenářům 
spoustu světlých chvil ve vlastním 
uvažování i činnostech. ať nikoho 
z  nás nesouží strach a  naše dny 
jsou plné naděje!
Touto cestou bychom rádi po-
zvali všechny zájemce na 13. be-
nefiční ples naší organizace s ná-
zvem Srdíčkový bál. koná se  
2. dubna 2016 od  19.30 hodin 
v  sále Kulturního domu Střel-
nice. Více informací o  vstupném 
a  programu plesu získáte na  tel. 
číslech: 774 473 882, 724 594 724 
nebo na plakátech.

Drahomíra Blažková
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kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve na divadlo, cestovatelskou diashow a koncert
Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru Jaena Cocteau „Lidský 
hlas“ dne 6. dubna v 19.00 hodin v divadelním sále. Agentura MR. 
Divadelní předplatné skupiny B. 
V režii Borise hybnera hrají, mluví a zpívají Jitka Sedláčková a dáša Zá-
zvůrková. duodrama pro jednu herečku a jednu zpěvačku. Věnováno 
Jaroslavě adamové, herečce, která toto monodrama nezapomenutel-
ným způsobem ztvárnila v minulém století, a všem opouštěným.

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní kome-
dii Petra Jarchovského a Jana Hřebejka „Musí-
me si pomáhat“ dne 13. dubna v 19.00 hodin 
v  divadelním sále. Divadlo na  Jezerce. Diva-
delní předplatné skupiny A. 
V  režii Jana hřebejka hrají: Jiří Macháček, Len-
ka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Václav chalupa, 
Martin Sitta, Zdeněk hruška, František Staněk.
Velmi úspěšná okupační komedie je dalším spo-
lečným dílem autorské dvojice scenáristy Petra 
Jarchovského a režiséra Jana hřebejka. Tvůrci se 

dívají na tragické období českých dějin s odstu-
pem, s komediální nadsázkou i s porozuměním 
pro lidskou slabost. V místy až překvapivě napí-
navém příběhu vycházejí ze skutečných epizod, 
jež se odehrály během protektorátu. Smutným 
hrdinou vyprávění je maloměstský penzionova-
ný úředník Josef Čížek, který pod tlakem okol-
ností schová ve svém bytě mladého židovského 
uprchlíka. Situaci mu značně komplikuje zejmé-
na čechoněmecký kolaborant Prohaska, který 
nadbíhá jeho půvabné ženě Marii. 

Kulturní dům Střelnice vás zve na cestovatelskou diashow Martina 
Loewa „Kamčatka – poloostrov sopek“ v kinosále dne 18. dubna 
v 19.00 hodin.
divokým krajem tajgy, tundry a  špičatých vulkánů. Přes bizarní lávo-
vá pole do sopečných kráterů. Barevná jezírka, sirné nánosy i dýmající 
gejzíry. Příběh dobrodružné cesty plný úžasných fotografií a poutavé-
ho vyprávění. Více na www.promitani.cz.

Kulturní dům Střelnice pořádá koncert 
Pražského komorního tria v  rámci před-
platného KPH ve  spolupráci s  Českým hu-
debním fondem dne 19. dubna v 19.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny.
Český komorní soubor „Pražské komorní trio“ 
vznikl v roce 2004 a po několika personálních 
změnách se složení tria ustálilo v současném 
obsazení robert Pacourek - klarinet a umělec-
ký vedoucí souboru, Tomáš Strašil – violoncello  

a Michal rezek – klavír. 
Pražské komorní trio interpretuje především 
hudbu 18. a  19. století, stejně tak i  hudbu  
20. století či hudbu soudobou.
Michal rezek (klavír) se věnuje intenzivní kon-
certní činnosti doma i v zahraničí a působí  ja-
ko profesor sólového klavíru na Pražské kon-
zervatoři.
Tomáš Strašil (violoncello) se soustavně věnu-
je nejen sólové, ale především  komorní hře, 

 � Jindřichohradecký zámek ukáže veřejnosti jindy nepřístupné prostory
k  příležitosti Mezinárodního dne památek 
a  historických sídel mohou naši návštěvní-
ci o víkendu 16. a 17. dubna vidět prostory 
zámku jinak veřejnosti nepřístupné. Zvláště 
zajímavá je prohlídka Španělského křídla, bu-
dovy se spletitou stavební historií a  pohnu-
tým osudem. Se zájemci navštívíme, krom 
rytířského a  divadelního sálu, zachované 

středověké interiéry – soukromou kapli Jind-
řicha iV. a zcela unikátní místnost, tzv. Soud-
nici s nástěnnými malbami z konce 15. století. 
Mimoto bude možné zdarma navštívit Černou 
věž nebo si prohlédnout středověká sklepe-
ní Gotického paláce. návštěvníci jihočeských 
zámků ve  správě národního památkového 
ústavu budou také zvýhodněni při návště-

vě více památek ve  zmíněných dnech. Vstu-
penka zakoupená na  jednom objektu, platí 
po oba víkendové dny jako volná na jednom 
z dalších. k získání podrobných informací mů-
žete využít telefonního čísla 384 231 279 ne-
bo e-mailu: jindrichuvhradec@npu.cz. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Tomáš Krajník

kde dává přednost netradičnímu spojení ná-
strojů různých barev; např. flétna - klavír - vio-
loncello nebo kytara - violoncello.  
robert Pacourek (klarinet) svoji pozornost ne-
zaměřuje pouze na klasické žánry hudby, ale 
věnuje se i lidové a folklórní tvorbě. V součas-
né době se věnuje pedagogické a  koncertní 
činnosti a spolupracuje s  řadou významných 
českých umělců. 

Ivana Bačáková

 � Těšte se na výjimečný hudební zážitek s flétnovým kvartetem Beau4
Flétnové kvarteto Beau4, jehož členkou je 
kromě holandských sólistů i jindřichohradec-
ká rodačka Lucie van eeden-novotná, pořá-
dá během svého jihočeského turné výjimeč-
ný koncert, který se uskuteční ve  čtvrtek  
5. května od 19.00 hodin v prostorách diva-
delního sálu Státního hradu a  zámku v  Jind-
řichově hradci. Vedle známých Mozartových 
skladeb zazní díla argentince astora Piazzo-
lly nebo mladého slovinského skladatele anže 
rozmana. Program koncertu tak chce upozor-
nit na to, že klasická hudba vzniká i dnes a ne-
musí být vždy vážná. kvarteto klade důraz také 
na vizuální vjemy, proto bude hudební složka 
doprovázena obrazovým komentářem, který 

hudební zážitek ještě více umocní. Vstupenky 
na koncert budou k dostání v předprodeji (in-
focentrum, Panská ulice 136, Jindřichův hra-
dec) nebo přímo na místě. Jejich cena je 120 kč, 
pro děti, studenty a důchodce za polovic.
Flétnový kvartet Beau4
Pojmenovaní Beau4 je slovní hříčka odvozená 
od Beaufortovy stupnice, díky níž lze odhad-
nout, potěší-li nás mírný vánek, nebo se má-
me skrýt před silným orkánem. Flétnový kvar-
tet Beau4 má stejně tak velmi pestrou škálu 
repertoáru, od skladeb poetických až po mo-
numentální a výbušné kompozice. Uklidňující 
basové flétny mnohdy vedou svár s hysteric-
kými příčnými flétnami a pikolami.

kvartet Beau4 může překvapit též díky netra-
dičnímu výběru repertoáru, jenž v  sobě za-
hrnuje jak klasické a  moderní, tak i  jazzové 
skladby.
Členy kvartetu Beau4, jenž byl založen roku 
2013, jsou Lucie van eeden-novotná, Wouter 
van Breugel, rogier de Pijper a elisah Schwarz 
van noorloos. Tito mladí muzikanti se potka-
li při společných studiích na akademii múzic-
kých umění v Tilburgu (nizozemí). Vedle kon-
certování se věnují i  pedagogické činnosti, 
vydávání nových flétnových metod, sólové 
dráze a  pořádání flétnových kempů pro děti 
i dospělé.

Martin Vaněk
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 �Studenti textilní školy zahajují novou sezónu v Domě gobelínů
dům gobelínů zahajuje svoji pátou sezónu vý-
stavou s názvem „řemesla pro budoucnost / 
Budoucnost pro řemesla“ (3. 4. – 17. 6. 2016). 
Své práce představí studenti Vyšší odborné 
školy textilních řemesel a  Střední umělec-
ké školy textilních řemesel Praha. Tato škola 
vznikla částečně transformací legendárního 
Školského ústavu umělecké výroby v  Praze. 
ředitelka domu gobelínů se loni zúčastnila 
konference TeXTiL Pro BUdoUcnoST, již po-
řádala tato škola. konference se ne náhodou 
konala ve  velkém sále rezidence primátora 
hlavního města Prahy. Budova postavená v le-
tech 1925 – 1928 je moderní a na svou dobu 
špičkově vybavený víceúčelový projekt. inte-
riér byl utvářen pod silným vlivem doznívající 

secese a módního českého art deca.  Mezi jiný-
mi díly je významnou složkou interiéru textilní 
výzdoba navržená Františkem kyselou, záclo-
ny a  krajkové doplňky vytvořila emílie Palič-
ková. na  restaurování textilní části interiérů 
se podíleli pedagogové a  studenti výše zmí-
něné školy. dům gobelínů se v  rámci svého 
programu snaží přispívat k popularizaci textil-
ních uměleckých oborů. Proto rádi veřejnosti 
představíme další z řady textilních odborných 
škol - VoŠ a SUŠ textilních řemesel Praha. k vi-
dění na výstavě budou nejen práce studentů 
několika uměleckých oborů této školy, ale ta-
ké ukázky vynikajících textilních děl z  boha-
tých sbírkových fondů školy, k  osobnostem 
školy patřili emilie Paličková Mildeová, Bože-

na rothmayerová, anna rosová, rudolf rich-
ter, Milča eremiášová…aj. na  vernisáž srdeč-
ně zveme nejen studenty - zájemce o studium 
textilních oborů, kteří osobně mohou poznat 
pedagogy a studenty této školy, ale všechny 
příznivce umění a řemesel. Vernisáž výstavy se 
koná v neděli 3. dubna 2016 v 15.00 hodin 
v domě gobelínů.
Příznivce textilních řemesel zveme v  dubnu 
na dva kurzy.
kurz patchworku pro pokročilejší – crazy se 
uskuteční v sobotu 23. 4. 2016.
kurz patchworku pro pokročilejší – šití na pa-
pír se uskuteční v neděli 24. 4. 2016. 
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Rita Škodová

 �Muzeum fotografie a MOM představí tvorbu J. Dezorta, A. Kratochvíla i mladé generace
V  úvodu sezony nabídne Muzeum fotogra-
fie a  moderních obrazových médií tři nové 
výstavy – „co odnesl čas“ Jovana dezorta, 
„Trojský element“ antonína kratochvíla a je-
ho žáků a pod názvem „Fotografie jako sou-
část digitální grafiky“ práce českobudějovic-
kých studentů oboru výtvarná výchova.  
První z  nich, nejobsáhlejší ukáže zejména 
události a situace v Československé republi-
ce i v zahraničí z 60. až 80. let minulého sto-
letí, jak je „zdokumentoval“ profesionální 
fotograf a  dlouholetý fotoreportér ČTk Jo-
van dezort. autor, jenž je mimo jiné držite-
lem Zlaté pečeti na World Press Photo 1970 
a  hlavní ceny v  celosvětové soutěži Mír Vi-
etnamu 1973, vyhlášené Mezinárodní orga-
nizací novinářů, pořídil v  letech 1966–1996 
i  řadu snímků v  Jindřichově hradci, Třebo-
ni či v Českém krumlově jako oficiální foto-
graf Jihočeského festivalu concertino Pra-
ga. Za  fotografický soubor, prezentovaný 

poprvé před necelými dvěma lety na Staro-
městské radnici u příležitosti životního jubi-
lea, který je nyní v J. hradci obměněn právě 
snímky z historie „concertina“, získal oceně-
ní udělené asociací profesionálních fotogra-
fů „osobnost české fotografie 2014“. 

Výstava Trojský element, projekt spřátele-
ného institutu fotografických studií v  Brně, 

v premiérovém uvedení v J. hradci představí 
povětšinou velkoformátové tisky světozná-
mého antonína kratochvíla a jeho žáků, za-
chycující obrazově svět tajných služeb. Tře-
tí výstava, jejíž název současně naznačuje 
možné přesahy v možnostech využití média 
fotografie, reprezentuje tvorbu mladé ge-
nerace, studentů z katedry výtvarné výcho-
vy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v  Českých Budějovicích, s  níž muzeum za-
mýšlí úže spolupracovat.
Společná vernisáž, již hudebně doprovo-
dí violista Petr Přibyl, proběhne za  účas-
ti autorů v  sobotu 9. dubna 2016, začá-
tek v  17.00 hodin. Veřejnost je srdečně 
zvána jak na  zahájení výstav a  sezóny, tak 
na  následnou prohlídku muzea s  volným 
vstupem. Více informací naleznou zájemci 
na www.mfmom.cz.

Eva Florová
Foto: Jovan Dezort

 �Ve Staré radnici se zabydlí Krteček a jeho kamarádi
Všechny návštěvníky výstavního domu Sta-
rá radnice v letošním roce přivítá vzácná ná-
vštěva – známá postavička krtečka věno-
vaná světu českým výtvarníkem Zdeňkem 
Milerem, který by v letošním roce oslavil ne-
dožité 95. narozeniny.
„na  dětské výstavě bude možné vidět na-
příklad originály příprav a rozkresů Millero-
vých knížek a filmů či promítaného krtečka 
nebo dokument o Zdeňku Milerovi. děti se 
po celou dobu výstavy mohou zúčastňovat 
výtvarné soutěže o krtkův dort. návštěvní-
ci dostanou také možnost seznámit se s dí-
lem kateřiny Miler, dcerou umělce a jedinou 
pokračovatelkou jeho díla,“ uvádí kurátorka 
výstavy Pavla Petráková Slancová.
kateřina Miler od  svých 28 let regulérně 
spolupracuje na otcových knihách a je také 
autorkou posledních ilustrací jejich společ-
né knihy krtek a rybka, kterou pod jeho dra-
maturgií a  dle Milerova filmového scénáře 

nakreslila. V  roce 2015 vydala první autor-
skou knihu (krtek na návštěvě), kde se mezi 
známými postavičkami objevuje poprvé pa-

ní krtková, kterou si děti mnohokrát žádaly.
V letošní sezóně budou přístupné také obě 
stálé expozice v prostorách Staré radnice – 
tedy expozice JhMd: Železnice hrou a Z dě-
jin městské samosprávy, připravené Jindři-
chohradeckými místními drahami a Státním 
oblastním archivem v Třeboni. na radnici je 
možné navštívit i obřadní síň Jana kotěry.
Letošní výstavní sezónu zahájí vernisáž výsta-
vy krteček a jeho kamarádi v pátek 1. dubna 
od 16.00 hodin. na místě budou k zakoupe-
ní knihy o krtečkovi, program doplní autorské 
čtení a autogramiáda kateřiny Miler. 
Více informací můžete nalézt na  webových 
stránkách stararadnice.jh.cz. Výstavní dům Stará 
radnice je otevřený od 1. dubna do 30. října den-
ně kromě pondělí, vždy od 10.00 do 12.00 a od  
13.00 do 17.00 hodin.

Adam Hudec
Autorka: Kateřina Miler
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRáLoVÉ - 30. 4. 2016
Stavění máje všem pannám hradeckým 
Lidové zvyky, Šrámkův statek Piletice.

CHEB - do 1. 5. 2016
Julius Mařák a jeho krajinářská škola 
Galerie výtvarného umění v chebu. na výsta-
vě je prezentován zajímavý soubor, odkazují-
cí k důležitému fenoménu z historie českého 
moderního umění, umění krajinomalby.

KuTNá HoRA - Do 13. 4. 2016
10 let probouzení Kutné Hory
Spolkový dům. Výstava připomene vznik 
a historii akce, která po celou dekádu každo-
ročně otevírala turistickou sezónu ve  městě 
stříbra. k vidění budou scénáře, kostýmy, re-
kvizity, fotografie, novinové články, plakáty, 
videoprojekce.

LiToMyšL - 27. 4. 2016 -  1. 5. 2016
zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny 
různá místa v  Litomyšli. Lázně Litomyšl léčí 
laskavou legrací - lázeňská promenáda, pódia, 
koncerty, výstavy.
V  letošním roce v  Litomyšli vystoupí např. 
P.U.B. Prague Ukullele Band a Tři bílé vrány, Jiří 
Šlupka Svěrák a nejenblues, ivan hlas Trio ne-
bo Sto zvířat.  
 

PoLiČKA - 5. – 23. 4. 2016
Polička Jazz 2016 – 20. ročník
Big Band Gustava Broma, robert Balzar Trio, 
Peter Lipa& Band, orchestr kryštofa Mar-
ka, Wilkins - Uhlíř - helešic Trio (cZ/USa), Le-
naYellow (cZ/USa), výstava fotografií Jazz 
World Photo 2015.

TELČ - 30. 4. 2016
Telčské čarování u rybníka Roštejn
Pálení čarodějnic, vystoupení kapel, zapálení 
vatry, dětský program, masky, čarodějnice.

TřEBoŇ - 16. 4. 2016
Květinová Třeboň 
Slavnost květin s  trhem na  Masarykově ná-
městí, výstava amarylis v prostorách Státního 
zámku Třeboň.  

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

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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 � VYBRANÉ DUBNOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
TEoRiE TygRA 
Tragikomedie / Čr / cinemart / 2d

i ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář Jan (Jiří 
Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt 
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička 
(iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho živo-
tě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. 
nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré 
víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj 
dobré a správné. a tak se k jeho neštěstí o něj sta-
rala podle své představy o jeho štěstí. a Janovi začí-
ná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena olga 
(eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií malého 
dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěs-
tí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi 
dojde, že už takto dál nemůže, nechce, neumí. když 
nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej na-
padne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu 
nad svým životem. Tato revolta je ale hodně netra-
diční. Už jen tím, že prvotní inspirací mu byl jeden 
z jeho pacientů, papoušek s podezřením na alzhei-
mera. Jan se tak i díky němu vydává na cestu za na-
plněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. 
a protože tato cesta nemůže být snadná, stává se 
její součástí také stádo koz a později i krav, psychia-
trický ústav, plavba na voru a život na lodi.

hrají: Jiří Bartoška, eliška Balzerová, Tatiana Vilhel-
mová, Jiří havelka, Pavla Beretová, Jakub kohák, iva 
Janžurová, arnošt Goldflam, Lucia Siposová
režie: radek Bajgar
Hrajeme: 9. – 10. 4. 2016 od 17:30 a 20:00

SPoTLigHT (Spotlight)
Životopisný, drama / USa / Falcon / 2d

Mark ruffalo, Michael keaton, rachel Mcadams 
a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného pří-
běhu, ve kterém reportéři amerického deníku The 
Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání 
nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ 
neměl dopad pouze na  pár obviněných duchov-
ních, ale otřásl celou katolickou církví.
Z letošního 88. ročníku cen americké filmové aka-
demie si tvůrci filmu odnesli sošky oscara v kate-
goriích nejlepší film a nejlepší původní scénář. 

hrají: Michael keaton, Mark ruffalo, rachel Mca-
dams, Liev Schreiber, John Slattery, Brian d’arcy 
James, Stanley Tucci, Jamey Sheridan 
režie: Thomas Mccarthy
Hrajeme: 21. 4. 2016 od 17:00 a 20:00

Zdroj: www.csfd.cz;  www.falcon.cz;  www.cinemart.cz

1. 4.  17:30 20:00
gRiMSBy
komedie / V. Británie / 2d
2. - 3. 4. 17:30
zooTRoPoLiS: MěSTo zVÍřAT
animovaný / USa / 3d
2. - 3. 4.  20:00
ČARoDěJNiCE
horor / USa / 2d
6. 4.   19:00
KMoTR (Filmové legendy)
krimi, drama / USa / 2d
7. - 8. 4. 17:30
řACHANDA
Pohádka / Čr / 2d
7. - 8. 4.  20:00
SuBuRRA
krimi, Thriller / itálie, Francie / 2d
9. - 10. 4. 17:30 20:00
TEoRiE TygRA
Tragikomedie / Čr / 2d
14. 4.  17:30 20:00
Já, oLgA HEPNARoVá
drama / Čr, Polsko / 2d
15. 4.  17:30 20:00
DEADPooL
akční, Sci-Fi / USa / 2d
16. - 17. 4. 17:30
BARBiE: TAJNá AgENTKA
animovaný / USa, kanada / 2d
16. - 17. 4.  20:00
THE Boy
horor / USa / 2d
20. 4.   19:00
EVA NoVá (ART kino)
drama / Slovensko, Čr / 2d
21. 4.  17:00 20:00
SPoTLigHT
Životopisný, drama / USa / 2d
22. 4.  17:30 20:00
CHŮVáK
komedie / německo / 2d
23. - 24. 4. 17:30 20:00
JAK BáSNÍCi ČEKAJÍ NA zázRAK
komedie / Čr / 2d
28. 4.  17:30 20:00
NiKDy NEJSME SAMi
drama / Čr / 2d
29. 4.  17:30 20:00
MoJE TLuSTá řECKá SVATBA 2
komedie / USa / 2d
30. 4. - 1. 5. 17:30
PAT A MAT VE FiLMu
animovaný / Čr / 2d
30. 4. - 1. 5.  20:00
uLiCE CLoVERFiELD 10
Thriller, Sci-Fi / USa / 2d

PřEDSTAVENÍ PRo DěTi 
(Vždy od 15:00 hodin)

3. 4.    
zA KAMARáDy z TELEVizE 6
Pásmo pohádek/Čr/2d
10. 4.    
Do PoHáDKy zA zVÍřáTKy ii.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
17. 4.    
CVRČEK A SPoL
Pásmo pohádek/Čr/35mm
24. 4.    
zA KAMARáDy z TELEVizE V.
Pásmo pohádek/Čr/35mm

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

str. 16 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



sport

 � Kdy za sportem?
Šachy – TJ Slovan JH – I. jihočeská divize
kolo 11. DDM Písek B – JH ne 10. 4.
Šachy – TJ Slovan JH B – II. jihočeská divize – o postup
kolo 6. JH B – Kaplice so 9. 4.
kolo 7. DDM Písek C – JH B so 16. 4.
Stolní tenis – Jitka JH + SK JH 1930 D – okresní přebor II.
kolo 25. Jitka JH – Kunžak B pá 1. 4. 19:00
kolo 25. JH D – Třeboň C so 2. 4. 10:00
kolo 26. K. Řečice B – JH D pá 8. 4. 19:00
kolo 26. Dačice B – Jitka JH pá 8. 4. 19:00
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III.
kolo 25. JH E – Lomnice B so 2. 4. 10:00
kolo 26. N. Bystřice – JH E pá 8. 4. 19:00
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga – skupina 5
kolo 12. JH – Světlá n./S. ne 10. 4. 12:00
kolo 12. H.Brod/Tábor – JH ne 10. 4. 15:00
kolo 7. Rebels ČB – JH ne 24. 4. 09:00
kolo 7. JH – Písek ne 24. 4. 12:00
Florbal – FK Slovan JH – muži Regionální liga – skupina 5
kolo 22. JH – Kaplice so 9. 4. 12:00
kolo 22. JH – Žďár n./S. B so 9. 4. 15:00
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 21. Bechyně – JH B so 2. 4. 10:30
kolo 21. Strakonice B – JH B so 2. 4. 15:00
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga – skupina B
kolo 12. JH – Štíři ČB bílí so 2. 4. 11:30
kolo 12. Štíři ČB modří – JH so 2. 4. 14:00
Florbal – FK Slovan JH Blue + Bílí – elévové Jihočeská liga
kolo 26. JH Bílí – Meťák ČB T ne 10. 4. 09:00
kolo 27. JH Blue – Milevsko D ne 10. 4. 09:00
kolo 26. Písek M – JH Bílí ne 10. 4. 10:00
kolo 27. Písek Ž – JH Blue ne 10. 4. 10:00
kolo 26. JH Bílí – Kaplice ne 10. 4. 11:00
kolo 27. JH Blue – Písek L ne 10. 4. 11:00
kolo 26. Meťák ČB L – JH Bílí ne 10. 4. 12:00
kolo 27. Milevsko R – JH Blue ne 10. 4. 12:00
Házená – Házená JH – ženy I. liga
kolo 17. JH – Most B so 2. 4. 18:00
kolo 18. SVŠ Plzeň – JH ne 10. 4. 15:30
kolo 19. Olomouc B – JH ne 17. 4. 11:30
kolo 14. H. Brod – JH so 23. 4. 10:00
kolo 20. JH – Velké Meziříčí ne 1. května 13:00
Házená – Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ
kolo 18. HC Plzeň – JH so 9. 4. 12:30
kolo 19. Písek – JH so 23. 4. 16:30
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ
kolo 17. JH – Most so 2. 4. 16:00
kolo 18. HC Plzeň – JH so 9. 4. 10:30
kolo 19. Písek – JH so 23. 4. 14:30
kolo 20. JH – Ústí n./L. ne 1. května 11:00
Házená – Házená JH – starší žákyně krajský přebor
kolo 3. Písek – JH so 23. 4. 13:00
kolo 4. JH – Písek ne 10. 4. 12:00
Házená – Házená JH – starší žákyně liga Vysočiny
kolo 8. Pardubice – JH ne 3. 4.
kolo 8. JH – H.. Brod A ne 3. 4.
kolo 8. H. Brod B – JH ne 3. 4.
kolo 8. JH – Ledeč n./S. ne 3. 4.
kolo 11. H. Brod A – JH ne 1. května
kolo 11. JH – Žirovnice ne 1. května
kolo 11. Ledeč n./S. – JH ne 1. května
kolo 11. JH – H. Brod B ne 1. května

Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor
kolo 9. JH – Třeboň ne 10. 4. 10:00
kolo 11. JH – Strakonice so 23. 4. 10:30
Házená – Házená JH – mladší žákyně liga Vysočiny
kolo 10. Pardubice – JH so 16. 4.
kolo 10. JH – H. Brod so 16. 4.
kolo 10. Velké Meziříčí – JH so 16. 4.
kolo 10. JH – Ledeč n./S. so 16. 4.
kolo 12. Žirovnice B – JH so 30. 4.
kolo 12. Ledeč n./S. – JH so 30. 4.
kolo 12. JH – Žirovnice A so 30. 4.
kolo 12. H. Brod – JH so 30. 4.
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1
kolo 9. JH – Třeboň ne 10. 4. 09:00
kolo 11. JH – Strakonice so 23. 4. 11:30
Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH
kolo 23. JH – Lokomotiva ČB pá 1. 4. 17:30
kolo 24. Kamenice n./L. F – JH pá 8. 4. 17:30
kolo 25. JH – Start Jihlava pá 15. 4. 17:30
kolo 26. N. Včelnice – JH pá 22. 4. 17:30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. Národní liga
kolo 22. Karlovy Vary – JH so 2. 4. 14:00
kolo 23. Teplice – JH ne 3. 4. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci MČR – skupina JIH
kolo 19. Prachatice – JH so 2. 4. 10:30
kolo 20. JH – Blatná so 9. 4. 11:00
kolo 21. Pedagog ČB – JH so 16. 4. 10:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci krajský přebor
kolo 3. JH – Suchdol ne 3. 4. 09:30
kolo 3. Prachatice – JH ne 3. 4. 10:50
kolo 3. JH – Pedagog ČB ne 3. 4. 12:40
kolo 3. Blatná – JH ne 3. 4. 14:00
kolo 4. JH – Suchdol ne 10. 4. 10:10
kolo 4. Prachatice – JH ne 10. 4. 12:00
kolo 4. Blatná – JH ne 10. 4. 14:00
kolo 4. JH – Pedagog ČB ne 10. 4. 15:20
kolo 5. JH – Suchdol so 30. 4. 09:30
kolo 5. Prachatice – JH so 30. 4. 10:50
kolo 5. JH – Pedagog ČB so 30. 4. 12:40
kolo 5. Blatná – JH so 30. 4. 14:00
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL
kolo 44. Pardubice – JH so 2. 4. 18:00
Basketbal – BK Lions JH – kadeti liga U17 – play-out B
kolo 3. JH – Zlín so 2. 4.
kolo 4. JH – Vysočina ne 3. 4.
kolo 5. Vysočina – JH so 16. 4. 17:00
kolo 6. Zlín – JH ne 17. 4.
Basketbal – BK Lions JH – mladší žáci liga U14 – skupina 
A o 6. místo
kolo 1. Tygři Praha – JH so 2. 4.
kolo 1. JH – Slaný so 2. 4.
Basketbal – BK Lions JH M – starší mini žactvo U13 oblastní 
přebor – skupina F2
kolo 5. JH M – Strakonice H so 9. 4. 09:00
kolo 5. JH M – Strakonice H so 9. 4. 10:30
Basketbal – BK Lions JH M – mladší mini žactvo U12 oblastní 
přebor – skupina F1
kolo 5. JH M – Písek H ne 3. 4. 08:30
kolo 5. JH M – Písek H ne 3. 4. 10:15
kolo 5. JH M – Strakonice D so 16. 4. 08:30
kolo 5. JH M – Strakonice D so 16. 4. 10:15
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D
kolo 11. Borovany – JH so 2. 4. 14:00

kolo 12. JH – Sezimovo Ústí so 9. 4. 16:30
kolo 13. Mokré – JH so 16. 4. 13:30
kolo 14. JH – Blatná so 23. 4. 17:00
kolo 15. JH – VS Plzeň so 30. 4. 17:00
Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A
kolo 19. JH – Čížová so 2. 4. 10:30
kolo 20. Sedlčany – JH ne 10. 4. 16:30
kolo 21. JH – Aritma Praha so 16. 4. 10:30
kolo 22. Klatovy – JH so 23. 4. 17:00
kolo 23. JH – Rokycany so 30. 4. 10:30
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 15. Prachatice – JH ne 3. 4. 10:00
kolo 16. JH – Slavia ČB so 9. 4. 10:00
kolo 17. JH – SKP ČB so 16. 4. 10:00
kolo 18. Č. Krumlov – JH ne 24. 4. 14:00
kolo 19. JH – Milevsko so 30. 4. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 15. Prachatice – JH ne 3. 4. 12:15
kolo 16. JH – Slavia ČB so 9. 4. 12:15
kolo 17. JH – SKP ČB so 16. 4. 12:15
kolo 18. Č. Krumlov – JH ne 24. 4. 16:15
kolo 19. JH – Milevsko so 30. 4. 12:15
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 15. JH – Strakonice ne 3. 4. 10:00
kolo 16. Meteor Tábor – JH ne 10. 4. 09:30
kolo 17. JH – Lokomotiva ČB ne 17. 4. 10:00
kolo 18. Prachatice – JH so 23. 4. 10:00
kolo 19. JH – Č. Krumlov ne 1. května 09:30
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 15. JH – Strakonice ne 3. 4. 11:45
kolo 16. Meteor Tábor – JH ne 10. 4. 11:15
kolo 17. JH – Lokomotiva ČB ne 17. 4. 11:45
kolo 18. Prachatice – JH so 23. 4. 11:45
kolo 19. JH – Č. Krumlov ne 1. května 11:15
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Písek U10 ne 10. 4.
kolo 8. JH – Táborsko U10 ne 10. 4.
kolo 9. JH – SKP ČB ne 24. 4.
kolo 9. JH – Prachatice ne 24. 4.
kolo 10. Č. Krumlov – JH ne 1. května
kolo 10. Lokomotiva ČB – JH ne 1. května
Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Písek U8 ne 10. 4.
kolo 8. JH – Táborsko U8 ne 10. 4.
kolo 9. JH – SKP ČB ne 24. 4.
kolo 9. JH – Prachatice ne 24. 4.
kolo 10. Č. Krumlov – JH ne 1. května
kolo 10. Lokomotiva ČB – JH ne 1. května
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I.A třída – skupina B
kolo 15. JH B – Čtyři Dvory so 2. 4. 16:30
kolo 16. Velešín – JH B so 9. 4. 13:00
kolo 17. JH B – Bavorovice so 16. 4. 17:00
kolo 18. Větřní – JH B so 23. 4. 17:00
kolo 19. JH B – Kaplice so 30. 4. 17:00
Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor – 
skupina A
kolo 6. JH B – Lomnice n./L. st 27. 4. 17:30
Kopaná – AC Buk + SK Horní Žďár, z.s. – muži okresní sou-
těž – skupina A
kolo 13. H. Žďár – Rapšach so 16. 4. 17:00
kolo 13. Č. Velenice – Buk so 16. 4. 17:00
kolo 14. Buk – Lásenice so 23. 4. 17:00
kolo 15. Halámky – H. Žďár ne 1. května 15:30

str. 17

duben 2016

www.jh.cz



daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU a nÁBorŮM: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Letem sportovním světem
HANDICAP SPORT
Pořádáním již jubilejního X. ročníku plavec-
kého závodu „Vajgarský kapr 2016“ se mo-
hou pochlubit sportovci s  handicapem, kte-
ří se sdružují ve  Sportovním klubu kapři  
J. hradec. V  sobotu 16. dubna díky nim oži-
je jindřichohradecký bazén kláním, jehož se 
pravidelně zúčastňují oddíly z  celé Čr s  oz-
dobami v  podobě paralympijských repre-
zentantů. Závody se vyznačují specifickou 
atmosférou, neboť nejen jejich doprovodný 
program je tematicky zaměřen. Letos nesou 
podtitul „Mušketýři“, proto je velmi vhod-
né, aby se účastníci dostavili naladěni na do-
bu vrcholné renesance, kdy francouzské-
mu dvoru vládl Ludvík XiV. „Samozřejmostí 
je slavnostní odpolední a  večerní program 
s vyhlášením vítězů a překvapením. Co nej-
více návštěvníků v  kostýmech je vítáno,“ 
vzkazuje ivan Jůna, hlavní duše pořádající-
ho Sk kapři. dopolední sportovní část začíná 
prezencí od  8.00 hodin ve  vestibulu bazénu 
a potrvá do 12.00 hodin. Po přesunu do kul-
turního centra Jitka v otíně tam v 16.30 hodin  

začne taneční zábava s  bohatým dalším po-
řadem, o  který se postarají například skupi-
na historického tance La Volta, rocková kapela 
crash, diskžokej dJ Gizzy a další.

HÁZENÁ
Sportovní svátek zažije v sobotu 9. dubna tře-
boňská hala. Uskuteční se tam totiž mezistátní 
utkání mužů Čr vs. rakousko. Střetnutí týmů, 
které na předloňském evropském šampionátu 
v dánsku obsadily 15. (Čr), respektive 11. mís-
to, začíná v 13.15 hodin.

KUŽELKY
V sobotu 16. dubna od 13.30 hodin se na ku-
želně TJ Lokomotiva v  Českých Velenicích 
uskuteční „Superpohár 2016“, v němž se v dis-
ciplíně 4x60 hS představí vítězná družstva 
amatérských lig neregistrovaných kuželkářů 
z n. Bystřice, Slavonic, Č. Velenic, knínic, n. Včel-
nice a  dačic. Pošesté se bude ve  Slavonicích 
konat turnaj tříčlenných družstev „Slavonic-
ký trojboj 2016“. Uskuteční se na čtyřdráhové 
herně místní TJ Sokol od 18. do 30. dubna, při-
čemž hracími dny budou o víkendech soboty  

(15.00 – 19.30 hodin) a ve všedním týdnu pon-
dělky, středy a pátky (vždy 17.00 – 20.00 ho-
din). Trojboj je složen z disciplín 60 hS, 100 hS  
a  120 hS, a  sice pro trojice registrovaných 
a amatérských kuželkářů zvlášť. Přihlášky a in-
formace: http://slavonice-kuzelky.webnode.
cz/; 739  025  816 (pan Štěpán). Startovné je 
230 kč za družstvo.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Závěrečným podnikem V. ročníku tradiční čtyřdíl-
né série „o pohár Jindřichohradecka 2015/2016“ 
bude „aprílový závod“. Ten se uskuteční v sobo-
tu 16. dubna ve fitcentru Merkur na sídlišti Vajgar 
v J. hradci, kde je jeho pořadatelem zdejší aeT 
Team Lena. Soutěž v dětském a juniorském ae-
robiku odstartuje v 8.40 hodin prezencí cvičenek 
v nejmladší kategorii 5 až 7 let spolu s nejstaršími 
v kategoriích Za + starší 17 let a 14 až 17 let. Je-
jich závod pak začne v 9.10 hodin, poté se dosta-
nou na řadu i dívky v dalších věkových třídách, 
a  sice znovu společně 8–10 let + 11–13 roků  
(11.00 hodin). Ukončení akce s vyhlášením jejích 
výsledků i konečného pořadí seriálu je napláno-
váno na 12.30 hodin.

PLAVÁNÍ
Velkými nadějemi Plaveckého klubu Jindřichův hradec jsou karolína 
kůrková (vlevo) a eliška Jahodová. dívenky, které závodí v nejmladší 
kategorii d, se zúčastnily ve Žďáru nad Sázavou „Vysočina cupu - jaro 
2016“, kde patřily k vůbec nejúspěšnějším mezi 102 plavkyněmi. kůr-
ková zvítězila na stovce volný způsob i na 100 metrů znak, Jahodo-
vá byla druhá na prsařské stovce i v nejkratším osobním polohovém 
závodu. k tomu navíc získala zvláštní ocenění pro nejmladší plavky-
ni celého klání.

HÁZENÁ
Skvělým úspěchem se mohou pochlubit mini žákyně házené Jindři-
chův hradec, které startovaly v Praze na  jubilejním XX. ročníku mezi-
národního turnaje „Mini cup 2016“. V hlavním městě Čr fantasticky re-
prezentovaly svůj klub i město, jelikož celou soutěž vyhrály! Během tří 
dnů sehrály 9 zápasů, z nichž v 8 zvítězily a jediný bod ztratily až v závě-
rečném duelu za remízu 5:5 se Zlínem. na snímku je vítězné družstvo. 
nahoře zleva stojí trenér Vladimir khaykhelson, vedoucí týmu radka 
camrdová, Tereza camrdová, eliška dvořáková, adéla Mazánková, nej-
užitečnější hráčka turnaje Michaela Vokušová, Barbora kubínová, Bar-
bora neidrová a trenér Libor Loos. Uprostřed zleva klečí Leona Mátlo-
vá, anna dobešová, adéla Schmidtová a nikola kvasničková a dole sedí 
brankářka natálie klímová (vlevo) a anna dvořáková.

Roman Pišný

Foto: Martina Jahodová

Foto: Tomáš Klíma
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4. ČÁST 
TAJENKY

FRANTišEK TEPLÝ, KNěz, ARCHiVář, 
HiSToRiK. ŽiL V LETECH 1867 - 1945. 
V zářÍ 1909 SE STAL ARCHiVářEM 

JiNDřiCHoHRADECKÉHo záMECKÉHo 
ARCHiVu. Po SVÉM NáSTuPu zAČAL 
uVEřEJŇoVAT PřÍSPěVKy o HiSToRii 

MěSTA V TÝDENÍKu oHLAS oD NEŽáRKy. 
Po oDCHoDu Do PENzE 

V RoCE 1923 SEPSAL...

NáPoVěDA: 
oKi, DoCH, gNu, 

PAVLoV, ADAMo, oRA,
ERš, LEC, ÉL

 �Výročí Zdeňky Musilové ze Slovanu J. Hradec
Čas ukrajuje všem lidem stejně, ale přesto 
na  někom přibývající roky nejsou tolik pa-
trné. Příkladem tohoto tvrzení je naše cvi-
čitelka iii. tř. VG a  ii. tř. SG ze Slovanu Jind-
řichův hradec Zdeňka Musilová, která se  
11. 5. dožívá úctyhodných 85 let v plné du-
ševní a  po  endoprotéze kyčelního kloubu 
i tělesné svěžesti. celý život trávila svůj vol-
ný čas v tělocvičně s mládeží, které vštěpo-
vala základy prvků sportovní gymnastiky 
- své celoživotní lásky. Vedla i  cvičení žen, 
nacvičovala spartakiádní skladby žen, vyko-
návala řadu let práci jednatele Mr okresní 

asociace ZrTV (nyní re-
gionální centrum SPV). 
Zastupovala Jindřicho-
hradecko ve VV krajské 
asociace SPV, souběž-
ně byla členkou výboru 
SPV při TJ Slovan J. hra-
dec. Získala a proškolila 
řadu cvičitelů. Za  dob-
rovolnou práci obdr-
žela mnohá ocenění 
a vyznamenání v  rámci  
TJ Slovan, okresu J. hra-

dec, regionu Jindřichohradecka, Jihočeské-
ho kraje, ČSTV i  Ča SPV. Je držitelkou nej-
vyššího morálního ocenění cvičitele Zlaté 
medaile dr. Tyrše. regionální centrum Jind-
řichohradecka i sbor cvičitelů SPV TJ Slovan 
J. hradec jí děkuje za  celoživotní práci pro 
sport a tělovýchovu a přeje jí do dalších let 
hlavně pevné zdraví, stále veselou mysl a ra-
dost z  vnoučat i   pravnoučat. Srdečně bla-
hopřejeme.

Za rc SPV Jindřichohradecko
Marie Jedličková

str. 19

duben 2016

www.jh.cz



Kulturní kalendář – DubeN 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. dubna, 16:00 hod.
VÝSTAVNÍ DŮM STARá RADNiCE
Zahájení výstavní sezóny
Výstavní dům Stará radnice

1. dubna, 18:00 hod.
NEMoC V PřÍMÉM PřENoSu
Přednáška Zdeny Blechové
Fotocafé, kostelní 20/i

1. - 2. dubna
NoC S ANDERSENEM
Městská knihovna

2. dubna, 8:00 hod.
CESTA zA VÍNEM
Fotocafé, kostelní 20/i

2. dubna, 19:30 hod.
SRDÍČKoVÝ BáL
13. benefiční ples organizace otevřená 
okna, z. ú., kd Střelnice

2. dubna, 20:00 hod.
HoRKÝŽE SLÍŽE
Superkoncert, kc Jitka

2. - 3. dubna 
4. RoČNÍK MEMoRiáLu JANA MARKA
Turnaj staršího dorostu v ledním hokeji
Zimní stadion Jana Marka
3. dubna, 16:00 hod.
PuTiNoVy DěTi 404
Festival dokument. filmů „Jeden svět“
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská ulice

3. dubna, 18:00 hod. 
PiRáTi zE SALÉ  
Festival dokumentárních filmů „Jeden svět“ 
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská ulice
5. dubna, 15:00 hod.
VEřEJNÉ ČTENÍ DěTEM
Městská knihovna

6. dubna, 16:30 hod.
TARoToVÉ KARTy JAKo CESTA
Přednáška ivany Balounové
Městská knihovna

6. dubna, 19:00 hod.
Jean Cocteau „LiDSKÝ HLAS“
divadelní představení. agentura Mr. 
Předplatné skupiny B., kd Střelnice

7. dubna, 16:00 hod.
PoHLEDNiCE zA C. A K.
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.

17. dubna, 16:00 hod.
o PRiNCEzNě LEoNTÝNCE 
A DRAČÍM MLáDěTi
divadelní pohádka v cyklu „děti s rodiči 
do divadla“, kd Střelnice

18. dubna, 19:00 hod.
KAMČATKA - PoLooSTRoV SoPEK
cestovatelská diashow Martina Loewa
kd Střelnice - kinosál

19. dubna, 18:00 hod.
gRuN LiFE
Přednáška v rámci Science café
Fotocafé, kostelní 20/i

19. dubna, 19:00 hod.
PRAŽSKÉ KoMoRNÍ TRio
kaple sv. M. Magdaleny

21. dubna, 16:30 hod.
z HiSToRiE VALDENSKÝCH
Přednáška Josefa hrdinky
Městská knihovna

22. dubna, 10:00 - 17:00 hod.
DoBRÝ BAzAR
Fotocafé, kostelní 20/i

22. dubna, 20:00 hod.
šKWoR
koncert, kc Jitka

22. dubna, 19:30 hod.
zPÍVáNÍ NA SCHoDECH
Účinkují Jen tak tak a hosté, GVn J. hradec

23. dubna, 14:00 hod.
VESELá JARNÍ CyKLoVyJÍŽĎKA
Vyjížďka v rámci soutěže do práce na kole
Sraz u Muzea fotografie a MoM

23. dubna
KuRz PATCHWoRKu PRo PoKRoČiLÉ
craZY, dům gobelínů

24. dubna, 9:30 - 10:30 hod.
SETKáNÍ S BioTRoNiKou
Přednáška Tomáše Pfeiffera, GVn J. hradec

24. dubna
KuRz PATCHWoRKu PRo PoKRoČiLÉ
Šití na papír, dům gobelínů

24. dubna, 15:00 hod.
VARiETÉ PRo Tři PáRy RuKou
husův sbor, kostelní 188/i

24. dubna, 17:00 hod.
SENioR KLuB
kd Střelnice

26. dubna, 16:30 hod.

7. dubna, 15:30 hod.
SLAVNoSTNÍ VyHLášENÍ VÝSLED-
KŮ Vi. RoČNÍKu LiTERáRNÍ 
A VÝTVARNÉ SouTěŽE 
JiNDřiCHoHRADECKÝ TEXTÍK
kaple sv. Maří Magdaleny

9. dubna, 9:15 hod.
uKLiĎME SVěT - uKLiĎME ČESKo
Úklid části Jindrovy naučné stezky
nádraží JhMd

9. dubna, 18:00 hod.
KoNCERT PoSTNÍ A VELiKoNoČNÍ 
DuCHoVNÍ HuDBy
chrámový sbor adama Michny s orchestrem
kostel nanebevzetí Panny Marie

9. dubna, 20:00 hod.
WoHNouT - TouR 20 LET
koncert, kc Jitka

11. dubna, 19:00 hod.
DRoBNÉ SAKRáLNÍ STAVBy 
(NEJEN) NA JiNDřiCHoHRADECKu
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

13. dubna, 19:00 hod.
Petr Jarchovský/Jan Hřebejk 
„MuSÍME Si PoMáHAT“
divadelní představení. divadlo na Jezerce. 
Předplatné skupiny a., kd Střelnice

14. dubna, 16:00 hod.
BEzPEČNě NEJEN NA CHoDNÍKu
Beseda klubu aktivního stáří
centrum soc. služeb J. hradec

14. dubna, 16:00 hod.
ČERTŮV KAPiTáN JAN PoNDy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

14. dubna, 16:30 hod.
PřEMySL oTAKAR ii.
Přednáška Jaromíra Schella
Městská knihovna

14. dubna, 19:00 hod.
VEČER PRo ŽENy
Fotocafé, kostelní 20/i

16. dubna, 13:00 - 16:00 hod.
DEN oTEVřENÝCH DVEřÍ
dům dětí a mládeže, růžová ulice

16. - 17. dubna
MEziNáRoDNÍ DEN PAMáTEK 
A HiSToRiCKÝCH SÍDEL
Státní hrad a zámek

NEJEN SVATEBNÍ CESTA 
JiŽNÍ AMERiKou
Přednáška Vojty a Jesky Trčkových
Městská knihovna

26. - 27. dubna
REPuBLiKoVÉ FiNáLE SPoRToVNÍ 
Ligy záKLADNÍCH šKoL V BASKET-
BALu o PoHáR MiNiSTRyNě šKoLSTVÍ
Městská sportovní hala

28. dubna, 16:00 hod.
NEzRANiTELNá ARMáDA 
ToMášE BATi
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

28. dubna, 16:30 hod.
DoTEKy zLoČiNu
Přednáška Ladislava Berana
Městská knihovna

28. dubna, 18:00 hod.
FoTBALoVÉ DENÍKy
cyklus scénických čtení „LiSToVÁnÍ.cZ“
Fotocafé, kostelní 20/i

29. dubna, 18:00 hod.
ČERTŮV KAPiTáN JAN PoNDy
Setkání klubu histore letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

29. - 30. dubna
HLASoVÝ WoRKSHoP
ida kelerová, Fotocafé, kostelní 20/i

30. dubna, 18:30 hod.
ČARoDěJNiCE
Zábavná show, Park pod gymnáziem

Probíhající výstavy:

ČESKoSLoVENSKÝ LEN PRo NEW yoRK 
- dům gobelínů - do 12. 6. 2016 
řEMESLA PRo BuDouCNoST/
BuDouCNoST PRo řEMESLA 
- dům gobelínů - do 17. 6.  2016

LESy A PřÍRoDA KoLEM NáS 
- Městská knihovna - do 30. 4. 2016
ŽiVoT A DoBA SPiSoVATELE  
KARLA ČAPKA 
- Městská knihovna - do 31. 5. 2016

DušE FoTogRAFiE 
- Městská knihovna - do 31. 5. 2016

ŽiVoT STuDENTSKÝ NENÍ VoJENSKÝ 
- knihovna Fakulty managementu VŠe 
- do 30. 6. 2016

pozvánky na květen
Městské akce: Ostatní akce:
•	  4. 5.  „ANi SPoLu, ANi BEz SEBE“  
  – DiVADELNÍ PřEDPLATNÉ SKuPiNy B 
  NáHRADNÍ TERMÍN zA 29. 1. 2016   
•	 6. 5.  LAMPiÓNoVÝ PRŮVoD S oHŇoSTRoJEM
•	 8. 5. PiETNÍ AKCE oSLAVy DNE VÍTězSTVÍ
•	 12. 5. ŽALMAN & SPoL - KoNCERT
•	 15. 5. „PEKLo S JEŽiBABou“ – DiVADELNÍ PoHáDKA
•	 18. 5.  „KšANDA“  
  – DiVADELNÍ PřEDPLATNÉ SKuPiNy A 
•	 20. 5. MuzEJNÍ NoC VE VÝSTAVNÍM DoMě  
  STARá RADNiCE 
•	 21. 5.  PřES KoPEC NA HRADEC  
  ANEB JiNDřiCHoHRADECKÝ PEDáL 
•	 22. 5.  SENioR KLuB
•	 31. 5.  gABRiELA DEMETERoVá – KoNCERT KPH

•	 5. 5.  BEAu4 – KoNCERT FLÉTNoVÉHo KVARTETA
•	 14. 5.  BEŽ NA VěŽ
•	 14. 5.  NA PLoVáRNě S PRouTKEM
•	 14. 5. BěŽ NA VěŽ
•	 15. 5.  „zLAToVLáSKA“ – PoHáDKy NA FAřE
•	 17. 5. HRDiNA záPADu - PREMiÉRA DS JABLoNSKÝ
•	 20. 5.  MuzEJNÍ NoC V DoMě goBELÍNŮ 
•	 20. 5.  TEKNo PáRTy
•	 25. 5.  zMoŽEK + MáRA - KoNCERT
•	 26. 5.  PRVNÍ SVěToVá VáLKA – VERNiSáŽ VÝSTAVy
•	 27. 5.  zPÍVáNÍ NA SCHoDECH 
•	 27. 5.  RANgERS – PLAVCi - KoNCERT


