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Jindřichohradecký pedál se v květnu pojede 
pod taktovkou Nadace Jihočeské cyklostezky

Vzhledem k  tomu, že se při jarním Pedálu 
v sobotu 21. května Jindřichohradečáci při-
pojí k oficiálnímu zahájení jihočeské cyklotu-
ristické sezóny 2016, dojde i k některým změ-
nám v  jinak poměrně zaběhnutém rituálu 
této oblíbené akce.
celý projekt je koncipován jako setkání pelo-
tonů tří měst: Jindřichův hradec, Třeboň a Ve-
selí nad Lužnicí v  evženově údolí u  penzio-
nu Pecák. Právě zde se účastníci mohou těšit 
na bohatý doprovodný program, který zajistí 

V Jindřichově Hradci vystoupí světoznámá 
houslistka a violistka Gabriela Demeterová

kulturní dům Střelnice pořádá Recitál Gabriely 
Demeterové v  rámci abonentních koncer-
tů kruhu přátel hudby s  klavírním doprovo-
dem v podání Luďka Šabaky dne 31. května 
v  19.00 hodin v  divadelním sále KD Střel-

nice. Gabriela demeterová - „hvězda 3. tisíci-
letí“ - houslistka, violistka, sólistka světových 
orchestrů, první česká finalistka a  absolutní 
vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehu-
di Menuhina v  anglii, členka umělecké rady 

akademie múzických umění v Praze, držitelka 
ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži prestižní-
ho časopisu Prague Leaders Magazine.

(pokračování na str. 14)

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve  spo-
lupráci s Jihočeským krajem v rámci projektu 
Jižní Čechy olympijské. chybět nebudou bra-
zilské tanečnice, vystoupení živé hudby, klaun 
s  programem pro děti, malování na  obličej, 
skákací hrad, soutěže a kvízy pro nejmenší či 
BeSiP team se svým automobilovým a cyklis-
tickým trenažérem. 

(pokračování na str. 2)
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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: ALOIS JOSEF LANDFRAS, *27. dubna 1797 (Jindřichův Hradec) – †9. května 1875 (Jindřichův Hradec)
Výhercem se stává: Jiří Seidl z Kardašovy Řečice. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 � Jindřichohradecký pedál se v květnu pojede pod taktovkou Nadace Jihočeské cyklostezky
(pokračování ze str. 1)

V  květnu 1887 získala nový název jedna ze 
starých jindřichohradeckých ulic, na níž prá-
vě vyrostla nová škola. od té doby ulice nese 
jméno muže, který se narodil v  Jindřichově 
hradci v rodině zámožného jindřichohradec-
kého obchodníka a váženého měšťana. Záhy 
po narození mu zemřela matka a v jedenác-
ti letech i otec, sirotka se pak ujal jeho strýc, 
který byl v té době jindřichohradeckým pro-
boštem. Umožnil mu studovat na  místním 
jezuitském gymnáziu a následně absolvovat 
studia filosofie a bohosloví. 
koncem 60. let 18. století byl náš neznámý 
vysvěcen na kněze, duchovní službu začínal 
jako osobní kaplan u  svého strýce Šimona, 
krátce působil jako kaplan u sv. Václava v Jin-
dřichově hradci, roku 1783 byl ustanoven fa-
rářem v Blažejově, kde působil plných dvacet 
let. chtěl zřejmě zůstat co nejblíže rodnému 
městu, neboť zde vlastnil majetek zdědě-
ný po rodičích. V roce 1803 se rozhodl ode-

jít na  odpočinek do  rodného města, kde až 
do své smrti bydlel v domě č. 143 v klášter- 
ské ulici. 
na počátku 19. století se velmi významně za-
psal do dějin města a gymnázia, když 27. ledna 
1801 odkázal městu 11 175 zlatých „na vydržo-
vání gymnázia“, zrušeného v sedmdesátých le-
tech 18. století spolu s jezuitským řádem. ob-
novení jindřichohradeckého gymnázia v  roce 
1807, k  němuž přispěl rozhodující měrou, se 
však již nedožil, zemřel o dva roky dříve ve vě-
ku jedenašedesáti let.
občané města na něj však nezapomněli. kro-
mě cedule s názvem ulice se jeho jméno ob-
jevilo hned na dvou pamětních deskách, a to 
na  někdejší budově obnoveného gymnázia 
a na domě, v němž strávil konec svého živo-
ta. Znáte jméno a příjmení osobnosti, na kte-
rou se ptáme?

František Fürbach

cyklističtí nadšenci nebudou samozřejmě ochu-
zeni ani o  občerstvení. Po  předložení diplomu 
nebo účastnického lístku získají u informačního 
stánku svého města občerstvovací kupón. V ev-
ženově údolí se mohou zájemci bavit od pravé-
ho poledne až do 15.00 hodin. Pak se rozjedou 
zpět do svých obcí, a to buď opět po určené tra-
se, nebo mohou využít připraveného cyklo-
busu. Směrem do  Jindřichova hradce vyrazí 
v 15.10 hodin od zámku Jemčina.
Start i cíl bude pro účastníky z řad Jindřicho-
hradečáků v prostoru parku pod Gymnáziem 
Vítězslava nováka. 
Nejdelší z  tras povede z  parku směrem 
na  Studnice, Pluhův Žďár, dírnou, Višňovou, 
Pleše, nítovice, cikar do evženova údolí (pen-
zion Pecák) zpět po trase kolem rybníku hol-
ná, na Sýkoře, hatín, Buk do Jindřichova hrad-
ce, měří cca 54 km a  její start je naplánován 
na 10.30 hodin.
Kratší cyklistická trasa měří 32 km a  vede 
z  Jindřichova hradce do  děbolína směrem 
k rozhledně na rýdově kopci, dále na sv. Bar-
boru, holenský dvůr, po  hrázi rybníka hol-
ná do  evženova údolí (penzion Pecák) zpět 
po  trase kolem rybníku holná, na  Sýkoře, 
hatín, Buk do  Jindřichova hradce. Zájemci 
o tuto trasu startují v 11.00 hodin.
a  konečně třetí z  tras je opět určena pěším 
účastníkům. Procházka směřuje z  parku pod 
gymnáziem přes Jakubské sady na jindřicho-
hradecké letiště a  dále do  děbolína, Matné 
a Buku a zpět do Jindřichova hradce. Start je 
v 13.00 hodin a trasa měří cca 13 km.

Právě ti, kteří absolvují jen trasu pro pěší, se si-
ce nezúčastní připraveného programu v evže-
nově údolí, ale i tak na ně pořadatelé nezapo-
mněli. V parku pod gymnáziem na ně, stejně 
jako na cyklisty z delších tras, kteří dorazí do cí-
le dříve, čeká doprovodný program. Jeho nej-
důležitější součástí bude bezpochyby losování 
účastnických diplomů o zajímavé ceny, z nichž 
tou vůbec nejhodnotnější bude opět jízdní ko-
lo. Souběžně s velkou tombolou, jejíž losová-
ní začne v 16.30 hodin, bude připravena také 
tombola malá s drobnějšími cenami od spon-
zorů. doprovodný program v  Jindřichově 
hradci orámuje mluvené slovo a reprodukova-
ná hudba moderátora Michala arnošta.

akci Přes kopec na hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův hradec 
ve  spolupráci se Sborem dobrovolných hasi-
čů J. hradec. akce je podpořena z Grantové-
ho programu nadace Jihočeské cyklostezky, 
jejímž generálním partnerem pro rok 2016 je 
Jaderná elektrárna Temelín. akci dále podpo-
rují Jihočeská centrála cestovního ruchu a Ji-
hočeský kraj. 
Mediálními partnery akce jsou: hitrádio Faktor, 
měsíčník Žurnál krásné články, měsíčník neon, 
Týdeník Jindřichohradecka, portál hradec žije, 
Jindřichohradecká televize, deník PrÁVo.

Marcela Kozlová

str. 2 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



tématem jednání byly oblasti spolupráce, návrh 
partnerské smlouvy a  dále prohlídka městské 
knihovny, budovy Sboru dobrovolných hasičů 
města Jindřichův hradec, plaveckého bazénu, 
fotbalového hřiště, Zimního stadionu Jana Mar-
ka, sportovní haly, rondelu, domu gobelínů 
a krýzových jesliček. Pro vedoucí odboru škol-
ství Molnár byl připravený individuální program, 
navštívila místní mateřské i základní školy. Vice-
primátor horváth během návštěvy projevil zá-
jem nad rámec naplánovaného programu vidět 
naši kompostárnu a městský hřbitov. našim bu-
doucím partnerům se ve městě moc líbilo a ná-
vrh partnerské smlouvy předloží svému zastu-
pitelstvu města na jednání dne 19. dubna 2016.

Úvodník
Vážení spoluobčané,

v minulém měsíci jsme zkušebně zahájili akci kompost 
zdarma. Musím říct, že mě opravdu mile překvapilo, jak 
velký zájem o tuto novinku mezi občany byl. Na začátku 
května bych vás rád tradičně pozval na pietní akci, která 
se uskuteční 8. května ke Dni vítězství. Začínáme v 8.30 
hodin položením kytic u pamětní desky v Panské ulici, 
poté u Památníku letců na Nábřeží L. Stehny a na rod-
ném domku Františka Peltána - Zbuzany. V 9.45 hodin 
se bude konat velký vzpomínkový akt u památníku prv-
ního, druhého a třetího odboje v Mertových sadech a pi-
etní pouť zakončíme v 10.30 hodin u hrobu Rudoarměj-
ců na městském hřbitově. 
V květnu tradičně zahajujeme cyklistickou sezónu. Proto 
bych vás chtěl pozvat v sobotu 21. května na Jindřicho-
hradecký pedál, kterým otevřeme letošní turistickou se-
zónu.  Bližší informace se dozvíte v tomto čísle zpravodaje. 

Na závěr bych si ještě dovolil popřát všem 
maminkám vše nejlepší k jejich květno-
vému svátku, ať jste pořád tak krásné, 
usměvavé a plné dobroty a máte pevné 

nervy se svými ratolestmi.
Stanislav Mrvka, starosta města

Události z radnice
 �Delegace z Dunajské Stredy navštívila naše město

 �Stará radnice zahájila sezónu oblíbeným Krtečkem
V  dětské expozici na  Staré radnici se v  pátek  
1. dubna 2016 uskutečnila vernisáž výstavy krte-
ček a jeho kamarádi, které se zúčastnila i ilustrá- 
torka kateřina Miler.  Letošní dětská expozi-
ce ve  Výstavním domě Stará radnice přivedla 
na návštěvu do Jindřichova hradce jednu z nej-
známějších českých kreslených postaviček – kr-
tečka. doprovodila ho mimo jiné i jeho nová ka-

Zastupitelstvo města Jindřichův hradec v úno-
ru schválilo záměr uzavřít dohodu o partnerství 
mezi městy Jindřichův hradec a dunajská Stre-
da a právě v této souvislosti se v pátek 1. dub-
na 2016 uskutečnila první pracovní návštěva zá-
stupců dunajské Stredy v našem městě. 
Vzhledem k  tomu, že komunikace mezi obě-
ma městy byla doposud pouze na dálku, přija-
la čtyřčlenná delegace ze slovenského města 
dunajská Streda ve složení Zoltán hájos, primá-
tor města, Zoltán horváth, viceprimátor, Júlia 
Bubniaková, přednostka úřadu a Timea Molnár, 
vedoucí odboru školství, sociálních věcí, spor-
tu a  kultury pozvání starosty města Stanislava 
Mrvky k  prvnímu osobnímu setkání. hlavním 

 � Jindřichův Hradec využil poklesu cen 
energií na komoditní burze
Jindřichův hradec si už potřetí snížil ceny elek-
třiny a plynu nákupem na komoditní burze. ko-
moditní složka cen energií pro rok 2017 klesne 
o 25 procent a město tak proti letošnímu roku 
ušetří skoro 1 a půl miliónu korun. 
„na  kladenské komoditní burze jsme začali na-
kupovat energie koncem roku 2014. Tehdy jsme 
společným nákupem všech městem zřizovaných 
organizací ušetřili 1 a čtvrt miliónu. Levnější elek-
třinu a plyn pro letošní rok jsme si pak zajistili ná-
kupem loni v říjnu, zlevnění dosáhlo v komoditní 
složce ceny dalších 22 procent. V letošním ceno-
vém monitoringu jsme samozřejmě zaznamenali 
strmý propad cen. Proto jsme hned v březnu rych-
le nakoupili znovu. To nám umožňuje právě for-
ma burzovního nákupu. dali jsme pokyn k náku-
pu našemu makléři a ten pro nás nákup na burze 
obratem zajistil. Silovou elektřinu v nízkém napětí 
budeme odebírat za cenu pod 600 korun za me-
gawatthodinu a  ve  vysokém napětí za  650 kč 
za MWh. Zemní plyn ve své komoditní složce zlev-
nil pod hranici 400 korun za  megawatthodinu 
Ve  srovnání s  rokem 2014 budeme platit ročně 
za energie o 4 a čtvrt miliónu korun méně,“ uvedl 
starosta Jindřichova hradce Stanislav Mrvka.
Pokles energetických nákladů na energie se pro-
mítne nejen do  hospodaření městského úřadu, 
ale také městského muzea, knihovny, společnos-
ti Služby města Jindřichův hradec, s.r.o. a dese-
ti škol. celkem tak město ročně spotřebuje přes 
5  tisíc megawatthodin zemního plynu a  téměř 
4 tisíce MWh elektřiny. V roce 2016 budou měs-
tu dodávat elektřinu, resp. plyn společnosti e.on 
energie, centropol energy a Pražská plynárenská.

denkrát týdně. Všichni plavci sbírali body pro své 
školy. celkovým vítězstvím ve Sportovní kategorii 
se může pyšnit 5. základní škola na sídlišti Vajgar 
v J. hradci, amatérskou kategorii vyhrála 1. základ-
ní škola ve Štítného ulici v J. hradci. Vítězné pohá-
ry předali ve středu 6. dubna 2016 starosta měs-
ta Stanislav Mrvka a ředitel Služeb města ivo Ježek 
ředitelům škol Pavlu Šteflovi a Luďku Možíšovi. 

 �21. ročník Okresních plaveckých závodů
Již 21. ročník okresních plaveckých závodů pro 
žáky základních škol uspořádala Plavecká škola 
Jindřichův hradec působící pod hlavičkou měst-
ského bazénu. Mezi žáky 1. až 9. tříd bylo rozdáno 
více než sto medailí. novinkou nového desetiletí 
se stalo vyhlášení „Sportovní kategorie“ pro děti, 
které trénují více než dvakrát týdně. „amatérská 
kategorie“ byla vyhrazena pro děti trénující jen je-

marádka krtečková, jejíž postavě dala vzniknout 
právě kateřina Miler, dcera známého výtvarníka 
Zdeňka Milera. Postava krtečkové se poprvé ob-
jevuje v knize krtek na návštěvě. Výstava nabízí 
pohled do krtečkova světa, promítání pohádek 
a dokumentu o Zdeňku Milerovi a další aktivity, 
třeba omalovánky či různé dětské hry.
kateřina Milerová se svým otcem spolupraco-
vala jako ilustrátorka už na dřívějších krtkových 
příhodách, poprvé to bylo v roce 1986 v příběhu 
krtek a paraplíčko. Prostory Staré radnice na ná-
městí Míru nabízejí interaktivní expozice pro 
děti, výstavu představující historii města a pre-
zentuje se zde i Jindřichohradecká úzkokolejka. 
Součástí výstavního domu Staré radnice je i ga-
lerie, kterou si může pronajmout každý umělec.

Karolína Průšová
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městský úřad informUje

 �ODBOR FINANČNÍ
Upozornění k placení místního poplatku za „komunální odpad“ a ze psů

 � Výpis z událostí

městská policie

31. 3. 2016 v  7.00 hodin telefonicky ozná-
mil občan města, že kousek od Lišného dvo-
ra vlastní pozemek, na němž pořezal náleto-
vé dřeviny, které odvětvil a kmínky narovnal 
do hranice. když dnes přišel na místo, na po-
zemku byl rozdělaný oheň, ve kterém skončila 
většina nařezaného dřeva, cca 1 kubický me-
tr a u ohně leží neznámý muž (31 let). Stráž-
níci na místě muže legitimovali a on následně 
prohlásil, že šel na „čundr“ a rozhodl se přespat 
na vyčištěné louce. no, a aby mu nebyla v noci 
zima, rozdělal si oheň. Peníze na úhradu škody 
u sebe neměl, proto byl domluven termín, kdy 
se majitel dřeva spolu s  přestupcem sejdou 
na služebně městské policie, kde bude vyrov-
nán dluh a zároveň uložen trest. když nadešel 
den „d“ majitel pozemku se dostavil na  slu-
žebnu, přestupce však nikoliv. Proto jej hlídka 
kontaktovala v místě bydliště. Přestupce uve-
dl, že zapomněl, a že se na služebnu dostaví 
ihned, jen se obleče. Jak řekl, tak i udělal. Stráž-

níci počkali přede dveřmi bytu, ze kterých 
po  chvíli muž vyšel ozdoben i  vycházkovou 
holí, což jak zjistili později, nebylo samoúčel-
né, protože když procházel kolem strážníků, 
tak jednoho udeřil loktem do obličeje a dru-
hého přetáhl holí přes hrudník. Pak se s ním 
zatočil svět a již byl s pouty na rukou eskorto-
ván na Policii Čr pro podezření z trestného či-
nu „násilí proti úřední osobě“.
1. 4. 2016 v 0.45 hodin bylo na tísňovou lin-
ku městské policie přijato oznámení o naříka-
jícím muži na sídlišti hvězdárna, poblíž prodej-
ny Jednoty. hlídka vyrazila na místo a opravdu 
před prodejnou ležel na  zemi muž (39 let) 
s roztrhanou košilí, měl zakrvácený obličej, dr-
žel se za hrudník a naříkal. Mluvit moc nemohl, 
proto strážníci na místo přivolali vůz rZS, kte-
rý muže odvezl do  nemocnice. Později muž 
podal na  Policii Čr trestní oznámení na  ne-
známého pachatele, který jej fyzicky napadl 
a způsobil mu vážná poranění. 

Finanční odbor městského úřadu tímto připomí-
ná poplatníkům, že se opět blíží 31. květen, což 
je termín splatnosti místního poplatku za  pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů a  místního poplatku ze psů. Poplatek 
za „komunální odpad“ mají povinnost platit fy-
zické osoby s  trvalým pobytem v  Jindřichově 
hradci a také ty, které zde sice nemají trvalý po-
byt, ale přitom tu vlastní nemovitost určenou 
k  individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt, 
ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 

Poplatek za „komunální odpad“ zůstává ve stej-
né výši 500 kč jako v  loňském roce. Poplatníci 
(fyzické osoby s  trvalým pobytem) mají povin-
nost zaplatit celou částku do 31. května, vlast-
níci nemovitostí, v nichž není nikdo hlášen k tr-
valému pobytu, do 30. září. 
Poplatek ze psů rovněž zůstává ve stejné výši ja-
ko v roce 2015 a povinnost platit jej mají držite-
lé psů, trvale hlášení v Jindřichově hradci. Po-
platky je možné uhradit následujícími způsoby:
a) v  hotovosti nebo platební kartou v  úřed-

ních hodinách v  pokladně finančního od-

boru Městského úřadu Jindřichův hradec 
v klášterské ulici

b) převodem na účet města č. 19-0603140379/ 
0800; podmínkou je uvedení variabilního 
symbolu (je uveden na  pokladních dokla-
dech z minulých let nebo jej na požádání sdělí 
pracovnice oddělení místních poplatků)

Po  uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou 
částku u obou poplatků navýšit až na  trojná-
sobek. 

Zdeňka Klímová

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Bazén zahájil přípravu na letní sezónu
V  průměru 844 osoby za  den navštěvovaly 
v  1. čtvrtletí roku Plavecký bazén Jindřichův 
hradec. Ten si právě letos připomíná 25 let 
od svého otevření. Vedle žáků základních škol, 
účastníků kurzů a  sportovních tréninků pro-
šlo od ledna do března přes turnikety 63 821 
platících návštěvníků. Ve  srovnání s  loňským 
1. čtvrtletím si tak vstupné zakoupilo o téměř 
13  000 návštěvníků více. Zájem meziročně 
vzrostl i o kurzy plavecké školy a vyšší návštěv-
nost zaznamenala také sauna.
Nová infrasauna
V areálu saun byla zprovozněna nová infrasau-
na pro dvě osoby, která rozšířila nabídku vyžití. 
instalována byla na nevyužívaném prostoru ve-
dle odpočívárny. V saunách, které jsou vyhláše-

ny svou rodinnou atmosférou a vysokou úrovní 
čistoty, jsou tak nyní návštěvníkům k dispozici 
dvě infrasauny, klasická finská sauna a bylinko-
vá sauna. Provoz sauny v květnu bude reagovat 
na vývoj počasí v tomto měsíci.   
Letní tábor v bazénu 
opět po  roce nabízí Plavecká škola pod hla-
vičkou Služeb města Jindřichův hradec „Letní 
prázdninový příměstský tábor v  bazénu“ pro 
děti ve věku od 6 do 13 let. Účastníci docházejí 
od pondělí do pátku (7.30 až 16.00 hodin) a ma-
jí exkluzivní možnost využívat zařízení bazénu. 
rodiče si mohou vybrat jakýkoliv z  týdenních 
turnusů po celou dobu prázdnin, jejichž kapa-
cita je již z poloviny zaplněna. Přihlášku na ob-
líbený tábor si lze vyzvednout na recepci nebo 

stáhnout na  www.bazen.jh.cz (sekce Plavecká 
škola, tel. 724 133 223). 
Přípravy v aquaparku
V areálu venkovního aquaparku se v dubnu roz-
běhly přípravné práce na sezónu. Pokud poča-
sí dovolí, odstartuje provoz letního aquaparku 
již v průběhu června. V areálu se o atraktivní pr-
vek rozroste dětská hrací zóna a novinkou bude 
i spuštění provozu zmrzlinového stánku. První 
návštěvníci z  řad Jindřichohradečáků jistě za-
znamenají, že v areálu došlo k výsadbě několika 
stromků, které by v budoucnosti měly vytvářet 
tolik cenný stín.  

Marcela Kůrková

4. 4. 2016 v  12.30 hodin byla přítomnost 
strážníků žádána na  sídlišti Vajgar, kde dle 
oznamovatelky měl muž bydlící v  přízemí 
sousedního vchodu vysypat pod okno gra-
nulovaný jed na  krysy. Strážníci „traviče“ 
v místě bydliště kontaktovali, a když mu řek-
li důvod jejich návštěvy, tak se srdečně roze-
smál a uvedl, že si na okně připravoval granu-
lovaný čaj, který se mu převrhl a vysypal pod 
okno. řekl si, že uklízet ho nemá význam, 
protože po  dešti bude uklizeno. na  důkaz 
svého tvrzení vyšel se strážníky ven, granulky 
vzal do hrsti a snědl. 
5. 4. 2016 v 18.15 hodin na základě oznámení 
občanů vyjížděli strážníci na nábřeží L. Stehny, 
kde pobíhal podnapilý muž a neustále rukou 
strkal do své partnerky. hlídka situaci zklidni-
la a  muži na  místě uložila blokovou pokutu 
za buzení veřejného pohoršení.

Rudolf Gabriel
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policie Čr  

Policisté na  jihu Čech připomněli v  měsíci 
dubnu chodcům jak správně přecházet vo-
zovku. na Jindřichohradecku se dopravní po-
licisté i  policisté z  obvodních oddělení cíle-
ně zaměřili na  přechody pro chodce. Přímo 
v Jindřichově hradci se akce konala 6. dubna 
na křižovatce u Trojice. Zúčastnili se jí dopravní 
policisté stržm. ivana Mihulcová a stržm. Mar-
tin Bartoň společně s tiskovou mluvčí por. ha-
nou Millerovou.
V  rámci celorepublikové dopravní akce „Ze-
bra se za  tebe nerozhlédne“ zvýšili policisté 
dohled nejen nad dětmi, které přes frekven-
tované komunikace přicházejí do  škol, ale 
i  nad všemi dospělými. cílem akce bylo při-
pomenout chodcům, ale i  řidičům, pravidla 
bezpečnosti silničního provozu v  této oblas-
ti. na vybraných školách pak policisté se žáky 
na toto téma pobesedovali. Vedle bezpečnos-
ti na přechodech se zaměřili i na problemati-

ku jízdy na kolech. S dětmi dopravní policisté 
prověřili jejich znalost dopravních značek, ře-
šení dopravních situací a  znalost základních 
pravidel silničního provozu.
Příčinou mnoha tragických nehod je mimo ji-
né nedostatečná viditelnost chodců. Viditel-
nost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a do-
plňky z  reflexních materiálů, které odrážejí 
dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů. 

Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a fluorescenční materi-

ály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět 
za světla i za tmy

2. reflexní předměty umístěte nejlépe na kon-
ci rukávů, blízko kolenům a do úrovně pasu 
(cyklisté také na přilbu a kolo)

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny 
a  doplňky opatřené reflexními a  fluores-
cenčními bezpečnostními prvky

 � Zebra se za Tebe nerozhlédne

spoleČenská kronika
 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 11. 3. 2016 do 12. 4. 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

Helena BAMBULOVÁ, Třeboň 7. 6. 1928 11. 3. 2016
Anna VONDRKOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 7. 1925 12. 3. 2016
Jaroslav KAISERŠOT, Dolní Lhota 8. 9. 1934 13. 3. 2016
Jarmila CHLUMSKÁ, Otín 5. 12. 1936 14. 3. 2016
Marta ŘÁDOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 4. 1927 16. 3. 2016
Milada HROMADKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 2. 1934 16. 3. 2016
Ladislav MICHL, Kunžak 16. 6. 1927 16. 3. 2016
Miloš KOLÁŘ, Radouňka 15. 12. 1957 16. 3. 2016
Martin PLUHAŘÍK, Kardašova Řečice 9. 11. 1999 17. 3. 2016
Marie PÁLKOVÁ, Vlčice 13. 11. 1925 18. 3. 2016
Blahomil JŮNA, Jindřichův Hradec 11. 1. 1930 19. 3. 2016
Vlasta BŘEZINOVÁ, Suchdol nad Lužnicí 9. 3. 1937 20. 3. 2016
Alžběta VAŇKOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 4. 1937 20. 3. 2016
Jaromír PLUHAŘÍK, Kardašova Řečice 21. 8. 1988 21. 3. 2016
Irena ROZPORKOVÁ, Kunžak 17. 9. 1945 21. 3. 2016
Ing. Jan PACKA, Jindřichův Hradec 12. 2.1977 23. 3. 2016
Jiřina ŠANDEROVÁ, Dolní Lhota 6. 8. 1928 23. 3. 2016

František ŠÍBR, Políkno 30. 8. 1950 27. 3. 2016
Ladislav LEJTNAR, Kamenný Malíkov 21. 1. 1929 24. 3. 2016
Jitka HILLOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 1. 1925 25. 3. 2016
Anna CHALOUPKOVÁ, Chlum u Třeboně 21. 9. 1944 26. 3. 2016
Karel ŠVEJDA, Deštná 22. 11. 1979 27. 3. 2016
Františka ČADOVÁ, Pluhův Žďár 28. 8. 1922 28. 3. 2016
Renata KOSOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 7. 1922 6. 3. 2016
Blažena JIRKŮ, Otín 16. 5. 1940 30. 3. 2016
Jana BÍLÁ, Suchdol nad Lužnicí 25. 8. 1943 1. 4. 2016
Petr FRID, Rodvínov 22. 3. 1975 1. 4. 2016
Jan MANDÁT, Suchdol nad Lužnicí 20. 12. 1949 3. 4. 2016
Zděna SOBOLÍKOVÁ, J. Hradec - Radouňka 9. 6. 1929 5. 4. 2016
Ivan BUGÁŇ, Nová Bystřice 19. 6. 1958 7. 4. 2016
Vlasta MARKOVÁ, Žíteč 5. 12. 1925 9. 4. 2016
Anna ČÁPOVÁ, Lipovka 25. 7. 1930 10. 4. 2016
Bohumil BÍLÝ, Jindřichův Hradec 10. 11. 1935 12. 4. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

období jara a teplého počasí láká stále vět-
ší množství osob k tomu, aby svoje automo-
bily či jízdu městskou hromadnou dopravou 
vyměnily za  jízdu na kole. cyklisté se začína-
jí objevovat nejen na  cyklostezkách, ale ta-
ké na silnicích ve městech a mimo ně. Právě 
ve  větších městech, kde se tvoří v  průběhu 
dne dopravní kolony, představuje jízdní kolo 
mnohdy nejrychlejší způsob přepravy. Jak se 
tedy co nejlépe bránit krádeži? 
Policie doporučuje: 
Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek 
a to nejen při odstavení jízdního kola na ulici, 
ale také v kolárnách či společných prostorách 
domů. Bicykl uzamykejte k  pevnému bodu 
(např. k zábradlí, ke kolostavu). na trhu je celá 

řada velmi kvalitních zámků. V tomto případě 
platí, že investovat větší částku za kvalitní za-
bezpečení se rozhodně vyplatí. 
•	 Jestliže vaše kolo přepravujete například 

na střeše či na závěsu automobilu, dbejte 
na to, abyste kolo řádně uzamknuli. 

•	 V případě, že své kolo ukládáte ve společ-
ných prostorách domu, dbejte na uzamy-
kání vstupních dveřích do  domu a  také 
místností, kde se kola nachází. nevpouštěj-
te do domu nikoho cizího. Mnoho majite-
lů ponechává své jízdní kolo na balkonech, 
což může být, v případě, že bydlíte v nižších 
podlažích, velkým lákadlem pro zloděje. 

•	 Pokud musíte své kolo na několik okamži-
ků odstavit, vybírejte si vždy místo, na kte-

ré vidíte, případně místo, kde jsou kamero-
vé systémy. Tomu se zloději raději vyhnou. 

•	 informujte se o možnosti nákupu čipů, kte-
ré se umísťují do rámu kola a které usnad-
ňují jeho identifikaci. 

•	 Pro případ krádeže vašeho kola si pozna-
menejte jeho výrobní číslo, barevné pro-
vedení, případně pořiďte jeho fotografii, 
abyste mohli svůj bicykl identifikovat. Po-
nechejte si také doklady o koupi kola. 

•	 okamžitě se obraťte na policii, na linku 158, 
když zjistíte, že ke krádeži došlo. Čím dříve 
začnou policisté po pachateli pátrat, tím je 
větší šance, že ho dopadnou. 

Hana Millerová   

 � S příchodem teplého počasí přibývá krádeží jízdních kol
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 1. dubna 2016 se uskutečnilo čtvrté vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií. 
Přivítány na svět byly tyto děti: Jiří Bali, Jakub holec, Šárka hrádková, karolína hulíková, adéla chmelová, Tomáš kamarád, Pavel kněžínek, Vendula 
Lánová, Viktorie nováková, Markus Marcel Šamko, Sofie Sehnálková, Vilém Šimák, Jaroslav Vobr a ema Vorhemusová.

Karolína Průšová 
Foto: Jindřichohradecký deník
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5. května 1916
Náš „Týden Červeného kříže“
V  neděli pro nastavší nepohodu 
nemohl se dopoledne koncert 
vojenský v městských sadech ko-
nati. odpoledne se vyjasnilo a či-
lé pořadatelstvo přičinilo se, by 
zmeškané dohonilo a  tak v  od-
poledních hodinách koncertova-
la kapela pěš. pl. č. 101 v sadech, 
při čemž prodávány pilně oficiel-
ní, pěkné odznaky, jichž prodal 
se jistě velký počet. Toho večera 
nebylo na  ulicích viděti chodce, 
jenž by neměl odznaku. V  pon-
dělí pořádány sbírky pro Červe-
ný kříž, jichž čile se súčastnilo 
veškeré občanstvo. Sběratelský 
úkol provedlo ochotně žactvo 
zdejších škol. V  úterý o  6. hod. 
večer koncertovala opětně obli-
bě se těšící hudba vojenská v sa-
dech, při čemž vybírány dobro-
volné příspěvky do  pokladniček 
a  prodávány odznaky… Včera 
odpoledne za  pěkného dne na-
vštíveny Střelnice a  zákopy v  le-
se kuniferu, o  kterých v  jednom 
z  minulých čísel jsme se zmínili. 
dnes pořádáno bude v  týž pro-
spěch představení v Biografu, při 
kterém účinkuje cikánská hudba 
pěš. pluku č. 101. o znamenitých 
produkcích této hudby mnoho 
se povídá a naše obecenstvo ne-
mělo dosud příležitosti hudbu tu 
poslechnouti… Zítra bude škol-
ní mládeží dům od domu prove-
dena sbírka členských přihlášek 
k  Červenému kříži a  apelujeme 
na uvědomělé občanstvo, by pří-
ležitosti té použilo. 

Bruslařský a veslařský klub
konal dne 27. m. m. svoji řádnou 
valnou hromadu. Starý výbor byl 
ponechán na  svých místech, ale 
místo narukovavších funkcionářů 
povoláni byli noví členové co zá-
stupci... S  potěšením konstatová-
no, že letošní saisona pěkně začala 
a  aby se odpomohlo nedostatku 
loděk zvláště v  neděli, usneseno 
zakoupiti několik nových. Přesto, 
že loďky s  velikým nákladem by-

ly letos renovovány, nezvýšil klub 
cenu jízdného, jež zůstává táž jako 
minulá léta (60 h – 1 k pro nečle-
ny za  1 hodinu). Upozorňujeme 
tu na  výhodu blokového zařízení 
pro členy. Blok s 25 lístky opravňu-
jícími jízdu na kterékoli loďce stojí 
pouze 6 k.

19. května 1916
Co nám píší z pole
Především přijměte srdečný po-
zdrav, který Vám zasílají Vaši hra-
dečáci, kteří byli velmi potěšeni 
dárky, zaslaným ku svátkům veli-
konočním, začež vzdávají své nej-
srdečnější díky všem našim ctě-
ným příznivcům, kteří jakýmkoliv 
způsobem sbírku těchto dárků 
podporovali, začež jsme jim a bu-
deme i  na  dále velice vděčni. 
Též mnoho milých vzpomínek 
na  všechny známé a  ještě mno-
ho srdečných díků zasílají hoši 
z hradce a okolí a přejí Vám ještě 
jednou mnoho zdraví. 

Sbírání chroustů na krmivo
Poněvadž válečné události způ-
sobily, že je zásob píce poskrov-
nu, je nutno využitkovati podle 
možnosti všech věcí hodících se 

na krmivo, byť by se jich v normál-
ních dobách bylo málo všímáno. 
k  tomu náležejí i  chrousti, jichž 
hubení co škůdců zemědělství je 
nařízeno téměř ve  všech korun-
ních zemích zemskými zákony. 

chrousti nebyli sice již až dosud 
zničeni prozřetelnými rolníky, ný-
brž bylo jich použito ke  krmení 
vepřů a kuřat, nyní jest však nut-
no, aby se tak dálo všude a  vše-
obecně, a  sice způsobem racio-
nelním… Již čerstvých chroustů 
lze použíti ke krmení kuřat a jiné 
drůbeže a možno je také přidáva-
ti ke krmivu vepřů, třeba k bram-
borům. raději se však doporuču-
je chrousty sušiti, čímž se  získá 
velmi výživné a trvalé krmivo. ne-
skrmí-li rolníci chroustů ve  svém 
vlastním hospodářství, koupí je 
ústředna pro pícniny ve  Vídni  
i. Trattnerhof za pevné ceny. 

26. května 1916
Nové pochvalné uznání domá-
címu pluku č. 75
V  krátké době provedl skvěle 
c. a  k. pěší pluk č. 75 tentokrát 
po  páté veliký noční podnik. 
Výsledkem jeho bylo vyhození 
nepřátelského minového pod-
kopu, vydatné zničení nepřá-
telského předního i  hlavního 
postavení poblíž polní stráže 
hindenburg a  zajetí praporčíka 
i 802 mužů a zabrání příslušného 
materiálu. Mohu jen s  podivem 

uznati výkony pluku, jakož i  di-
visijního dělostřelectva, na  nej-
výš přesně a  v  ideálním souhla-
se pracujícího, potom i  výkony 
salérů a  hornické setniny. Boltz, 
vl.r. podmaršálek 

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Přicházející jaro vylákalo v květnu všechny přítomné Hradečany do ulic, na procházky, na lodičky na Vajgar. Přesto 
však byla každá společenská akce spojena se vzpomínkou na frontu a na blízké, kteří tam bojovali. Všeobecná pří-
zeň pak byla při těchto příležitostech prokazována převážně prostřednictvím sbírek. Červený kříž pořádal například 
akci Týden Červeného kříže, při němž pořádal finanční sbírku každý den v týdnu při jiné příležitosti, jako byl napří-

klad koncert kapely zdejšího pluku nebo biograf, při němž účinkovala cikánská hudba téhož pluku. Také Veslařský a bruslařský klub zahájil po neúspěšné 
zimní sezóně, kdy ani nezamrzl Vajgar, sezónu půjčování loděk. Již v květnu zachraňoval plavčík vojenské plovárny prvního výletníka, který vypadl z loď-
ky. Přes zdánlivou idylu jara v plném rozpuku probíhaly na frontě další boje, při nichž byl 75. pěší pluk oceněn pochvalným uznáním podmaršálka Boltze.

Abrahamoviny
Věhlasný profesor neuropatolo-
gie naší university, rodák bechyň-
ský, žák našeho gymnasia p. MUdr.  
Ladislav haškovec vstoupil dne 
18 t. m. v druhou padesátku v nej-
lepší síle tělesné i duševní. o veli-
ce záslužné činnosti dr.  haškov-
ce, který ochotně přikládá ruku 
k  dílu všude, kdykoliv se jedná 
o  dobro lidstva, hlavně širokých 
vrstev lidových, zmíníme se ob-
šírněji jindy. 

K těžkému úrazu přišel
v pondělí lesmistr inspektor Jeho 
excellence hraběte Černína pan 
Valdemar Maresch. Téhož dne 
odjížděl z inspekce v revíru „kop-
ci“ a  na  cestě byl nucen z  vozu 
rychle seskočiti, přičemž zlomil 
si nohu. Zpráva o  neštěstí, oblí-
beného p.  lesmistra potkavším, 
vyvolala v  širokých kruzích jeho 
známých všeobecnou účast. 

V nebezpečí utonutí
octl se dne 17. t. m. záhy po po-
ledni tov. mistr firmy hugo hel-
ler v novém etinku pan Jan Vod-
rážka. Týž za  návštěvy hradce 
nemohl odolat, by si nevyjel 
po našem jezírku Vajgaru, a pro-
to vypůjčil si na  přístavišti loď-
ku, vesele vesloval k  ostrovu. 
Za  plavby nahnul se na  jednu 
stranu, loď se překotila a stateč-
ný mistr v plném obleku octl se 
ve  studené koupeli. Pro štěs-
tí uměl plovati a za volání o po-
moc dostal se za  přispění plav-
číka z  voj. plovárny koucseka 
na  ostrov, odtud dopraven loď-
kou na  plovárnu, kdež náležitě 
se na hřejícím slunéčku osušil.
--------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a  je veřejnosti přístupna kaž-
dé pondělí a  středu od  12.30 do   
15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 �Žáci z jindřichohradecké ZUŠ hráli v Rudolfinu
V neděli 10. dubna se ve dvořákově síni praž-
ského rudolfina konal koncert klasické hudby 
pod taktovkou šéfdirigenta České filharmonie 
Jiřího Bělohlávka. Tentokrát však na jevišti vy-
střídali filharmoniky žáci ze ZUŠ z několika kra-
jů. konkrétně se jednalo o víc jak osm desítek 
dětí ze třiceti škol. Početné zastoupení měla 

i ZUŠ z Jindřichova hradce. V orchestru used-
lo devět žáků smyčcového oddělení (houslis-
té: Tomáš Vodička, Sára a Jakub Juskovi, Libor 
a Marek Vojáčkovi, violista: Jakub růžička, vio-
loncellisté: Marie Pachmannová, adéla Flo-

riánová a  Matyáš Mikula). náročný repertoár  
(F. Mendelssohn – Bartholdy: Pohádka o krás-
né Meluzíně, M. P. Musorgskij: noc na Lysé ho-
ře, F. Schubert: Symfonie č. 8) začali žáci stu-
dovat jednotlivě pod vedením svých učitelů 

už na podzim loňského roku. V  lednu a úno-
ru proběhly v  Praze celodenní zkoušky, kdy 
se pomalými krůčky začaly skladby secvičo-
vat. následovalo dubnové čtyřdenní soustře-
dění, kdy se hrálo takřka od  rána do  večera, 
aby celá akce mohla vyvrcholit zmíněným 
slavnostním koncertem. Pro žáky i  jejich pe-

dagogy to byl neskutečný zážitek. Příprava 
orchestru pod vedením zkušených filharmo-
niků i několik zkoušek s mistrem Bělohlávkem 

bylo pro všechny zúčastněné velkou ctí a  in-
spirací a závěrečný koncert se stal prožitkem 
na  celý život. Mladí muzikanti sklidili zaslou-
žený úspěch. Publikum vyprodaného rudol-
fina tleskalo ve  stoje. Jak trefně poznamenal 
jeden z účastníků: „Jednou o tom budu vyprá-
vět svým vnoučatům.“

Hana Stráníková

 �Talentovaní žáci ze základních škol soutěžili na Obchodní akademii v Jindřichově Hradci
V obchodní akademii T. G. M. a Jazykové ško-
le s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův 
hradec se 7. 4. 2016 uskutečnil již 11. ročník 
talentové soutěže žáků základních škol v psa-
ní na klávesnici Pc. Ta byla určena pro žáky zá-
kladních škol regionu Jindřichův hradec. Své 

síly si změřilo 19 žáků ze sedmi základních škol. 
Soutěž byla určena i pro žáky, kteří na klávesni-
ci psát neumí a dokonce i pro ty, kteří nemají 

žádné zkušenosti s Pc. Zvítězila Lenka riedlin-
gová ze ZŠ B. němcové v dačicích, na druhém 
místě se umístily Barbora novotná a Veronika 
Samcová ze ZŠ Sokolská v Třeboni. Pokud svou 
dovednost budou nadále rozvíjet, je velká na-

děje, že v  příštích letech budou školu repre-
zentovat i v celostátních soutěžích. hodnotné 
ceny věnovalo město Jindřichův hradec, škola 
ZaV a SrPŠ při oa.

Soutěž se konala s osobní účastí Jaroslava Za-
viačiče – autora výukového programu ZaV 
(psaní na klávesnici všemi deseti) a  ing. hele-
ny Zaviačičové, devítinásobné mistryně světa 

v psaní na klávesnici. Žáci byli překvapeni rych-
lostí a  výkonem mistryně světa, která v  exhi-
bičním vystoupení předvedla psaní přes 1100 
úhozů za minutu. 

Jana Krýzová, Dana Pouzarová

 �Kvůli velkému zájmu se do Jindřichova Hradce vrací scénické čtení z knihy Kafe a cigárko
Březnové scénické čtení z knihy herečky, tanečnice, moderátorky a bloggerky Marie doležalové 
bylo beznadějně vyprodáno. Proto tu je repríza! autorka za knihu kafe a cigárko získala cenu Mag-
nesia Litera. Stejně se nazývá blog (http://www.kafeacigarko.cz/), který obhospodařuje a má pod-
titul „Historky z hereckého podsvětí“. 
opakování pro ty, na které se minule nedostalo, případně pro ty, kdo se chtějí pobavit znovu, se koná v pondělí 23. května od 20.00 hodin v kavár-
ně FotoCafé v areálu Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově hradci, kostelní ulici čp. 20/i. Vstupenky v předprodeji budou 
k dispozici v místě představení a rovněž kuchyňském studiu Monzo v jindřichohradecké růžové ulici čp. 4/ii. (naproti sv. Floriánu).

Roman Pišný

str. 8 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



HVězDáRNA F. NušLA A ASTROKLuB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAzy NA OBLOzE V KVěTNu 2016

Planety Merkur, Venuše a uran jsou nepozorovatelné. Mars a Saturn můžeme pozorovat po celou noc, Jupiter ještě po většinu noci, kromě jitra. 
Neptun se začne opět objevovat ve druhé polovině měsíce ráno nízko nad východem. Prohlídka Měsíce, a to hlavně kolem první čtvrti, je velice 
pěkná. Slunce v tuto dobu osvětluje Měsíc z boku, a proto vidíme jen pravou polovinu přivrácené strany. krátery, moře a jiné povrchové a výško-
vě rozdílné útvary na osvětlené části vrhají do měsíční krajiny stíny. obraz je tak prostorový a velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny zcela 
chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 6. květ-
na novem, 13. května první čtvrtí, 21. května úplňkem a 29. května poslední čtvrtí. 6. května je Měsíc v přízemí (357 822 km) a 18. květ-
na v odzemí (405 954 km). Pokud je jasno, můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - 
chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance 
a další zajímavé děje. Jarní obloha, stejně jako jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například hvězdokupy, planetární mlho-
viny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty.

9. 5. v 16.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem; přechod Merkuru přes sluneční disk.
V pondělí 9. května 2016 dojde k přechodu Merkuru přes Sluneční disk. Úkaz začíná v ČR krátce 
po 13. hodině SELČ a skončí až po západu Slunce, tedy bude za jasného počasí pozorovatelná jeho 
většina. Pozorování je ale možné pouze dalekohledem vybaveným speciálním filtrem nebo projekcí 
přes dalekohled na bílou plochu. Prostým okem vidět nebude, na to je Merkur příliš malý a také roz-
hodně sami nezkoušejte pozorovat za použití jakéhokoli dalekohledu přímo. To by mohlo zapříčinit 
poškození nebo dokonce trvalou ztrátu zraku!
Hvězdárna bude otevřena pro veřejnost po celou dobu tohoto úkazu.

•	5. 5. ve 22.00 hodin – maximum meteorického roje η Akvarid (ZHR 40)
•	15. 5. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,6° jižně)
•	20. 5. v 15.36 hodin SEČ – Slunce vstupuje do znamení Blíženců
•	21. 5. ve 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,2° severně)
•	22. 5. ve 20.00 hodin – Mars v opozici se Sluncem
•	22. 5. ve 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,4° severně) 
•	30. 5. ve 23.00 hodin - Mars nejblíže Zemi (75,3 milionu km)

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.

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 květnu 2016:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2016:
úterý: 14.00 – 16.00 hodin, 21.00 – 23.00 hodin

čtvrtek: 14.00 – 16.00 hodin

pátek: 14.00 – 16.00 hodin, 21.00 – 23.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky – 30 Kč/dítě),  
pedagogický doprovod zdarma.

 �Přednáška v městské knihovně se zaměří na ochranu přírody z hlediska filosofie a etiky
hamerský potok z.s., Jindřichův hradec ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou v  Jindřichově 
hradci si vás dovoluje pozvat na  přednášku 
Mgr.  Petra Urbana, Ph.d.,  s  názvem ochrana 
přírody z hlediska filosofie a etiky aneb když 
péče předchází právo, která se bude konat 
v Jindřichově hradci 31. 5. 2016 v 17.30 ho-
din v městské knihovně.
Přednáška posluchačům přiblíží, co je to filo-
sofie a etika, a jakou odpověď nám tyto obo-
ry mohou nabídnout na otázku, proč chránit 

přírodu. Petr Urban představí několik filo-
sofických pohledů na vztah člověka a přírody 
a vysvětlí rozdíl mezi etikou, která odvozuje 
hodnotu přírody od  její užitečnosti pro člo-
věka, a etikou, která připisuje hodnotu příro-
dě jako takové. dále také ukáže, proč by se 
otázka ochrany přírody neměla zužovat jen 
na otázku práv (práv zvířat apod.) a z jakého 
důvodu je zde důležitý i pojem péče.
Petr urban (*11. května 1977 v Turnově) je 
filosof a překladatel. Působí jako vedoucí od-

dělení současné kontinentální filosofie na Fi-
losofickém ústavu akademie věd Čr v Praze. 
Specializuje se na fenomenologickou filosofii 
a etiku péče. Je autorem a editorem několika 
knih a desítek odborných článků v této oblas-
ti. Vedle své vědecké a překladatelské práce je 
činný rovněž jako pedagog (Univerzita karlo-
va, Jihočeská univerzita, VŠe) a člen jindřicho-
hradeckého pěveckého sboru Jakoubek.

Hana Krejčová

 � Jarní vycházka se žabákem Jindrou nabídne program pro rodiny s dětmi
hamerský potok z.s., Jindřichův hradec si vás 
dovoluje pozvat na  jarní vycházku se žabá-
kem Jindrou na trase Jindrovy naučné stezky. 
Procházka je vhodná pro rodiny s dětmi. koná 
se v  neděli 22. 5. 2016. Účastníci se sejdou 
na nádraží JhMd (Jindřichohradecké úzkoko-
lejky) v 11.15 hodin. Pojedeme vlakem v 11.25 
hodin z Jindřichova hradce do obce Blažejov 
a odtud budeme společně pěšky putovat zpět 
do  Jindřichova hradce. S  sebou potřebujete 

dostatek pití, svačinu, dobré boty a oblečení 
a určitě pláštěnku nebo 
deštník. nezapomeňte 
hlavně na dobrou nála-
du. Půjdeme i v případě 
slabého deště. odradit 
nás může pouze oprav-
du velká průtrž a nepří-
znivá předpověď počasí. V  každém případě 
organizátoři akce dorazí v čase odjezdu vlaku 

na nádraží v jakémkoliv počasí. Po celou cestu 
si budeme užívat krásné přírody, budeme hrát 
hry a plnit úkoly, najde se čas i na odpočinek 
a jídlo. nenechte v tom žabáku Jindru samot-
ného. Už se na vás všechny moc těší.

akci podpořil Jihočeský kraj a  město Jindři-
chův hradec. Za podporu velmi děkujeme.

Hana Krejčová
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 � Jindřichův Hradec bude již počtvrté hostit celostátní kolo prestižní hudební soutěže
Jednou z hlavních událostí hudebního života Základní umělecké školy Vítězslava nováka v Jindřichově hradci bude 
ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Soutěž bude probíhat od pátku 13. května 
do neděle 15. května, kdy vyvrcholí koncertem vítězů v rytířském sále jindřichohradeckého zámku. 
nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a starosta města Jindřichův hradec Stanislav Mrvka. 
Finančně soutěž zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čr, Jihočeský kraj a město Jindřichův hradec. 
Již teď se těšíme na hudební událost, která se v Jindřichově hradci opakuje jednou za tři roky. Zveme všechny zájemce 
na koncert vítězů do rytířského sálu, ale také do kulturního domu Střelnice, kde budou probíhat jednotlivá soutěžní 
vystoupení, neboť i ta jsou veřejnosti volně přístupná.

Vojtěch Maděryč

 �Hrdina západu přichází do Jindřichova Hradce
„V dobré hře musí mít každá věta svou vůni 
jako ořech nebo jablko“.

(John Millington Synge)

Po  řadě představení (zdánlivě) lehčího cha-
rakteru se syntézou herectví s živou hudbou, 
zpěvem a  výraznou pohybovou složkou se 
jindřichohradecký dS Jablonský opět vrací 
ke  klasickému divadelnímu útvaru. hra hr-
dina ZÁPadU (The Playboy of the Western 
World), kterou lze označit i za černou komedii, 
způsobila při svém prvním uvedení v dublinu 
v roce 1907 svou provokativností a otevřenos-
tí značný skandál. Pro svou univerzální plat-
nost od té doby dávno zdomácněla na jeviš-
tích celého světa. 
Její děj se odehrává ve venkovské krčmě po-
blíž irské vesnice na  divokém západním po-

břeží hrabství Mayo. hlavní teze hry je ve zjed-
nodušující zkratce vyjádřena slovy, že „je 
velkej rozdíl mezi krásnejma řečma a  odpor-
ným činem“. Pro autora je skutečným hrdinou 

svébytný, odvážný člověk nadaný básnickou 
představivostí, který prohlédl své pokrytecké 
okolí a vítězně vykročil mimo ně. 
irský dramatik John Millington Synge (1871–
1909) napsal kromě dalších čtyř divadelních 
her také literární deník z kamenitých aranských 
ostrovů a eseje ze svých toulek po irském ven-
kově. Současný český divák může hru zhléd-
nout ve skvělém překladu Martina hilského.
Soubor je opět pozván zahrát svoji novou ins-
cenaci 22. 5. 2016 v pražském Činoherním klu-
bu v  rámci celoroční přehlídky amatérských 
souborů Čr a Týdne uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby.
Jindřichohradecká premiéra se uskuteční 17. 5. 
2016 v KD Střelnice.

Sabina Langerová, Jiří Langer

 �Byla Božena Němcová milována muži tak, jak milovala ona je?
nápovědu pro odpověď na  výše položenou 
otázku lze nalézt v knize s názvem Lásky Bo-
ženy němcové. V  jindřichohradecké kavárně 
Fotocafé z ní bude předčítat její autorka Mar-
tina Bittnerová, spisovatelka z Velvar, nedávná 
čtyřicátnice, jejíž díla se často věnují životům 
českých osobností 19. století.  
kniha o  Boženě němcové je vlastně třetím 
pokračováním trilogie o  Utajených životech 
slavných Čechů a  Utajených životech slav-

ných Češek. Bittnerová v nich detailně odha-
luje, že za  uhlazenými životopisy národních 
legend minulosti je vždy jen člověk se  vše-
mi jeho ctnostmi a  slabostmi. Stejná byla 
i  němcová, žena krev a  mlíko, která když se 
zamilovala, pak vztahem byla zcela pohlcena. 
Muži, jimž svou přízeň věnovala, možná ta-
ké, možná nikoliv. V Láskách Boženy němco-
vé, nad nimiž bude autorka knihy polemizo-
vat a besedovat s posluchači, lze poznat, kdy  

a kdo byl pouze ten, co miloval z vypočítavosti.
Povídání, vyprávění, příjemný podvečer s au-
torským čtením si lze užít ve čtvrtek 12. květ-
na od 17.30 hodin. V předprodeji stojí vstu-
penky, jež se dají sehnat nejen ve  Fotocafé, 
nýbrž taktéž v  kS Monzo v  růžové ulici 4/ii 
(naproti sv. Floriánu), za 130 kč. na místě pak 
už budou stát o 20 kč více.

Roman Pišný

 �Střední odborná škola a Střední odborné učiliště J. Hradec rozšiřuje nabídku studijních oborů
Střední odborná škola a Střední odborné uči-
liště Jindřichův hradec oznamuje, že na  zá-
kladě rozhodnutí MŠMT Čr ze dne 24. 2. 2016 
otevírá od 1. 9. 2016 nový denní čtyřletý ma-
turitní obor „Mechanik stojů a zařízení“.
ředitel školy stanovuje v souladu s vyhláškou 
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnos-
ti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělává-
ní ve  středních školách, ve  znění pozdějších 
předpisů, § 2, odst. 2, druhé kolo přijímacího 
řízení na 20. května 2016.
Přihlášky ke  studiu tohoto oboru i  ostatních 
maturitních a  učebních oborů je možno za-

slat do 13. května 2016 na adresu: SoŠ a SoU 
J. hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův 
hradec.
Pro ostatní maturitní i  učební obory stanovil 
ředitel školy třetí kolo přijímacího řízení též 
na 20. května 2016.
nový maturitní obor Mechanik strojů a  zaří-
zení je do programové nabídky školy zařazen 
na  základě spolupráce školy se strojařskými 
firmami regionu J. hradec - edscha J. hradec, 
s.r.o., Pollmann cZ, s.r.o., J. hradec, Šlechta s.r.o. 
J. hradec, husky-kTW s.r.o., J. hradec, edscha 
kamenice nad Lipou s.r.o., Motor Jikov a.s. 

Tímto škola těmto partnerům děkuje za dosa-
vadní spolupráci. 
zároveň Střední odborná škola a  Střed-
ní odborné učiliště J. Hradec informuje, že 
i  pro školní rok 2016/2017 je otevřen ma-
turitní obor „Provoz a  ekonomika dopra-
vy“ zaměřený na  logistiku a  obslužné po-
čítačové systémy. 
Škola zároveň navazuje v oblasti dopravy no-
vě spolupráci s firmou icoM J. hradec. 
informace na: www.sos-jh.cz

Karel Chalupa

Foto ze zkoušky představení: Pavel Körner

str. 10 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



 �Akce Do práce na kole nabídne i kreativní soutěž KOLO V(t)IP 
Soutěž do práce na kole je v plném proudu. cyk-
listé šlapou skoro každý den a zapisují si zelené 
kilometry. Letos poprvé se k nim připojili i chod-
ci, běžci, bruslaři, skateboardisti, zkrátka všichni, 
kteří se, k přírodě šetrným způsobem, dopravují 
do práce. S každým zdolaným kilometrem kaž-
dého ze soutěžících přibývá 1 koruna na konto 
malé nikolky, holčičky, za  kterou letos hradec 
šlape. Vzhledem k tomu, že se tentokrát do sou-
těže přihlásilo o několik desítek účastníků více 
než v minulém roce, vypadá to, že nikolce na zá-
věrečném vyhlášení uděláme celkovým šekem 
opravdovou radost. nikča se s námi určitě nenu-
dí. kastelán místního hradu a zámku nikolce, je-
jí sestřičce a rodičům umožní speciální prohlíd-
ku zámku. Muzeum Jindřichohradecka pak pro 
ně přichystalo individuální prohlídku krýzových 
jesliček a  dokonce chystáme i  jedno opravdu 
adrenalinové překvapení. 
Čtete tyto řádky a  je vám líto, že jste se tento 
rok nestihli do soutěže, která probíhá celý kvě-
ten, přihlásit? nevěste hlavu, za rok se šlape za-

se a co víc! i vy se letos ještě můžete zúčastnit 
soutěže KOLO V(t)IP. co to obnáší? Pokud přije-
dete do Muzea fotografie a MoM na závěrečnou 
koLopárty v pátek 17. června od 17.00 hodin, 

na které se budou vyhlašovat výsledky zmíněné 
soutěže do práce na kole a přivezete nám uká-
zat nějaké vesele, zajímavě, bláznivě, nápaditě 
vymóděné, „vystajlované“, „vytuněné“ kolo, bu-
dete zařazeni do kreativní soutěže. Času na vy-
mýšlení a  přípravu kola je ještě relativně dost 
a odměna (tablet od Sparkasse) stojí určitě za to! 
Z kol uděláme na místě výstavku a vítěze určí di-
váci hlasováním. Loňskou soutěž koLo V(t)iP vy-
hrál a tablet odměnou obdržel radek kněžínek 
ze Sedla se svým „kolem agenta studené války“. 
Volba hlasujících diváků byla jednoznačná. „ko-
lo agenta studené války“ obdrželo 78 hlasů. ko-
lo „vzniklo“ za pomoci manželky pana kněžínka 
během jednoho nedělního odpoledne, a že se 
jednalo o naprosto unikátní kousek, můžete po-
soudit na přiložené fotografii.
Vše o soutěži do práce na kole i o kreativní sou-
těži koLo V(t)iP najdete na www.dopracenako-
le.cz pod městem Jindřichův hradec.

Lenka Michalcová

 �V květnu se budou konat přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Vítězslava Nováka
Studium na ZUŠ je podmíněno úspěšným ab-
solvováním talentových zkoušek. ač se nejed-
ná o žádnou složitou zkoušku, je pochopitelné, 
že pro děti je to událost psychicky náročná. Pro-
to bych rád požádal rodiče, aby zbytečně své 
děti nestresovali a pokusili se jim celou událost 
co nejvíce zpříjemnit. i naši učitelé se snaží být 
vlídní a milí, nicméně pro děti jsou to cizí lidé, 
kteří je zkouší. Již tradičně mají zájemci o studi-
um na naší škole možnost navštívit výuku kte-
réhokoli oboru v týdnu od 16. května v rámci 
týdne otevřených dveří na ZUŠ, což může při-
spět mimo jiné k lepší pohodě dětí u zkoušek.
Zájemci o studium na naší škole mají možnost 
vyplnit elektronickou přihlášku, která je umís-
těna na  našich webových stránkách, nebo ji 
mohou vyplnit v  sekretariátu školy. Talento-
vých zkoušek se mohou zúčastnit děti, kterým 
bude 5 a více let k 1. 9. 2016.
děti, které v  lednu 2016 úspěšně absolvova-
ly průzkum vloh a předpokladů ve výtvarném 

oboru (jako součást přijímacího řízení na 2. Zá-
kladní školu do třídy s rozšířenou estetickou vý-
ukou), nemusí znovu k  talentovým zkouškám 
pro přijetí do ZUŠ v odpovídajícím oboru. V ta-
kovém případě rodič vyplní pouze on-line při-
hlášku do ZUŠ s poznámkou, že dítě již průzkum 
vloh a předpokladů pro výtvarný obor absolvo-
valo na 2. ZŠ. Žádáme rodiče, aby nám v tako-

vém případě přihlášku vyplnili do 20. května,  
jinak se totiž může stát, že s nimi nebudeme po-
čítat a naplníme kapacitu školy jinými zájemci 
o tento obor.  
Podruhé otvíráme komplexní přípravné studi-
um, které je určeno předškolním dětem ve vě-
ku od  5 let. cílem tohoto přípravného studia 
je seznámit děti se všemi uměleckými obory, 
které na  naší škole vyučujeme. Více informa-
cí o tomto programu můžete získat na našich 
webových stránkách www.zus-jhradec.cz.
Talentové zkoušky budou probíhat ve čtvr-
tek 26. května. V  hudebním oboru budou 
talentové zkoušky probíhat od  14.00 hodin, 
v  tanečním oboru od  14.00 hodin a  16.00 
hodin (respektujte, prosím, přesné začátky), 
ve výtvarném oboru od 15.30 hodin (respek-
tujte, prosím, přesný začátek), v literárně-dra-
matickém oboru od 13.30 do 14.30 hodin.
 

Vojtěch Maděryč

 � Jindřichův Hradec hostil krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech
V  závěru letošního března pořádala  Střed-
ní odborná škola a  Střední odborné učiliště 
v  Jindřichově hradci krajské kolo Mistrovství 
Čr v  grafických předmětech. Školy se v  po-
řádání soutěže střídají. Soutěží se ve stejném 
dni ve  všech krajích najednou. Soutěžilo se 
ve  třech disciplínách: v  psaní na  klávesnici, 
v korektuře textu a ve wordprocessingu. Sou-
těže se zúčastnilo 32 soutěžících z devíti škol. 
o  občerstvení se postarali učňové ze SoU 
v Jindřichově hradci pod vedením Jany Vosi-
kové a daniely doležalové. 
V době vyhodnocování prací se soutěžící ode-
brali s  Mgr.  Petrem Šulcem, vyučujícím SoŠ 
a  SoU Jindřichův hradec, na  komentovanou 

prohlídku města. navštívili minoritský klášter 
a kostel sv. Jana křtitele. Po obědě ve školní jí-
delně se všichni sešli v aule školy, kde proběh-
lo vyhodnocení soutěže.

V  Psaní na  klávesnici soutěžilo 24 soutěží-
cích. Ze soutěžících pořádající školy se nejlé-
pe umístili Lenka deverová (obor ekonomika 
a podnikání, 2. ročník). obsadila 3. místo s 359 
čistými úhozy za minutu a 0,08 % chyb. Vít ne-
ugebauer (informační technologie, 2. ročník) 
byl s  291 čistými úhozy za  minutu a  0,29 % 
chyb na  10. místě a  Michaela Viktorová (in-
formační technologie, 2. ročník) skončila na   
20. místě. V disciplíně korektura textu se Lenka 
deverová umístila na 5. místě a eva Batistová 
(ekonomika a podnikání, 2. ročník) na 6. místě.
Vítězové si odnesli díky sponzorům hodnotné 
ceny a trika s logem soutěže. 

Marie Kalkusová
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ChCete náS?
Meginka, kříženka Shar-Pei, fena, 
10 a více let, kastrovaná
Meginka je fenečka střední velikosti 
(váží 13,5 kg). Zprvu je bázlivější, ale 
rychle si zvyká, a  jakmile si svoje lidi 
zamiluje, je z ní mazlíček. S ostatními 
pejsky vychází dobře, ale je to již starší 
dáma a má ráda svůj klid. doma je čis-
totná, neštěká. na vodítku chodí dob-
ře. Má ráda procházky. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dany, kříženec, pes, 7 let, kastrovaný
Pejsek, vážící 14 kg, není úplně mazel, 
všímá si spíše svých zájmů a  nevyža-
duje tolik kontaktu. na vodítku chodí 
hezky. S  fenkami vychází bez problé-
mů, pejsky si vybírá. Vhodný do dom-
ku se zahrádkou, může být i celoročně 
venku. Je dobrý hlídač. 
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let,  
kastrovaná
Lara je fenka středního vzrůstu a váhy 
30 kg. ke svým lidem je velice hodná, 
od cizích si však drží odstup. Je ostřej-
ší povahy, na nové lidi si nejprve mu-
sí zvyknout, než je přijme. Je zvyklá žít 
venku a  perfektně hlídá. ostatní 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 dominantnější povahy a jako jedi-
náček by byla nejspokojenější. k lidem, 
co zná, je velice kontaktní a chodí za ni-
mi jako ocásek, je mazlivá a hravá. nyní 
je zvyklá žít v bytě, což jí velmi svědčí, 
je to klasický „gaučák“. V bytě je napros-
to 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)

Danda, kříženec aPBT, pes, cca 1 rok
danda je velice hodný a kontaktní. Vy-
chází skvěle i s dětmi. Umí některé zá-
kladní povely. S  ostatními psy proza-
tím nekonfliktní. dle chování a zubů je 
to odrostlé štěně.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lemon, kocour, narozen cca léto / 
podzim 2014, kastrovaný. Lemon je 
hodný kocourek, je milý, mazlivý, zvyk-
lý na ostatní kočičky i děti. Čistotný.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 � Srdečně vám děkujeme!
Motto: „Život bez práce je nudný, ale bez lásky je nesnesitelný.“ 

(Paul Gauguin)

Život v  oknech a  dlouholetá 
zkušenost ze setkávání lidí z růz-
ných společenských skupin da-
ly vzniknout dobrým tradicím. 
a k dobré tradici patří i jarní be-
nefiční plesy. Ten letošní měl ná-
zev „SRDÍČKOVÝ BáL“. a  jako 
by pozitivní energie názvu, po-
zvání, dobrých očekávání klientů 
oken přinesla i neuvěřitelně las-
kavou a  pohodovou atmosféru 
na  parket Střelnice. S  laskavostí 
sobě vlastní opět přijela kapela 
LUckY z Číměře a naprosto pro-
fesionálním způsobem rozhýba-
la ztuhlé údy příležitostných ta-
nečníků. Slavnostně vyzdobený 
sál poskytl příležitost k poděko-
vání sponzorům a  spolupracu-
jícím organizacím. radost nám 
udělala přítomnost paní mís-
tostarostky ing.  Blížilové, pana 
děkana Bíny a  pana proděkana 
Přibila z  FM VŠe, jednatele ag-
roleasingu ing.  drnka, zástup-
ce rotary clubu ing.  Smejkala, 
manželů kukačkových i  Vojty 
duby, kteří buď finančně, nebo 
poradensky a kreativně význam-
ně podpořili práci oken.  Vese-
le barevné předtančení předve-
dl taneční kroužek ZVonek pod 
vedením pí. Preisnerové a pí. ho-
lubové. kromě radosti z toho, že 
mají klienti příležitost předvést, 
co se naučili, moc potěší i  sku-
tečnost, že do  kroužku mohou 
docházet klienti služeb z  České, 
Bobelovky, oken i Proutku. kaž-
dé z těchto zařízení má svoji spe-
cifiku – má co nabídnout a  má 
i své stíny. Je fajn, když se doká-
ží občas domluvit na společném 
projektu a  hezky si setkání užít. 
dalším příjemným zážitkem byla 

pohádka v  podání klientů chrá-
něného bydlení okénko. nácvik, 
přednesy, paruky, kostýmy – vše, 
co k  divadélku patří, je příjem-
ným osvěžením jejich všedních 
dní.  Srdíčkový bál byl i  příleži-

tostí k  poděkování dobrovolní-
kům. ač jich ročně s  okny spo-
lupracuje kolem stovky, na  bále 
jich bylo 30. Pro dámy růže, pro 
pány drobné dárky před plným 
sálem byly alespoň malým vyjád-
řením díků za čas, který klientům 
oken věnovali. dražba obrazu 
i  hedvábné elegantní soupravy 
byla velmi úspěšná. a  třešnič-
kou na dortu bylo půlnoční pře-
kvapení dobrovolníků Pět P pod 
taktovkou kreativní denisy Per-
nicové. Srdíčkový bál byl i  ma-
lým ohlédnutím za  uplynulým 
rokem v oknech a setkáním lidí, 
kteří mají s okny něco společné-
ho. i finanční výnos akce nás po-
těšil – po odečtení nákladů činil 
70  000 kč, které budou použi-
ty především na  dofinancování 
dobrovolnických aktivit.  Za spo-
lečnou otevřenost, Komunikaci, 
Naději i aktivitu všem zúčastně-
ným srdečně děkujeme!!!

Drahomíra Blažková
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 �Diakonie Rolnička děkuje občanům Jindřichova Hradce
Ve čtvrtek 21. dubna potkávali občané Jindřichova hradce v ulicích svého města dobrovolníky ve žlutých tričkách a se zapečetěnými pokladnička-
mi, kteří kolemjdoucím za příspěvek do pokladničky nabízeli barevnou placku s originálním obrázkem klientů rolničky. a rolnička děkuje všem, 
kteří jakoukoli částkou do našich kasiček přispěli. Ve všech 11 městech Jihočeského kraje, kde se 15. ročník rolničkových dnů konal, bylo vybráno 
189 456 kč, z toho 15 990 kč na území Jindřichova hradce.
Výtěžek sbírky bude použit na vznik nové odlehčovací služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kterou rolnička otevře v lednu 
2017 v Táboře. děkujeme!
Více informací najdete na stránkách rolničky www.rolnicka.cz.

Ludmila Pokorná

kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice uvádní  divadelní 
hru Fabrice Roger-Lacan „ANI SPOLu, ANI 
BEz SEBE“ dne 4. května v 19.00 hodin v di-
vadelním sále. Náhradní termín za 29. led-
na 2016. Předplatné skupiny B. Divadlo Ka-
lich.
V režii Lídy engelové hrají Jana Paulová a da-
vid Suchařípa.
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chod-
by, ovšem oni dva jako by žili každý na  jiné 
planetě. ona - renomovaná psycholožka, on 

Kulturní dům Střelnice uvádí koncert „ŽALMAN 
& SPOL – 70 JAR“ dne 12. května v 19.00 hodin 
v divadelním sále. 
hudební sezóna 2016 bude pro mnohé fanouš-
ky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem 
a texty těší publikum již téměř půl století, opět 
něčím nová a neoposlouchaná. Žalman působí 
na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve sku-
pině Minnesengři, později v  roce 1982 založil 
vlastní kapelu Žalman & Spol, která v  různých 
sestavách koncertuje nepřetržitě až do součas-
nosti. Poslední obměna sestavy proběhla v led-
nu 2012, kdy vedle Petra novotného, stojícího 
po  Žalmanově boku již celých 22 let, přinesl 
nový vítr a  nové aranže písní příchod kytaris-
ty Pavla Maliny a především zpěvačky Michae-
ly hálkové, která se Žalmanem již zpívala v půli 
devadesátých let. 
Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové 
legendy, protože je jedním z tvůrců, kteří ovliv-
nili dnešní podobu české folkové scény. Zaslou-
žil se o popularizaci lidových, zejména jihočes-

kých písní, některé z nich tak dostaly příležitost 
zlidovět podruhé. Pro jeho tvorbu je charakte-
ristická pracovitost, cílevědomost a pokora, dí-
ky nimž se stal dobrým příkladem pro mnohé 
mladé folkové skupiny. Před šesti lety byl první 

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní kome-
dii Jaroslava Sypala „KšANDA“ dne 18. květ-
na v 19.00 hodin v divadelním sále. Agentura 
Nordproduction. Předplatné skupiny A.
V režii rostislava kuby hrají: Jaroslav Sypal, Mi-

chaela kuklová, Tereza Šefrnová, Martin Maxa, 
Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, Miroslav Ši-
můnek/Petr Jančařík
komedie je nabitá dějem a  originálním hu-
morem. dialogy ostré jako bič a strhující tem-

po nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. 
Vzestup a pád malého českého človíčka vám 
zaručeně provětrá bránici a  zbaví všech ne-
mocí, protože smích léčí!

Ivana Bačáková

-  manažer marketingu. Shodnout se dokážou 
jen na  jediném: že toho druhého prostě ne-
můžou vystát. Jenže pod každodenními slov-
ními přestřelkami a dohady prosvítá cit, kte-
rý si oba dva zprvu odmítají přiznat… nikdo 
z  nás přece nechce zůstat sám a  jak známo, 
protiklady se přitahují!
Jiskření mezi oběma postavami i oběma her-
ci je pro diváky zárukou výtečné zábavy, v níž 
bezpochyby najdou řadu trefně pojmenova-
ných situací také ze svých vlastních životů.

folkovou stálicí, která se zapojila do hnutí FoLk 
ŽiJe! Ztotožňuje se totiž s jeho cílem - přibližo-
vat lidem folkový žánr a přitom zároveň upo-
zornit na mladou folkovou generaci, která vy-
rostla zcela mimo pozornost médií.
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 � Zámecký mlýn v Jindřichově Hradci znovu ožije
V  pátek 27. 5. v  16.00 hodin se po  několi-
ka letech znovu otevře bývalý zámecký mlýn. 
Členové nově vzniklého Spolku přátel historie 
jindřichohradeckých lesů a  rybníků zde při-
pravili stálou expozici zaměřenou na  historii 
rybníkářství a lesnictví na Jindřichohradecku. 
Budou zde k vidění především staré exponá-
ty, které používali jindřichohradečtí rybníkáři 
a  lesníci ke  své složité práci v  dobách minu-

lých. nebude chybět stručný historický exkurz 
do  jednotlivých oborů, doplněný dobovými 
fotografiemi. Své místo zde také najdou vý-
znamné rybářské a  lesnické rody, které slou-
žily na jindřichohradeckém panství i po něko-
lik za sebou jdoucích generací. Zároveň bude 
možné zhlédnout i  krátký filmový záznam 
z  výlovu Vajgaru z  roku 1929 a  velkoformá-
tové fotografie pořízené v  jindřichohradec-

ké krajině. nedílnou součástí expozice bude 
i obnovená výstavka o Františku křižíkovi a je-
ho vodní elektrárně z roku 1888, která v tom-
to objektu stále funguje. 
dovolujeme si vás pozvat na slavnostní otevření 
nové expozice, která bude dále přístupna den-
ně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

Michal Kotyza

 � V květnu zve Dům gobelínů na velkou noční show
V květnu bychom vás rádi pozvali na dvě naše 
tradiční a hojně navštěvované akce.
Výstava výtvarných prací žáků zuš V. Nová-
ka v J. Hradci (19. 5. – 13. 6. 2016)
návštěvníci se mohou těšit na přehlídku dětské 
fantazie, vyjádřené kresbou, malbou, kombino-
vanou technikou, grafikou, doplněnou prosto-
rovými pracemi, keramikou, kašírovanými ob-
jekty. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 19. 5. 
2016 v 15.30 hodin. na vernisáži vystoupí žáci 
hudebního oboru ZUŠ. 
Muzejní noc, pátek 20. 5. 2016, 
18.00 – 23.00 hodin
dům gobelínů se v  rámci Festivalu muzejních 
nocí připojí k této akci v pátek 20. května 2016 
velkou noční show. V době mezi 18.00 a 23.00 
hodin se příchozí vydají po stopách starých ře-
mesel. Všechny prostory domu gobelínů zaplní 
řemeslníci. Zájemci si vyzkouší motání provazů, 
tiskání na textil, háčkování, tkaní na stavu, pře-
dení na kolovrátku, plstění, práci s papírem, ple-
tení z  pedigu, práci s  přírodninami. novinkou 
letošní Muzejní noci bude ukázka pletení z oro-
bince. Zavítá mezi nás nositelka tradice Ive-

ta Dandová, která přiveze překrásné výrobky 
(tašky, klobouky, ošatky, pantofle, misky) z oro-
bince. Patří k několika málo výrobcům, ovláda-
jícím tyto staré pletařské techniky a návštěvníky 
s nimi bude seznamovat. Příchozí uvidí restaurá-
torky při práci, nebudou chybět ani ukázky pa-
ličkování. V  improvizovaných stáncích si bude-

te moci vkusné řemeslné výrobky zakoupit. děti 
budou sbírat za své dovednosti razítka a po spl-
nění úkolů obdrží v pokladně muzea malou od-
měnu. Letošní rok jsme také připravili jedno vel-
ké překvapení. Mezi tvořením si mohou všichni 
odpočinout v  naší kavárničce u  výborné kávy 

a domácích dobrot. Zveme vás, hravé a tvůrčí li-
di bez rozdílu věku, do krásných prostor domu 
gobelínů, kde můžete se svými blízkými strá-
vit pohodový a tvůrčí květnový večer. 

Výstava „Řemesla pro budoucnost/ budouc-
nost pro řemesla“ (4. 4. – 17. 6. 2016)
- práce studentů a pedagogů VoŠ a SUŠ textil-
ních řemesel Praha
Workshop – Tkaní tapiserií (14. – 15. 5. 2016)

Budeme se těšit na vaši návštěvu!
Rita Škodová

 �V Jindřichově Hradci vystoupí světoznámá houslistka a violistka Gabriela Demeterová
(pokračování ze str. 1)

Gabriela demeterová vystudovala pražskou 
konzervatoř a akademii múzických umění v Pra-
ze u prof. nory Grumlíkové. dále pak absolvova-
la postgraduální studium na královské hudební 
akademii v dánsku u prof. Marty Líbalové. Bě-
hem studií se pravidelně účastnila mistrovských 
interpretačních kurzů po  celém světě. Již řadu 
let se intenzivně věnuje studiu barokní hudby 
a její interpretaci na moderním nástroji s použi-
tím dobových prvků.
Gabriela demeterová koncertuje v evropě, USa, 
Jižní americe i  Japonsku. Spolupracuje s  vý-
znamnými tělesy a dirigenty po celém světě. 
Gabriela demeterová hraje na  housle z  dílny 
italského mistra Giusepparoccy z  roku 1855 
a kašpara Strnada z roku 1795. V současné době 
má také tu čest a možnost hrát na housle “Princ 
oranžský” italského mistra Giuseppa antonia 
GuarnerihodelGesu z poloviny 18. století, které 
ji s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka ná-
strojů národního muzea v Praze.

Program koncertu: 

L. v. Beethoven - Sonáta pro housle a klavír  
č. 5 F dur, Jarní, op. 24
Allegro. Adagio molto espressivo. Scherzo. Allegro 
molto Rondo. Allegroma non troppo
J. S. Bach - Partita č. 2 d moll pro sólové 
housle, BWV 1004 - výběr
Allemanda. Corrente. Sarabanda. Giga
A. Dvořák - Mazurek e moll pro housle a klavír
F. Kreisler - Tři staré vídeňské tance 
pro housle a klavír
Liebesfreud. Liebesleid. Schön Rosmarin
N. Paganini - Capriccio č.16 a č. 20 
pro sólové housle
J. Brahms - uherské tance č. 1 a č. 5 
pro housle a klavír
C. Saint - Saens - Introdukce a Rondo capriccioso 
pro housle a klavír

Ivana Bačáková
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 �Muzeum fotografie a MOM připomene 700. výročí narození Karla IV. 
Jedna z nejrozsáhlejších tematických kolekcí, 
které budou letos k vidění v Muzeu fotografie 
a  moderních obrazových médií, se představí 
coby výstavní projekt Pocta fotografů Karlu 
IV. Jeho uvedením se muzejní instituce připojí 
k těm, které svými akcemi připomenou letoš-
ní 700. výročí narození významného vladaře. 
Vedle víc než stovky historických snímků 
od  význačných fotografů, jako Františka Fri-
dricha, Františka krátkého, Jindřicha eckerta, 
Jaroslava Brunera-dvořáka, Josefa Sudka, kar-
la Plicky, karla neuberta či alexandra Paula, 
zachycujících především slavné památky, jež 
nechal karel iV. vybudovat, budou k  vidění 
rovněž fotografie z natáčení filmu, který pod 
názvem hlas pro římského krále vyproduko-
vala k  výročí narození panovníka v  loňském 
roce ČT 1. Účast na vernisáži, která proběhne 
v sobotu 28. května 2016, začátek v 17.00 
hodin, přislíbili vedle některých herců též re-
žisér filmu Václav křístek a  kameraman da-
vid Ployhar, který je i autorem většiny snímků 
z  natáčení. Pouze během vernisáže s  ná-
slednou prohlídkou muzea s volným vstu-

pem pak budou ke zhlédnutí vybrané cen-
né trojrozměrné předměty k tématu; jejich 
prezentace je připravena pro příchozí jako 
překvapení. 

Výstava, kterou doplňují například i texty pří-
běhů, které se váží k  dílčím zobrazeným pa-
mátkám, portréty fotografů anebo záběry 
ze starších filmů o osobnosti karla iV., potrvá 
až do prosince. otevřeno je denně mimo pon-
dělí a o svátcích 10.00–12.30, 13.00–17.00 ho-
din. další informace o  muzeu a  jeho progra-
mech jsou k nalezení na www.mfmom.cz.    

Eva Florová   

Hana Vágnerová jako Eliška Přemyslovna a Sta-
nislav Majer jako Jan Lucemburský.

Foto: David PloyharFoto: Karel Neubert

 �Vokální skupina Fragile po roce opět vystoupí v Jindřichově Hradci
FraGiLe je slovenská vokální hudební skupi-
na, kterou tvoří osobnosti známé z  různých 
televizních seriálů a divadel pod vedením di-
rigenta a  producenta  Braňa kostky. Skupinu 
dále tvoří Soňa norisová – soprano, Jana Go-
lis – soprano, helena krajčiová – alto, Svetlana 
rymarenko – alto, Slavo košecký – tenor, Vilo 
csontos – tenor, kamil Mikulčík – bass. alter-
nanti skupiny: Jana Boltižiar – soprano, kamila 
apetauer – soprano, Peter Lacho – tenor, Mar-
tin Madej – tenor, Jozef hečko - bas. 
Skupina se věnuje interpretaci známých hitů, 
bez hudebního doprovodu (tedy „a capella“). 
Tímto je specifická. Již čtvrtým rokem vystu-
puje v  projektu hlasy společně s  českoslo-
venskou legendou richardem Müllerem v de-
sítkách měst Čech a  Slovenska. Představení 
FraGiLe jsou plné nejen výborné hudby, ale 
také skvělého humoru. díky tomu máte šanci 
zažít s FraGiLe neopakovatelný večer plný je-
dinečné zábavy. 
Trojnásobní držitelé zlaté sošky - slovenské di-
vácké ceny oTo v  kategorii hudební skupina 

roku, společně s  richardem Müllerem čtyřná-
sobní majitelé platiny za album hlasy a hlasy 2, 
cena SoZa za nejprodávanější nosič zvukové-
ho záznamu za rok 2014 na dVd hLaSY 2 (cd, 
live cd + dVd), oceněni krišťálovým krídlom 
za album roku, i to je vokální skupina Fragile. 
repertoár koncertu tvoří písně světových 
i  domácích interpretů jako: Sting, Lord, ri-
chard Müller, Jason Mraz, Lorde, The Flying 

Pickets, Pharell Williams, The real Group, ka-
rel Gott a  mnoho dalších. Mezi novinky, kte-
ré skupina prezentuje v  Čechách a  na  Mo-
ravě, patří skladba The Parting Glass – irská 
národní skladba, kterou zařadil na své posled-
ní album také ed Sheeran. dále skladbu Get 
Lucky od  daft Punk, dále skladbu Without 
or without you od  U2. Zazní také gospelové 
skladby. do svého repertoáru si připravili mi-
mo skladby Bohemian rhapsody, Good old 
Fashion Lover Boy a  aranže dalších známých 
hitů legendární britské skupiny Queen. 
koncert, který se uskuteční 25. 5. 2016 v 19.00 
hodin na Státním hradu a zámku Jindřichův 
Hradec, je součástí Fragile cZ tour 2016. nava-
zuje na loňské úspěšné turné, kdy skupina kon-
certovala a  vystoupila v  celkem 24 městech. 
Vstupenky jsou již v  předprodeji v  pokladně 
Státního hradu a zámku Jindřichův hradec, in-
formačním středisku města Jindřichův hradec 
a online na www.ticketportal.cz

Stanislav Stebila

 �Obrazy Pavla Mühlbauera budou k vidění na jindřichohradeckém zámku
od  21. května 2016 bude ve  výstavní síni 
Státního hradu a  zámku Jindřichův hradec 
otevřena výstava obrazů Pavla Mühlbaue-
ra. autor, narozený v  roce 1949, patří k  nej-
významnějším současným českým malířům 
– krajinářům. Jeho práce jsou zastoupeny 
v mnoha domácích i zahraničních prestižních 
sbírkách a byl účastníkem dnes již legendár-
ní putovní výstavy Minisalon, konané v České 
republice, Belgii, Francii a USa. 

Přestože jeho kresby a  obrazy působí téměř 
abstraktním dojmem, stojí za nimi vždy pozo-
rování konkrétních míst a krajinné atmosféry 
v  plenéru. Výsledné malby vznikají odebírá-
ním všeho nepodstatného a pomíjejícího, aby 
zachytily vnitřní rytmus a strukturu přírody.
Výstava bude otevřena každý den kromě pon-
dělí a potrvá do 10. července.

Jan MikešPavel Mühlbauer: Cesta, Dvorce, 2013
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRáLOVÉ - 30. 4. 2016
Na jednom břehu / 14th World Music Festival 
Letní kino Širák. hudební nabídka z  oblasti 
world music a  české jazzové scény.  koncert 
kapely Zrní spolu s padesátičlenným orches-
trem Filharmonie hradec králové. Čajovna, vi-
notéka, specializované mezinárodní kuchyně. 
na  dvou scénách vystoupí hudební formace 
z Čech i ze zahraničí, taneční afterparty i od-
polední program pro děti.

CHEB  - 14. - 15. 5. 2016
Mia festival Cheb 2016 
kc Svoboda cheb. Mezinárodní soutěž v  ta-
nečních, pěveckých a pohybových aktivitách.

KuTNá HORA - 6. – 7. 5. 2016
Košt mladých kutnohorských biodynamic-
kých vín
navštivte vinné sklepy v kutné hoře a klášter 
řádu sv. Voršily.

LITOMyšL - 20. 5. - 22. 5. 2016
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dob-
romily Rettigové
Popáté se sejdou gourmeti, milovníci dob-
rého jídla a  pití s  kuchaři, odborníky na  mo-
derní gastronomii a výrobci kvalitních potra-
vin na litomyšlském Smetanově náměstí, aby 
vzdali hold Magdaleně dobromile rettigové, 
průkopnici české kuchyně. 

POLIČKA - 27. – 29. 5. 2016
Poličské rockoupání
Multižánrový hudební festival v  prostorách 
poličského koupaliště. kde jinde můžete tan-
čit přímo v  bazénu? Vystoupí Walda Gang, 
Fleret, Wohnout, Poletíme?, Skyline, circus 
Problem, Schodiště a další. Možnost stanovat 
přímo v prostorách koupaliště.

TELČ - 21. 5. 2016
Folklor v  máji s  řemeslným trhem na  ná-
městí od 10.00 do 17.00 hodin
Prezentace folklorních souborů kvíteček, kví-
tek i, kvítek ii, krahuláček z  krahulčí, Podja-
vořičan z Telče a  danaj ze Strážnice. Výstava 
fotografií Poznej světové dědictví UneSco 
a výstava v Městské galerii hasičský dům du-
bové víno Petra krajíčka.

TŘEBOŇ - 28. 5. 2016
Otevírání lázeňské sezóny
Tradiční otevírání lázeňské sezóny s celoden-
ním programem a s koncerty Milana drobné-
ho, Yvetty Simonové, anny k., hradišťanu.
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 KVĚTNOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
KNIHA DŽuNGLÍ (The Jungle Book)
Dobrodružný / USA / Falcon

kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau („iron 
Man”), je hraný celovečerní velkofilm podle pře-
krásných povídek rudyarda kiplinga inspirovaný 
klasickým animovaným stejnojmenným snímkem 
od studia disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí 
(neel Sethi), člověčí mládě vychované v  džung-
li vlčí smečkou. do  džungle však přichází hrozivý 
tygr Šér chán, jenž si nese jizvy způsobené člově-
kem. Šér chán chce zničit vše, co vnímá jako ohro-
žení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. a tak 
opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou 
cestu plnou poznání. Provází ho přísný mentor, par-
dál Baghíra, a veselý medvěd Balú. cestou džunglí 
se Mauglí setká se zvířaty, které to s  ním nemys-
lí vždy dobře. Patří mezi ně krajta ká, jejíž svůdný 
hlas a pronikavý pohled hypnotizují člověčí mládě, 
a marnivý král Ludvík, který se snaží Mauglího pře-
mluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného, leč 
smrtonosného rudého květu: ohně. 
kniha džunglí v sobě přirozeně snoubí výkony her-
ců s  fotorealistickou počítačovou animací zvířat 
a prostředí. diváci se ocitnou v moderně genero-
vaném příběhu zasazeném do  okouzlujícího a  ži-
votem překypujícího prostředí džungle.
Obsazení českého znění: Mauglí - Matěj Převrátil, Balú - 
Miroslav Hanuš, Baghíra - Marek Vašut, Rákša - Radka 
Přibyslavská, Ká - Jitka Moučková, Akéla - Lukáš Hlavica
Režie: Jon Favreau
Hrajeme: 14. 5. 2016           od 15:00 a 17:30 ve 3D

15. 5. 2016                             od 17:30 ve 2D

OREL EDDIE (eddie the eagle)
Komedie, Drama, Životopisný / USA, V. Británie 
/ CinemArt / 2D
Touha splnit si životní sen je motorem snad každé-
ho z nás. ale takový motor, jaký v sobě skrývá už 
od dětství Michael edwards (Taron egerton), nemá 
jen tak někdo. Jeho touha je prostá a  přímočará: 
stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Bri-
tánii na některých olympijských hrách v nějakém 
sportu, celkem jedno, ve kterém. a tak malý Micha-
el vyzkouší mnoho různých atletických disciplín, 
aby sebe i své okolí ujis-
til o  nedostatku jaké-
hokoliv sportovního ta-
lentu ve sportech, které 
by mu umožnily účast 
na letních olympijských 
hrách. Proto se soustře-
dí na  hry zimní. ale ani 
ve  sjezdovém lyžování 
nemá zrovna moc štěstí. 
Jeho poslední šancí jsou 
skoky na lyžích, a to především díky tomu, že v Bri-
tánii není moc skokanů s olympijskými ambicemi. 
Vlastně tu nejsou žádní a tak Michael v roce 1988 
v calgary vstoupí do olympijských dějin jako neza-
pomenutelný „orel eddie“.
Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher 
Walken, Jo Hartley, Tim McInnerny, Mads Sjøgård 
Pettersen
Režie: Dexter Fletcher
Hrajeme: 26. 5. 2016 od 17:30 a 20:00

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

30. 4. - 1. 5. 17:30, 20:00
PAT A MAT VE FILMu
animovaný / Čr / 2d
30. 4. - 1. 5.  20:00
uLICE CLOVERFIELD 10
Thriller, Sci-Fi / USa / 2d
4. 5. 19:00
MLČENÍ JEHŇáTEK (Filmové legendy – P100)
Psychothriller / USa / 2d
5. 5. 17:30, 20:00
SMRTELNÉ HISTORKy
Trikový, Povídkový / Čr / 2d
6. 5. 17:00, 20:00
LOVEC: zIMNÍ VáLKA
dobrodružný, Fantasy / USa / 3d
7. - 8. 5. 17:30, 20:00
JAK SE zBAVIT NEVěSTy
komedie / Čr / 2d
12. 5. 17:30, 20:00
HuMR
drama, Sci-Fi / irsko / 2d
13. 5. 17:30, 20:00
PáD LONDÝNA
akční, Thriller / USa / 2d
14. 5. 15:00, 17:30
KNIHA DŽuNGLÍ
dobrodružný / USa / 3d
15. 5. 17:30
KNIHA DŽuNGLÍ
dobrodružný / USa / 2d
14. - 15. 5. 20:00
zLO NIKDy NESPÍ
horor / USa / 2d
18. 5. 19:00
ANOMALISA (arT kino)
drama, animovaný / USa / 2d
19. 5. 17:30, 20:00
TOTEM VLKA
dobrodružný / Francie, Čína / 2d
20. 5. 17:30, 20:00
JAK PŘEŽÍT SINGLE
komedie / USa / 2d
21. 5. 16:30, 20:00
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKá VáLKA
akční, Sci-Fi / USa / 3d
22. 5. 16:30, 20:00
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKá VáLKA
akční, Sci-Fi / USa / 2d
26.5. 17:30, 20:00
OREL EDDIE
Životopisný / USa, V.Británie / 2d
27. 5. 17:30, 20:00
HARDCORE HENRy
akční, Sci-Fi / USa, rusko / 2d
28. 5. 15:00, 17:30
ANGRy BIRDS VE FILMu
animovaný / USa / 3d
29. 5. 17:30
ANGRy BIRDS VE FILMu
animovaný / USa / 2d
28. - 29. 5. 20:00
VzPOMEŇ SI
Thriller / kanada / 2d
2. 6. 17:30, 20:00
CAROL
drama,romantický/V.Británie,USa/2d

PŘEDSTAVENÍ PRO DěTI  
(Vždy od 15:00 hodin)

1. 5. TŘI LOuPEŽNÍCI
Pásmo pohádek/Čr/2d
8. 5. zA KAMARáDy z TELEVIzE II.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
15. 5. KRTEK A HODINy
Pásmo pohádek/Čr/35mm
22. 5. POHáDKOVÉ TAJEMSTVÍ I.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
29. 5. u VODy
Pásmo pohádek/Čr/2d

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz 
prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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sport

 � Kdy za sportem?
Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. třídy – sku-
pina B
kolo 7. Meteor ČB A – JH čt 5. 5. 17:30
kolo 8. Lokomotiva ČB B – JH čt 12. 5. 17:30
kolo 9. Soběslav – JH čt 19. 5. 18:00
kolo 10. JH – Ledenice út 24. 5. 17:30
kolo 11. Ševětín – JH čt 26. 5. 17:30
Házená – Házená JH – ženy I. liga
kolo 20. JH – Velké Meziříčí ne 1. 5. 13:00
kolo 21. Poruba B – JH ne 8. 5. 14:30
kolo 22. JH – Kobylisy so 21. 5. 18:00
MSH JH
Házená – Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ
kolo 22. JH – Kobylisy so 21. 5. 18:00
MSH JH
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ
kolo 20. JH – Ústí n./L. ne 1. 5. 11:00
kolo 16. Žirovnice – JH ne 8. 5. 11:00
kolo 22. JH – Kobylisy so 21. 5. 16:00
MSH JH
Házená – Házená JH – starší žákyně liga Vysočiny
kolo 11. H. Brod A – JH ne 1. 5.
kolo 11. JH – Žirovnice ne 1. 5.
kolo 11. Ledeč n./S. – JH ne 1. 5.
kolo 11. JH – H. Brod B ne 1. 5.
kolo 12. H. Brod B – JH so 7. 5.
kolo 12. JH – Velké Meziříčí so 7. 5.
kolo 12. Žirovnice – JH so 7. 5.
kolo 12. JH – H. Brod A so 7. 5.
kolo 13. JH – Ledeč n./S. so 21. 5.
kolo 13. Velké Meziříčí – JH so 21. 5.
kolo 13. JH – Žirovnice so 21. 5.
kolo 13. Pardubice – JH so 21. 5.
kolo 14. JH – Velké Meziříčí ne 29. 5.
kolo 14. Žirovnice – JH ne 29. 5.
kolo 14. JH – Pardubice ne 29. 5.
kolo 14. Ledeč n./S. – JH ne 29. 5.
Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor
kolo 14. Písek B – JH so 21. 5. 10:00
kolo 14. Písek A – JH so 21. 5. 12:00

Házená – Házená JH – mladší žákyně liga Vysočiny
kolo 12. Žirovnice B – JH so 14. 5.
kolo 12. Ledeč n./S. – JH so 14. 5.
kolo 12. JH – Žirovnice A so 14. 5.
kolo 12. H. Brod – JH so 14. 5.
kolo 14. Žirovnice A – JH ne 22. 5.
kolo 14. Ledeč n./S. – JH ne 22. 5.
kolo 14. JH – Žirovnice B ne 22. 5.
kolo 14. Velké Meziříčí – JH ne 22. 5.
Házená – Házená JH – mini žákyně krajský přebor 6+1
kolo 14. Písek A – JH so 21. 5. 09:00
kolo 14. Písek B – JH so 21. 5. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci krajský přebor
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
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize Čechy D
kolo 16. Protivín – JH ne 8. 5. 14:00
kolo 17. JH – Hradiště so 14. 5. 17:00
kolo 18. Kaplice – JH so 28. 5. 15:30
Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A
kolo 24. Třeboň – JH ne 8. 5. 10:30
kolo 25. JH – Karlovy Vary so 14. 5. 10:30
kolo 26. Milevsko – JH so 21. 5. 17:00
kolo 27. JH – Petřín Plzeň so 28. 5. 10:30
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 20. Roudné – JH ne 8. 5. 09:30
kolo 21. JH – Hradiště ne 15. 5. 10:00
kolo 22. Vodňany – JH ne 22. 5. 10:00
kolo 23. JH – Strakonice ne 29. 5. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 20. Roudné – JH ne 8. 5. 11:45
kolo 21. JH – Hradiště ne 15. 5. 12:15
kolo 22. Vodňany – JH ne 22. 5. 12:15
kolo 23. JH – Strakonice ne 29. 5. 12:15
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 19. JH – Č. Krumlov ne 1. 5. 14:00
kolo 20. Vimperk – JH so 7. 5. 10:00
kolo 21. JH – Soběslav so 14. 5. 10:00
kolo 22. Milevsko – JH so 21. 5. 10:00
kolo 23. JH – Roudné so 28. 5. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 19. JH – Č. Krumlov ne 1. 5. 14:00
kolo 20. Vimperk – JH so 7. 5. 11:45
kolo 21. JH – Soběslav so 14. 5. 11:45
kolo 22. Milevsko – JH so 21. 5. 11:45
kolo 23. JH – Roudné so 28. 5. 11:45
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 10. Č. Krumlov – JH ne 1. 5. 11:00
kolo 10. Lokomotiva ČB – JH ne 1. 5. 12:00
kolo 11. JH – Vimperk ne 8. 5. 10:00
kolo 11. JH – Prachatice ne 8. 5. 13:00
kolo 12. Větrovy – JH ne 29. 5. 11:00
kolo 12. Milevsko – JH ne 29. 5. 13:00
Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 10. Č. Krumlov – JH ne 1. 5. 11:00
kolo 10. Lokomotiva ČB – JH ne 1. 5. 12:00
kolo 11. JH – Vimperk ne 8. 5. 10:00
kolo 11. JH – Prachatice ne 8. 5. 13:00
kolo 12. Větrovy – JH ne 29. 5. 11:00
kolo 12. Milevsko – JH ne 29. 5. 13:00
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída – skupina B
kolo 20. Roudné B – JH B ne 8. 5. 17:00
kolo 21. JH B – Dobrá Voda so 14. 5. 14:30
kolo 22. Nová Ves/Brloh – JH B so 21. 5. 17:00
kolo 23. JH B – Slavia ČB so 28. 5. 14:30
Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor – 
skupina A
kolo 7. K. Řečice – JH B st 4. 5. 17:30
kolo 8. JH B – Novosedly n./N. st 11. 5. 17:30
kolo 9. Č. Velenice – JH B st 18. 5. 17:30
kolo 19. JH B – Třeboň B st 25. 5. 17:30
Kopaná – AC Buk + SK Horní Žďár, z.s. – muži okresní sou-
těž – skupina A
kolo 15. Halámky – H. Žďár ne 1. 5. 15:30
kolo 16. H. Žďár – Nová Ves so 7. 5. 17:00
kolo 16. Plavsko – Buk ne 8. 5. 16:00
kolo 17. Majdalena – H. Žďár so 14. 5. 17:00
kolo 17. Buk – Lodhéřov so 14. 5. 17:00
kolo 18. H. Žďár – Č. Velenice B so 21. 5. 17:00
kolo 18. Deštná – Buk ne 22. 5. 15:30
kolo 19. Buk – Rapšach so 28. 5. 17:00
kolo 19. Lásenice – H. Žďár so 28. 5. 17:00

 �Upozorňujeme na změnu termínu koncertu Prague Cello Quartet!
V  minulém čísle zpravodaje jsme avizovali 
koncert Prague cello Quartet. Termín konání 
se z  technických důvodů posunul na  pátek 
20. května 2016 (Rytířský sál Státního hra-
du a zámku J. Hradec).
Violoncellisté Jan Zvěřina, Petr Špaček, ivan 
Vokáč a  Jan Zemen zaranžovali několik no-
vých skladeb a připravili pestrý repertoár, kte-
rý potěší všechny milovníky kvalitní hudby. 
interpreti slibují neobyčejný zážitek. děti jsou 
na koncertě vítány.
odpoledne od 15.00 hodin se členové Prague 
cello Quartet setkají s  žáky na  besedě dopl-
něné hudbou v sále Základní umělecké školy  
V. nováka. Večer od 18.00 hodin potom rozez-
ní rytířský sál Státního hradu a zámku.
Vstupenky jsou již v prodeji od poloviny dub-

na v  kanceláři ZUŠ v  Janderově ulici. Jejich 
cena v  předprodeji je výhodnější než při za-
koupení na  místě. rovněž pro důchodce 
a studenty nabízí pořádající Společnost přátel 
ZUŠ Vítězslava nováka, z.s. zvýhodněný vstup.
akce je podpořena z  dotačního programu 
na podporu kultury Města Jindřichův hradec 
a z grantu Jihočeského kraje.
nejlepší pozvánkou na koncert je asi násle-
dující komentář z facebookové stránky PcQ: 
„Bylo to super!!!! Taky by mě nikdy nenapad-
lo, že vydržím na  koncertě 4 violoncellistů 
2 hodiny, bude mě to bavit, budu se bavit 
a bude mi lito, že už je konec, byl to mazec!!!! 
ať se daří!“.

Marián Mikula
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Vzhledem k tomu, že součástí Vi. ročníku série 
„JBP – Jihočeský běžecký pohár 2016“ je po-
prvé „Jindřichohradecká hodinovka“, lze tak 
ve středu 11. května v J. hradci očekávat bě-
žeckou špičku vytrvalců jihu Čech. akce, jíž 
organizuje USk FM J. hradec na  atletickém 
stadiónu v  Jáchymově ulici, slaví své XX. ju-
bileum. V loňském roce se neuskutečnila, ne-
boť tradiční místo konání bylo v  rekonstruk-
ci. Letošní start šedesátiminutového závodu 
je oproti zvyklostem posunut na  18.00 ho-
din. Bližší informace podá Pavel král (kralpa@
fm.vse.cz, 737 827 933).

KYNOLOGIE
až čtyřdenní je akce, která nese název „Jar-
ní (nejen výcvikový) víkend se psy“. Uskuteč-
ní se v  prostorách LdT Bílá Skála u  Číměře 
od  čtvrtka 5. května od  16.00 hodin do  ne-
děle 8. května do 14.00 hodin. na účastníky 
čeká parta lidí, které spojuje láska ke  psům 
a  činnostem s  nimi. každý den bude mož-
nost výcviku stopování, poslušnosti, obra-
ny, příprav na  zkoušky, uchovnění, výstavy. 
V programu jsou také výlety, koupání, nalé-
zání nových a  prohlubování starých přátel-
ství, posezení u  táboráku. Všechny aktivity 
jsou přitom zcela dobrovolné.

MOTORISMUS
Již Vii. ročník „radouň czech Traktor Párty 
2016“ se v sobotu 28. května uskuteční v kos-
telní radouni. Takzvaná traktoriáda bude za-
hájena prezentací soutěžních strojům, v 11.30 
hodin účastníci vyrazí na spanilou jízdu obcí, 
po  níž proběhne hlavní klání ve  čtyřech dis-
ciplínách. do  soutěže se zapojí i  diváci, kteří 
v anketě zvolí „Stroj roku 2016“.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Tradičním závodem na vrcholu jarní části se-
zóny je v  Jindřichově hradci „Pohár Vajgaru“ 
sportovních gymnastek ve  čtyřboji, vloni se 
konal jeho XXVii. ročník. Letos proběhne také, 
a  to v  sobotu 21. května už jako premiérový 
„Memoriál karla Parmy“. Uskuteční se v  tělo-
cvičně TJ Slovan v jindřichohradecké Jarošov-
ské ulici od 9.00 hodin, kdy začnou první sou-
těžní cvičení. rozcvičení budou probíhat už 
od  7. hodiny ranní. Vyhlášení výsledků jsou 
naplánována na  14.00 hodin pro první sled 
a v 17.15 hodin pro druhý.

SPORT PRO VŠECHNY
na hřišti u rybníku dřevo v horní Pěně se v so-
botu 21. května od  13.00 hodin bude konat  
i. ročník „her bez hranic České kanady 2016“. 
klání družstev obsahuje 6 soutěžních disci-
plín, které jsou doposavad utajené, závodní-
ci se je dozvědí až v místě konání. Sportovně 
– recesistická akce je určena pro 10 šestičlen-
ných smíšených družstev, v nichž musí mít as-
poň dvojí zastoupení ženy. Přihlášeni jsou Po-
líkno, Plavsko, roseč, Sdh dolní Žďár, horní 
Pěna, rodinný tým J. hradec + Světce, Malíkov 
nad nežárkou, Sdh h. Pěna a Sdh hospříz, ty-

to týmy budou bojovat o „Trofej pěněnského 
medvěda“. chybět nebude ani společenské 
vyžití, neboť pořadatelé přislíbili spoustu dob-
rého jídla a pití s hudbou až do pozdních noč-
ních hodin.

STOLNÍ TENIS
Třetím a  čtvrtým turnajem o  sobotách  
21. a 28. května, pokaždé od 9.00 hodin po-
kračuje pětidílná série „Pětka na pětce“, kte-
rou Sk J. hradec 1930 pořádá ve  spolupráci 
s V. ZŠ J. hradec, v jejíchž tělocvičnách na síd-
lišti Vajgar se celá soutěž pro děti od  nej-
mladšího věku do žactva 9. tříd hraje.

TANEČNÍ SPORT
do  konce května v  prostorách domu dětí 
a  mládeže v  jindřichohradecké růžové ulici 
probíhají každý čtvrtek devadesátiminutové 
kurzy „Street dance Workshop“. Jsou určené 
pro osmnáctileté a starší sportovce, kteří mají 
rádi tančení v rytmu současné moderní muzi-
ky. Lekce pro úplné začátečníky i pokročilé se 
konají vždy od 19.15 do 20.45 hodin. Lektor-
kou je Lucie Valová (www.ddmjh.cz; luci.valo-
va@seznam.cz; 737 916 692).

ATLETIKA
druhý květnový páteční podvečer je v  kar-
dašově řečici vyhrazen V. ročníku krosového 
běžecko-chodeckého závodu „okolo Babek 
2016“. konat se bude v pátek 13. května, start 
je v 18.15 hodin, trať měří 6 600 metrů. Před 
hlavním kláním ještě v místě startu a cíle pro-
běhne přibližně dvouhodinový program dět-
ských běhů. Přihlášky lze podat a  informace 
získat prostřednictvím e-mailu okolo.babek@
seznam.cz Po  závodě je pro všechny účast-

Hlavními organizátory I. ročníku „Jindřichohradeckého půlmaratónu 2016“, který se poběží v so-
botu 25. června, jsou Martin Žižkovský (vlevo) a Martin Kulovaný. O premiéru tohoto běhu je mezi 
vytrvalci i kondičními běžci velký zájem, avšak možnost registrovat se do startovní listiny hlavního 
klání a štafet ještě existuje. 
Registrační formulář je na webu (http://jindrichohradeckypulmaraton.cz/) závodu. 

Foto: Jana Kulovaná

níky přichystáno posezení a  bohatá tombo-
la v  Plzeňské pivnici na  náměstí J. hrubého. 
Po  vyhlášení následuje rocková diskotéka 
s dJ Gizzy.

ATLETIKA
První kolo jihočeského krajského přebo-
ru družstev bude hostit v  neděli 15. května 
Městský stadión v nové Včelnici. Ve čtyřhodi-
novém bloku soutěží se tam prezentují ženy, 
muži a mladší žactvo. Muži mají na programu 
12 disciplín (100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 
110 m překážek, výška, dálka, tyč, koule, 
oštěp, kladivo a  štafeta 4x100 m), ženy čeká 
11 představení (100 m, 400 m, 1500 m, 100 m 
překážek, výška, dálka, tyč, koule, oštěp, kla-
divo, štafeta 4x100 m). Mladší žáci a  žákyně 
budou závodit v  devíti disciplínách (60 m, 
300 m, 800 m, 60 m překážek, výška, dálka, 
koule, kriketový míček, 4x60 m). Jindřicho-
hradecký okres bude mezi ženami zastupovat 
Jiskra Třeboň, v mužích TJ n. Včelnice, ta vysílá 
do boje také své mladší žákyně a žáky. dívky 
bude mít ve hře i Skok J. hradec.

BASKETBAL
Sportovní hala v nové Bystřici bude v sobo-
tu 14. května dějištěm již XXXiii. ročníku tra-
dičního turnaje mužů „květinový Bernard 
cup 2016“. Představí se v  něm 8 týmů, při-
čemž rozskok úvodního duelu je naplánován 
na 9.00 hodin.

CYKLOTURISTIKA
na sobotu 21. května je naplánováno oficiál-
ní zahájení jihočeské cykloturistické sezóny 
2016. akci „Třeboňská šlapka – Za kořeny rožm- 
berků“ se dostalo té cti, aby byla úvodním 
podnikem. na  účastníky čeká bohatý kultur-
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1. ČÁST 
TAJENKY

BÝVALÝ
LOTYŠ.

ŠACHISTA

SLAVNá DOBA JIHOČESKÉHO 
RyBNIKáŘSTVÍ NASTALA 

V xVI. STOLETÍ, KDy zDEJšÍ RODy, 
ROŽMBERKOVÉ NA TŘEBOŇSKu 

A PáNI z HRADCE, NAšLy 
V BuDOVáNÍ RyBNÍKŮ BOHATÝ 

zDROJ PŘÍJMŮ. 
PROTO OKRES J. HRADEC...

NáPOVěDA: 
ATE, PuRIN, NOON,

AGA, ISAR, ORR, DAI,
KOLPÍK, uS, CHE

ní program s  připomenutím 650. výročí pří-
chodu rožmberků do Třeboně. Součástí bude 
i rožmberská olympiáda. Start je v 8.30 hodin 
na třeboňském Masarykově náměstí.

LETNÍ BIATLON
celkem 31 zastávek a při nich 41 závodů obsa-
hují v roce 2016 regionální kola Českého po-
háru v  letním biatlonu. nepočítaje hlavní zá-
vody ČP a  MČr, tak se stejně jedná o  velice 
nabitý program, který je vtlačen do  období 
duben až září, přičemž v  prázdninových mě-

sících je téměř volno. Sedmé dostaveníčko 
v regionálním kole si závodníci dají v sobotu 
7. května ve Starém Městě pod Landštejnem. 
V  tamním areálu u  vodní nádrže se uskuteč-
ní vytrvalostní závod, který odstartuje v 10.30 
hodin. Běhat a  střílet budou dospělí, dorost 
i žactvo. Šance na kvalitní umístění domácích 
letních biatlonistů kB S. Město jsou tradičně 
veliké. Vrcholem programu bude štafetový zá-
vod trojic o „Pohár České kanady“, jenž začne 
ve 13.00 hodin. Slavnostní ukončení s vyhláše-
ním výsledků je naplánováno na 15.30 hodin. 

Staroměstské klání se zároveň koná jako ote-
vřený přebor Jihočeského kraje.

TURISTIKA
Trasa dlouhá přibližně 12 kilometrů čeká 
na  účastníky pochodu „cesta kolem Světa“, 
který v sobotu 7. května v 9.15 hodin startuje 
od hotelu regent v Třeboni. Pouť turisté ukon-
čí u  pivovaru regent v  tamním pivovarském 
šenku u lahodného pěnivého moku.

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

2. května, 19:15 hod.
ROŽMBERKOVÉ A PáNI z HRADCE
Beseda Phdr. Jiřiny Psíkové. Členská schůze 
Zo Českého zahrádkářského svazu
dům dětí a mládeže

3. května, 17:00 hod.
VÝKLAD KARET A PARTNERSKÉ VzTAHy
Fotocafé, kostelní 20/i

4. května, 16:30 hod.
ČERVENá LHOTA JAKO INSPIRACE 
KRáSNÉ LITERATuRy
Přednáška Phdr. Tomáše horyny
Městská knihovna

4. května, 19:00 hod.
Fabrice Roger-Lacan 
„ANI SPOLu, ANI BEz SEBE“ 
náhradní termín za 29. ledna, kd Střelnice

5. května, 16:30 hod.
SÚDáN
Přednáška andrey kaucké, reného Bauera
Městská knihovna

5. května, 19:00 hod.
FLÉTNOVÉ KVARTETO BEAu4
koncert, ShZ, divadelní sál

6. května, 21:00 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD  
S OHŇOSTROJEM
Sraz u obchodní akademie T. G. M.
nábřeží L. Stehny

7. května, 14:00 - 17:00 hod.
JARNÍ DÍLNIČKA PRO DěTI
Fotocafé, kostelní 20/i

8. května, 8:30 - 10:30 hod.
OSLAVy DNE VÍTězSTVÍ
Pietní akce, Mertovy sady

9. května, 19:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKO MEzI  
OSVOBOzENÍM A VOLBAMI 1946
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.d.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

10. května, 18:00 hod.
PROMěNA J. HRADCE PO KATASTRO- 
FáLNÍM POŽáRu 19. 5. 1801
Beseda ing. Jiřího dluhoše v cyklu  
Science café, Fotocafé, kostelní 20/i

11. května, 16:00 hod.
šEST KORuN A ČTyŘI MANŽELKy 
KARLA IV.
Přednáška Phdr. Marie Fronkové
Městská knihovna

19. května, 19:00 hod.
VEČER PRO ŽENy
Fotocafé, kostelní 20/i

20. května, 18:00 hod.
PRAGuE CELLO QuARTET
koncert, ShZ, rytířský sál

20. května, 18:00 hod.
MuzEJNÍ NOC VE STARÉ RADNICI
oživení expozic, beseda a autorské čtení 
– kateřina Miller
Výstavní dům Stará radnice

20. května, 18:00 hod.
MuzEJNÍ NOC V DOMě GOBELÍNŮ
Velká noční show , dům gobelínů

21. května
VÝSTAVA OBRAzŮ PAVLA 
MÜHLBAuERA - ShZ, zámecká galerie

21. května, 10:00 hod.
7. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉ 
PŘEHLÍDKy KOMORNÍ HRy  
AKORDEONOVÝCH SOuBORŮ  
A ORCHESTRŮ - kd Střelnice

21. května, 10:30, 11:00, 13:00 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC aneb 
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDáL
Jarní jízda na zahájení turistické sezóny. 
Sraz účastníků v parku pod gymnáziem

22. května, 11:15 hod.
JARNÍ VyCHázKA SE ŽABáKEM 
JINDROu - Trasa Jindrovy naučné stezky

23. května, 20:00 hod.
KAFE A CIGáRKO
repríza Listování.cz s Marií doležalovou
Fotocafé, kostelní 20/i

25. května, 19:00 hod.
KONCERT SKuPINy FRAGILE
ShZ, rytířský sál

25. května, 19:00 hod.
zMOŽEK + MáRA - koncert, kc Jitka

26. května, 16:00 hod.
PRVNÍ SVěTOVá VáLKA
Vernisáž výstavy, Muzeum Jindřicho-
hradecka, Štítného ulice

26. května, 16:30 hod.
KDyŽ uDEŘÍ VáŽNá NEMOC
Přednáška J. hrdinky, Městská knihovna

27. května, 16:00 hod.
OTEVŘENÍ záMECKÉHO MLÝNA
Zámecký mlýn

11. května, 18:00 hod.
O CESTě DO SANTIAGA  
DE COMPOSTELA
Přednáška, Fotocafé, kostelní 20/i

12. května, 19:00 hod.
ŽALMAN A SPOL „70 JAR“
koncert, kd Střelnice

13. května
MAJáLES 
Průvod městem od 13:00 hod., ples v kc 
JiTka od 19:00 hod.

13. května, 17:00 hod.
BARVy KRAJINy
Vernisáž výstavy evy Bedrníčkové
Fotocafé, kostelní 20/i

14. května, 8:30 hod.
BěŽ NA VěŽ - xIx. ROČNÍK
Prezentace od 8:30 hod., zahájení závodu 
v 9:00 hodin, Městská věž

14. - 15. května
WORKSHOP
Tkaní tapiserií, dům gobelínů

15. května, 10:00 hod.
KONCERT VÍTězŮ CELOSTáTNÍ 
SOuTěŽE ŽáKŮ zuš 
V KOMORNÍ HŘE - ShZ, rytířský sál

15. května, 15:00 hod.
„zLATOVLáSKA“
Studio dellarte, V cyklu Pohádky na faře
husův sbor, kostelní 188/i

15. května, 16:00 hod.
„PEKLO S JEŽIBABOu“
divadlo elf. divadelní pohádky v cyklu 
„děti s rodiči do divadla“, kd Střelnice

17. května, 19:00 hod.
John Millington Synge  
„HRDINA záPADu“
Premiéra divadelní hry dS Jablonský
kd Střelnice

18. května, 19:00 hod.
Jaroslav Sypal „KšANDA“
agentura nordproduction, kd Střelnice

19. května, 15:30 hod.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ  
ŽáKŮ zuš V. NOVáKA V J. HRADCI
Vernisáž výstavy, dům gobelínů

19. května, 16:00 hod.
VÝROČNÍ ČLENSKá SCHŮzE
Jindřichohradecké sdružení soc. aktivit
centrum sociálních služeb, Česká ulice

27. května, 19:30 hod.
zPÍVáNÍ NA SCHODECH
Pražská folková kapela ŠeGinY, GVn

27. května, 20:00 hod.
RANGERS - PLAVCI
koncert, kc Jitka

28. května, 9:00 - 16:00 hod.
DEN DěTÍ S PáROu - JhMd

28. května, 17:00 hod.
POCTA FOTOGRAFŮ KARLu IV.
Vernisáž výstavy, Muzeum fotografie a MoM

29. května, 9:30 - 10:30 hod.
TOMáš PFEIFFER  
- SETKáNÍ S BIOTRONIKOu - GVn

29. května, 17:00 hod.
SENIOR KLuB
Taneční večer pro střední a starší generaci 
kd Střelnice

31. května, 17:30 hod.
OCHRANA PŘÍRODy z HLEDISKA  
FILOSOFIE A ETIKy
Přednáška Mgr. Petra Urbana, Ph.d.
Městská knihovna

31. května, 19:00 hod.
RECITáL GABRIELy DEMETEROVÉ
koncert v rámci abonentních koncertů kPh
kd Střelnice

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
ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE 
KARLA ČAPKA 
- Městská knihovna - do 31. 5. 2016
DušE FOTOGRAFIE 
- Městská knihovna - do 31. 5. 2016
POHLEDNICE zA C. A K. 
- Muzeum Jindřichohradecka - do 7. 6. 2016
ČERTŮV KAPITáN JAN PONDy 
- Muzeum Jindřichohradecka - do 15. 5. 2016
NEzRANITELNá ARMáDA 
zNAČKy BAŤA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- do 30. 12. 2016
ŽIVOT STuDENTSKÝ NENÍ VOJENSKÝ 
- knihovna Fakulty managementu VŠe 
- do 30. 6. 2016

pozvánky na Červen
Městské akce: Ostatní akce:
•	   3. – 4. 6. DNy MěSTA JINDŘICHŮV HRADEC  
  A OSLAVy 20. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ MěST  
  J. HRADEC A NECKARGEMÜND   
•	 7. 6.  HuDBA HRADNÍ STRáŽE A POLICIE ČESKÉ 
  REPuBLIKy – KONCERT
•	 14. 6.  „DEšTIVÉ DNy“ – PŘEDPLATNÉ SKuPINy B
•	 15. 6. LETNÍ KONCERT – JH SWING BAND
•	 16. 6.  „ROzMARNÝ VEČER“  
  – PŘEDPLATNÉ SKuPINy A 
•	 17. 6.  CONCERTINO PRAGA – záVěREČNÝ  
  KONCERT JIHOČESKÉHO FESTIVALu
•	 19. 6.  SENIOR KLuB
•	 26. 6.  „BLANÍK“ – DIVADLO JáRy CIMRMANA

•	 10. 6. MuzEJNÍ NOC V MuzEu  
  JINDŘICHOHRADECKA
•	 10. 6.  MuzEJNÍ NOC V MuzEu FOTOGRAFIE MOM
•	 10. 6.  NOC KOSTELŮ
•	 10. 6  zPÍVáNÍ NA SCHODECH
•	 16. 6.  CHVáLA zPěVu
•	 16. 6. zDEŇKA SKOŘEPOVá A JEJÍ TVORBA zA 
  POSLEDNÍCH DVACET LET – VERNISáŽ VÝSTAVy
•	 17. 6.  KOLOPáRTy  
  – V RáMCI AKCE DO PRáCE NA KOLE
•	 17. – 19. 6.  ŽIVÝ HRADEC – MuLTIŽáNROVÝ FESTIVAL 
•	 19. 6.  LETNÍ KONCERT JHSO
•	 23. 6.  SAMI/SPOLu/DOHROMADy  
  – VERNISáŽ VÝSTAVy


