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Poslední dubnový den bude i tentokrát patřit 
v Jindřichově Hradci pálení čarodějnic

Lidové zvyky a  tradice opět ožijí při Veliko-
noční veselici na  Bílou sobotu 15. dubna 
v  Muzeu Jindřichohradecka ve  Štítného 
ulici. V  bývalém klášteře minoritů si mohou 
malí i velcí vyzkoušet různé techniky barvení 
kraslic, uplést si pomlázku a  ozdobit veliko-
noční perníčky. K oslavě svátků jara už neod-
myslitelně patří i průvod městem s řehtačka-
mi a Kraslicovníkem a lidová hudba a tance.
„Velikonoce jsou největším křesťanským svát-
kem a zároveň zajímavou lidovou tradicí, kte-
rou Muzeum Jindřichohradecka dlouhodobě 
dokumentuje. Vedle tradičních velikonočních 
zvyků patří k  nejzajímavějším dokumentace 
výroby kraslic v regionu, které se svými krajko-
vými vzory patří k světovým unikátům.  Malíř-
ky tyto vzory budou předvádět také na Veliko-
noční veselici,“ vysvětlila etnografka muzea 
Alexandra Zvonařová.

(pokračování na str. 2)
Foto: Martin Kozák

Svátky jara oslaví Velikonoční veselice 
v Muzeu Jindřichohradecka

Čarodějnice v  Jindřichově Hradci je akce, 
kterou vyhledává stále více lidí. Město Jind-
řichův Hradec ve spolupráci se Sborem dob-
rovolných hasičů Jindřichův Hradec vás co 

nejsrdečněji zvou 30. dubna v  18.30 hodin 
do parku pod Gymnáziem V. Nováka.
Mnoho lidí nemá možnost trávit pálení ča-
rodějnic někde u ohně mimo město, a proto 
jsme se opět rozhodli jim přiblížit atmosféru 
pálení čarodějnic.  
Naše čarodějnice jsou hlavně o  programu 
a soutěžích pro děti, diskotéce Michala Arnoš-
ta, opékání buřtů na ohni a o celkové atmosfé-
ře. Vatru postaví dobrovolní hasiči, ustrojí i čaro-
dějnici a soutěží pro děti přispějí ke zdárnému 
průběhu celé akce. Každé dítě v kostýmu čaro-
dějnice a čaroděje obdrží malý dárek. Na své si 
přijdou i dospělí, pro které máme na stánku při-
pravenou spoustu lahůdek a nápojů. Vatru za-
pálí starosta města Stanislav Mrvka.

(pokračování na str. 17)
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 �Svátky jara oslaví Velikonoční veselice v Muzeu Jindřichohradecka
(pokračování ze str. 1)

Svátky jara a  jeho tradice představí návštěvní-
kům stejně jako každý rok Jarošovská krojová 
družina. Dámy a pánové v krojích představí ne-
jen tradiční způsoby zdobení kraslic, mezi něž 
patří například vosková batika, ale muzeum se 
rozezní také lidovými písněmi. Zahraje cimbá-
lová muzika Notečka, známý a  oblíbený jind-
řichohradecký dlouhoruký harmonikář Ondra 
Vácha a chybět nebude ani dětský rytmický or-
chestr Hakuna Matata. 
„Velikonoční veselici pořádáme už počtvrté a kaž-
dý rok přiláká více a více návštěvníků. Oslavujeme 

příchod jara, takže to bude veselice se vším všudy 
– s dobrým jídlem a pitím, cimbálovkou a lidový-
mi zvyky,“ vysvětlila Petra Jahodová ze sdružení 
Civis Novus. Stejně jako loni si strom Kraslicov-
ník, zkrášlený stovkami malovaných vajec, vy-
zdobí děti z  jindřichohradeckých základních 
a mateřských škol. Muzeum Jindřichohradec-
ka pro ně pořádá Velikonoční výtvarné díl-
ny, které se uskuteční od  3. do  12. dubna 
v  bývalém minoritském klášteře ve  Štítného 
ulici. Děti si pak samy budou moci vlastnoruč-
ně ozdobenou kraslici na strom zavěsit.

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
DUBEN – VELIKONOČNÍ ČAS 
„Velikonoční čas mám rád, ten čas, kdy pučí 
list a květ, kdy slyším ptáky štěbetat/ a oslavo-
vat boží svět…“, napsal francouzský rytíř a tru-
badúr Bertran de Born. Nenechte se ale mýlit, 
rytíř žil v polovině 12. století, v době plné roz-
brojů a jeho velebení velikonoční doby pokra-
čuje oslavou boje, zabíjením nepřátel a chva-
lozpěvem na války. 
My dáme přednost obnově duše i těla a proto 
Velikonoce po dlouhém půstu oslavujeme ra-
dostně a dobrým jídlem. 
HLAVIČKA Z JAROŠOVA NAD NEŽÁRKOU 
(jak ji pečou hospodyně v každém stavení)
To se udělá svítek z vajec, přidá se krupička, uzené 
maso, kůzlečí nebo telecí hlava, česnek a zelený 
kundrátek. To uzené maso je nejlepší, když se udí 
na olšovým dříví, pak má správnou barvu i chuť. 
JIDÁŠKY OD PEKAŘSKÉHO MISTRA 
Z JINDŘICHOVA HRADCE 
Pekařské řemeslo patří mezi nejstarší; o  pe-
kařích píše již kronikář Kosmas, a proto je sa-
mozřejmé, že i  v  tak bohatém a  významném 
městě, jako Jindřichův Hradec, se pekařskému 
cechu vždy velmi dařilo. Tajemství svých re-

ceptů předávali pekaři z pokolení na pokolení. 
500 g polohrubé mouky, čtvrt litru mléka, 30 g 
droždí, 100 g rostlinného tuku, 70 g cukru,  
2 žloutky, špetka soli, citrónová kůra, 1 vanilino-
vý cukr, 1 žloutek na potření těsta.

Do menší misky rozdrobíme droždí, rozmícháme 
se špetkou cukru, lžící mouky a několika lžícemi 
vlažného mléka. Kvásek přikryjeme a na teplém 
místě necháme vykynout. Rozpuštěný tuk utře-
me s  cukrem, přidáme žloutek, vanilinový cukr 
a trochu strouhané kůry. Přidáme kvásek, mou-
ku, špetku soli, vlažné mléko a  zaděláme těs-
to. Dobře vypracované těsto lehce poprášíme 

Slavnostní průvod se z muzea vydá v 16.00 ho-
din v  čele s  Kraslicovníkem. „Trasu na  náměstí 
Míru doprovodí i  Hakuna Matata s  obrovskými 
řehtačkami, které rozezní celé město,“ doplnila 
Jahodová. Na  náměstí pak celou akci zakončí 
vystoupení Jarošovské krojové družiny. Krasli-
covník zůstane na náměstí Míru vystavený ještě 
po Velikonocích. 
Velikonoční veselici pořádá Civis Novus  
a Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci 
s městem Jindřichův Hradec. 

Marie Hazuková

moukou, přikryjeme utěrkou a necháme na tep-
lém místě asi hodinu kynout. Pak dáme na po-
moučený vál a rozválíme na asi 2 cm silný plát. 
Menším kulatým tvořítkem nebo skleničkou vy-
krajujeme kolečka, na kterých vytvoříme mřížky, 
přendáme na vymazaný plech a necháme ještě 
20 až 30 minut kynout. Potom potřeme žlout-
kem a v dobře vyhřáté troubě pečeme do červe-
na. Vychladlé jidášky rozřízneme, potřeme más-
lem a medem a pocukrované podáváme. 
ŠPENÁT Z KOPŘIV
1 kg listů kopřiv, 80 g sádla, 2 lžíce mléka, 2 vejce, 
3 stroužky česneku sůl, 1 větší cibule.
Pečlivě umyté kopřivy spaříme ve  vroucí vodě 
a  krátce povaříme. Po  10 minutách je scedíme 
a  nasekáme nadrobno. Nakrájenou cibuli zpě-
níme na  rozpáleném sádle, přidáme mouku 
a  zhotovíme tak zlatavou jíšku. Přidáme nase-
kané kopřivy a krátce podusíme. Po chvíli ochu-
tíme rozmačkaným česnekem, osolíme, přidá-
me vejce a zjemníme mlékem. 
Hodí se s  vařenými bramborami a  sázeným 
vejcem jako hlavní chod na Zelený čtvrtek.  

Sabina Langerová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

se začátkem dubna se nám opět otevřely ve své plné 
kráse všechny naše památky, muzea, výstavní dům 
a začala tak oficiálně sezóna v těchto objektech umě-
ní. Všechna tato zařízení si pro vás připravila spous-
tu novinek nejen pro dospělé, ale také pro děti. V ro-
ce 2017 budou např. současné expozice Výstavního 
domu Stará radnice doplněny o výstavu v prostorách 
městské galerie se zaměřením na  proměny náměstí 
Míru a Výstavního domu Stará radnice v průběhu ča-
su od konce 19. století do poloviny 20. století. Výsta-
va bude připravena ve spolupráci s Muzeem Jindřicho-
hradecka. S příchodem jara začal také úklid na vašich 
zahrádkách a v tomto čísle zpravodaje se dozvíte, kdy 
budou v našich místních částech, či částech města při-
staveny kontejnery na velkoobjemový odpad a od 1. 
dubna do konce listopadu se opět sváží v již zaběhlých 
termínech nádoby na bioodpad. 

Na  závěr bych vás rád všechny pozval 30. dubna 
na pálení městské čarodějnice do par-

ku pod gymnáziem. Necháme se 
překvapit, na  kterou z  dam padne 
los v letošním roce. Přeji všem krásné 

jaro a užijte si v pohodě a klidu veliko-
noční svátky. 

Stanislav Mrvka, starosta města

UDÁLOSTI Z RADNICE
 �Poslední únorová neděle patřila masopustu

Tradiční masopustní průvod s typickým pest-
robarevným procesím maškar, provázeným di-
vadelníky a muzikanty se v Jindřichově Hradci 

 �Přivítali jsme stážisty v rámci projektu EDISON
Ve čtvrtek 2. března 2017 se uskutečnilo v obřadní síni na Staré radnici slavnostní přijetí zahranič-
ních studentů starostou města Stanislavem Mrvkou a místostarostkou Petrou Blížilovou. Sedm 
stážistů z různých zemí světa navštívilo Střední zdravotnickou školu v Jindřichově Hradci v rámci 
projektu EDISON. Projekt probíhal od neděle 26. února do neděle 5. března 2017. Přivítali jsme vy-
sokoškolské studenty z Argentiny, Maroka, Brazílie, Číny, Indonésie, Vietnamu a Alžírska.

 �Masopust v Radouňce 2017

Masopustní průvod prošel v sobotu 4. března ta-
ké místní částí Radouňka. Tančilo se, zpívalo, jed-
lo a pilo a stejně jako v Jindřichově Hradci měli 
i v Radouňce průvod hodně veselý.

Foto: Miroslav Kadeřábek
Karolína Průšová 

 � Setkání se seniory v rámci Mezinárodního dne žen
Každoročně se vedení města a zástupkyně od-
boru sociálních věcí zúčastňuje akce, kterou 
pořádá pro seniory Jindřichohradecké sdruže-

ní sociálních aktivit u příležitosti Mezinárodní-
ho dne žen. Toto setkání se letos uskutečnilo 
ve  čtvrtek 9. března 2017 ve  společenském 
sále Kulturního domu Střelnice. „Při své práci 
samozřejmě velmi vnímám připomínky ze stra-
ny seniorů. Vnímám připomínky zejména jed-
notlivých skupin, tak jak se scházejí a  snažíme 
se s  kolegy jejich požadavky řešit. Setkání bylo 
ale především poděkování ženám, babičkám, 
maminkám, manželkám, přítelkyním a  našim 
dětem. Vím, že je to úloha nelehká a  jsem vel-
mi rád, že se tato setkání stala tradicí a já mám 
tak možnost osobně poděkovat několika desít-
kám žen za jejich zásluhy,“ dodal k akci starosta 
města Stanislav Mrvka.

 �Až do května budou pokračovat práce v jezuitské koleji
Až do středy 10. května 2017 bude probíhat in-
vestiční akce Zpevnění plochy dvora jezuitské 
koleje. Náhradním parkovištěm bude parkoviště 
Jitřenka. „Právě z důvodu uzavření parkovací plo-
chy v jezuitské koleji rada města schválila změnu 
ceníku na parkovišti Jitřenka do 31. května, kde se 

možnost bezplatného parkování prodlouží z  jed-
né na  čtyři hodiny a  každá další započatá hodi-
na bude zpoplatněna částkou pět korun,“ upřesnil 
starosta města Stanislav Mrvka. Předmětem za-
kázky je zpevnění plochy dvora jezuitské kole-
je na západní straně (stávající parkovací plocha). 
Bude provedeno odvodnění plochy, zádlažba 
žulovou dlažbou z  vlastního materiálu města 
(jedná se o kamennou dlažbu z Klášterské ulice, 
kostka „16“) a novou dlažbou (kamenná kostka 
„10“), nové veřejné osvětlení, budou osazeny 
kamerové body a provedena příprava na osaze-
ní parkovacího automatu a sadové úpravy. „Plo-
cha se změní na řádné parkoviště, které bude mít 
47 parkovacích míst. Část parkoviště bude na par-
kovací automat a některá místa budou využívaná 
jako vyhrazená stání. Parkování bude příčné,“ do-
plnil starosta Mrvka. Zpevnění plochy dvora je-
zuitské koleje bude provádět firma SaM silnice 
a mosty, Česká Lípa za cenu 3 989 764,41 Kč bez 
DPH se lhůtou realizace 59 dnů.

konal v neděli 26. února 2017. Po 13. hodině  
vyšel průvod maškar od  baráčnické rych-
ty a  vydal se ulicemi Na  Příkopech, Husovou 
a  Klášterskou na  Masarykovo náměstí, kde 
jsme měli možnost zhlédnout krátký program 
a  seznámit se s  jednotlivými maskami. Po-
tom veselý průvod pokračoval Panskou ulicí 
a skončil na náměstí Míru. Zde byl připravený 
zabitý pašík, hodovalo se, soutěžilo v  pití pi-
va a pojídání jitrnic, k tomu všemu hrála mu-
zika a tancovalo se. Na přípravě masopustního 
průvodu se podílely společně s městem Jindři-
chův Hradec také Obec baráčníků Kunifer a Di-
vadelní společnost Jablonský.

 �Město vyvěsilo tibetskou vlajku
V pátek 10. března 2017 se město Jindřichův Hra-
dec připojilo k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením vlajky, která vyjad- 
řuje solidaritu se zemí, kde 
jsou již 58 let potlačována 
lidská práva, na budovu rad-
nice v Klášterské ulici.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Velikonoční prázdniny začnou v plaveckém bazénu
Brigáda v aquaparku
V bazénu odstartovaly první přípravy na za-
hájení provozu venkovního aquaparku. Ten 
se podle vývoje počasí rozběhne v červnu. 
Hlavní sezóna připadá na červenec a srpen. 
Služby města J. Hradec v této souvislosti na-
bízí středoškolským či vysokoškolským stu-
dentům brigádu na  těchto pozicích: plav- 
čík, občerstvení (bufet, letní restaurace), 
úklid. První kolo přihlášek zájemců, kte-
ří zašlou základní informace o sobě s uve-
dením kontaktu na e-mail: bazen@smjh.cz, 
bude uzavřeno 21. dubna. 
Vajgarský kapr
V sobotu 8. dubna se Plavecký bazén Jindři-
chův Hradec stane dějištěm plaveckých závo-

dů tělesně postižených sportovců „Vajgarský 
kapr“. Již 11. ročník pořádá Sportovní klub Kapři 
vedený Ivanem  Jůnou. Z důvodu konání závo-
dů budou bazény pro veřejnost od 9.00 hodin 
po  celé dopoledne uzavřeny a  zrušeno bude 
i ranní Sobotní koupání pro děti do 1 roku s ro-
diči. Provoz bazénů pro veřejnost v sobotu 
8. dubna: 12.00 - 20.00 hodin.
Velikonoční koupání
Letošní Velikonoce začnou v  plaveckém 
bazénu. V  první den školních velikonoč-
ních prázdnin, tedy ve  čtvrtek 13. dub-
na, dostanou děti v  doprovodu svých ro-
dičů příležitost zapojit se do  zábavného 
programu plného vodních her a  soutěží  
(10.00 – 13.00 hodin). Akce je v režii měst-

ského bazénu a  pořadatelské opratě tra-
dičně třímá zkušený tým lektorek plavecké 
školy, která pod hlavičkou bazénu působí.  
Prázdniny v bazénu 
Opět po roce nabízí Plavecká škola pod hla-
vičkou Služeb města Jindřichův Hradec „Let-
ní prázdninový příměstský tábor v  bazénu“ 
pro děti ve  věku od  6 do  13 let, které ma-
jí rády vodu. Účastníci docházejí od pondělí 
do pátku (7.30 až 16.00 hodin) a mají exklu-
zivní možnost využívat zařízení bazénu. Rodi-
če si při rozhodování mohou vybrat jakýkoliv 
z týdenních turnusů po celou dobu prázdnin. 
Více na www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA  �ODBOR DOPRAVY

Upozorňujeme na uzavírku chodníků č. 28d 
v  Jindřichově Hradci v  Husových sadech 
v úseku mezi Masarykovým náměstím a uli-

cí Kostelní. Uzavírka trvá od 13. března 2017 
do  30. června 2017.  Důvodem uzavírky je 
realizace 1. etapy revitalizace Husových sadů.

Zbyněk Heřman

Revitalizace Husových sadů přinesla 
omezení pro chodce

Blanka Slavíková

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Odbor školství, mládeže a  tělovýcho-
vy Městského úřadu Jindřichův Hradec, 
po dohodě s  ředitelkami jednotlivých ma-
teřských škol zřizovaných městem Jindři-
chův Hradec, oznamuje, že zápis do  ma-
teřských škol pro školní rok 2017/2018 
se uskuteční ve  všech mateřských školách 
v Jindřichově Hradci v termínu 2. a 3. květ-
na 2017 od 9.00 do 16. 30 hodin.

Jitka Čechová
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 �Archeologové objevili část původního kostela sv. Alžběty
Město Jindřichův Hradec od 1. března provádí roz-
sáhlou rekonstrukci inženýrských sítí ve Václav- 
ské ulici. Hned úvodní etapa výkopů se výrazně 
dotkla terénu před bývalým kostelem sv. Alž-
běty. Také proto zde souběžně se stavebními 
pracemi provádí archeologové z Muzea Jindři-
chohradecka odborný dozor. První úspěch se 
dostavil 7. března, kdy zde proběhl menší zá-
chranný výzkum. 
Cílem archeologů bylo nalézt jakékoliv možné 
doklady po  původním presbytáři kostela, je-
hož nejstarší historie spadá do počátku 15. sto-
letí. Z historie objektu je známo, že zde nejprve 
stála kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla 
přistavěna k původnímu malému špitálku zalo-
ženému roku 1399. Na počátku 15. století byla 
kaple přestavěna na kostel sv. Alžběty Durynské. 
Objekt stojící mimo městské hradby byl, podob-
ně jako celé Zárybniční předměstí, nejčastějším 
terčem dobyvatelů Hradce. Největší tragédií pro 
kostel byl rok 1618, kdy jej vypálili císařští Dam-
pierovi vojáci. Kostel byl časem opraven a poslé-
ze využíván bratrstvem sv. Isidora. V roce 1748 

byla přestavěna sakristie. Kostel opět vyhořel ro-
ku 1788, poté byl jako nepotřebný prodán. V ro-
ce 1828 z tohoto objektu vzniká byt a kovárna. 
Dům, již bez prostor bývalého presbytáře, byl 
využíván až do počátku 90. let 20. století. Pozdě-
ji byl přebudován na hotel s restaurací, které již 
nejsou dlouhou dobu v provozu. 
Před bývalým kostelem byly během desítek let 
provedeny četné terénní i  stavební práce. Bě-
hem nich došlo k  téměř definitivnímu zničení 
zbytku základů presbytáře původního gotic-
kého kostela sv. Alžběty. Dnes jsou dochová-
ny torzovitě a  převážně v  sekundární poloze. 
Archeologové zde přesto objevili velice vzác-
ný dobový artefakt, kamenné gotické žebro ze 
stropní klenby. To pochází nejspíše z původní-
ho presbytáře. Na něm jsou dobře patrné zbyt-
ky nažloutlé barvy, dokládající výmalbu stropu 
kostela. V  současné době je již toto klenební 
žebro z počátku 15. století umístěno v Muzeu 
Jindřichohradecka.

text a foto: Vladislav Burian
Nalezený artefakt z počátku 15. století očišťuje stu-
dent archeologie Martin Rychlík.

 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

Vrtěti psem 
1. 2. 2017 Pokutu v maximální výši si vyslou-
žil mladík, který se zbavil svého psího „příte-
le“. Fenku uvázal u záchytných kotců s tím, že 
se o ni někdo postará. Později byl strážníky 
MP dohledán a příkladně ohodnocen. Jako 
důvod svého počínání uvedl, že psa nemohl 
mít na ubytovně, kam se přestěhoval. 
Ulevil si
15. 2. 2017 Bystré oko kamerového systému 
zachytilo v parku U Trojice nechvalně proslu-
lého a protřelého přestupkáře F. CH., kterak 
ulevoval svému močovému měchýři v těsné 
blízkosti Landfrasovy hrobky. Zasahujícím 
strážníkům poté „rozverně“ tvrdil, že mrt-
vým to určitě nevadilo. Vzhledem k tomu, že 
tento přestupek nebyl jeho prvním (recidiva 

– v registru přestupků), byla celá věc postou-
pena ke správnímu orgánu. 
Pro hubu na hubu 
19. 2. 2017 přijala městská policie oznáme-
ní o  napadení před jednou z  provozoven 
na sídl. Hvězdárna. Dalším šetřením bylo zjiš-
těno, že oběť měla na své fyzické inzultaci lví 
podíl. Oba rozkurážení kohouti dostali svůj 
spravedlivý díl. 
Rybář 
20. 1. 2017 v 17.45 hodin vyjížděli strážní-
ci do  provozovny KAUFLAND, kde „rybář“ 
upytlačil tuňáka v plechu. S vidinou ušetře-
ných 70 Kč muž ukryl konzervu do kapsy své 
bundy a  u  pokladny zaplatil pouze jedno 
lahvové pivo. Ušetřená částka se však záhy 
změnila v tučnou pokutu. 

Opalovačka 23. 2. 2017 
Krásný slunečný den vytáhl F. CH.  ještě se 
dvěma kumpány na  lavičku na Masarykově 
náměstí. Zde se společně oddávali slunění 
a  labužnicky přitom usrkávali chmelového 
moku. Idylku jim utnuli strážníci a  zároveň 
jim ji zpoplatnili.
Jak Kuba s Jakubem pili víno 
25. 3. 2017 V parku pod Gymnáziem Vítěz-
slava Nováka kontrolovala  hlídka MP dva 
mladé sommeliery, kteří zde „koštovali“ ví-
nečko. Své vytříbené chuťové pohárky obla-
žovali kvalitou z krabice v místech, kde je to 
obecně závaznou vyhláškou města zakázá-
no. Za toto byli náležitě „oceněni“.

Roman Stejskal

POLICIE ČR  

Policisté na  jihu Čech připomínají v  měsíci 
dubnu chodcům, jak správně přecházet vo-
zovku. Na Jindřichohradecku se dopravní 
policisté i policisté z obvodních oddělení 
cíleně zaměřují na přechody pro chodce. 
V rámci celorepublikové dopravní akce „Ze-
bra se za  tebe nerozhlédne“ zvýšili dohled 
nejen nad dětmi, které přes frekventované 
komunikace přicházejí do škol, ale i nad vše-
mi dospělými. Cílem akce je připomenout 
chodcům, ale i řidičům pravidla bezpečnosti 
silničního provozu v této oblasti. Na vybra-
ných školách pak policisté se žáky na  toto 
téma pobesedují. 
Vedle bezpečnosti na přechodech se zamě-

Zebra se za Tebe nerozhlédne
ří i na problematiku jízdy na kolech. S dět-
mi dopravní policisté prověří jejich znalost 
dopravních značek, řešení dopravních situ-
ací a  znalost základních pravidel silničního 
provozu.
Preventivní akce Zebra je zaměřena 
na  kontrolu dodržování pravidel pro pře-
cházení pozemních komunikací, na odbou-
rání mýtu o  absolutní přednosti chodců 
na  přechodech pro chodce. Slogan „Zebra 
se za  tebe nerozhlédne“  má připomenout, 
že vstupem na silnici bez rozhlédnutí člověk 
riskuje vlastní život. 
Příčinou mnoha tragických nehod je také ne-
dostatečná viditelnost chodců. Viditelnost 

lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplň-
ky z reflexních materiálů, které odrážejí dopa-
dající světlo až na vzdálenost 200 metrů. Vý-
razně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené 
viditelnosti.
Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a fluorescenční materiá- 

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

2. reflexní předměty umístěte nejlépe 
na konci rukávů, blízko kolenům a do úrov-
ně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo)

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

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 2. 2017 do 13. 3. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Vlastimil SALAVA, Jindřichův Hradec 11. 8. 1939 14. 2. 2017
Věra ŽENÍŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 6. 1933 15. 2. 2017
Marie ZEMANOVÁ, Horní Žďár 23. 5. 1932 15. 2. 2017
Vlastislava JÍLKOVÁ, Kardašova Řečice 28. 4. 1929 17. 2. 2017
MVDr. BERANOVÁ Alena, Jindřichův Hradec 13. 2. 1952 19. 2. 2017
Jaroslav LEGÁT, Klenová 25. 10. 1950 19. 2. 2017
Zdeněk HRŮŠA, Jindřichův Hradec 18. 2. 1949 19. 2. 2017
Josef SNÍŽEK, Popelín 6. 2. 1937 19. 2. 2017
Iva ŠMÍDOVÁ, Kunžak 19. 1. 1944 20. 2. 2017
Alenka MÁCOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 11. 1934 22. 2. 2017
Bohumil HANZAL, Člunek 29. 12. 1949 23. 2. 2017
Ludmila ZIKMUNDOVÁ, Nová Včelnice 11. 9. 1928 24. 2. 2017
Jiřina SKŮPOVÁ, Staré Město pod Landštejnem 22. 1. 1932 24. 2. 2017

Stanislav BUDÍN, Jindřichův Hradec 6. 4. 1942 26. 2. 2017
Bohuslava ŠMOLOVÁ, Nová Včelnice 9. 3. 1930 1. 3. 2017
Jiří STRADA, Kardašova Řečice 2. 3. 1944 1. 3. 2017
Miloslav FLAŠKA, Nová Včelnice 18. 5. 1934 2. 3. 2017
Stanislav ŠVOB, Jindřichův Hradec 6. 5. 1950 2. 3. 2017
Vlastimila NOVÁKOVÁ, Děbolín 10. 3. 1931 3. 3. 2017
Hana KREJČÍ, Jindřichův Hradec 1. 9. 1959 3. 3. 2017
Marie KORANDOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 8. 1931 4. 3. 2017
Miloslava KREJČOVÁ, Žíteč 20. 8. 1930 6. 3. 2017
Pavel RIGÓ, Jindřichův Hradec 11. 6. 1947 7. 3. 2017
Božena JÍLKOVÁ, Nová Bystřice 25. 10. 1943 10. 3. 2017
František TALIÁN, Jindřichův Hradec 9. 9. 1944 13. 3. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

Kontroly rekreačních objektů 
Na podzim, v průběhu zimy až do příchodu 
jarních měsíců kontrolují policisté z  obvod-
ních oddělení Územního odboru J. Hradec 
ve spolupráci s kynology a jejich čtyřnohými 
pomocníky rekreační objekty i chatové osa-
dy. Tak tomu bylo i dne 21. února 2017 poblíž 
obce Malý Ratmírov na Jindřichohradecku.
Rekreační objekty před zimou jejich majite-
lé uzavírají a opouští, přičemž se vrací zpět až 
s  příchodem teplejšího počasí. Policie  opě-
tovně upozorňuje  majitele chat a  chalup, 
aby svým zodpovědným přístupem nedávali 
zlodějům šanci se obohatit! 
Připomeňme si základní zásady zazimová-
ní chat:
• věnujte pozornost zejména stavebním ot-

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

tronickou ochranu (např. napojení na PCO)
• zabezpečte si rekreační objekt (zámkový 

systém, uzamykatelné okenice)   
• objekt mějte správně pojištěný nejen proti 

krádeži, ale i proti požáru
• nechlubte se před neznámými lidmi ma-

jetkem uloženým v objektu
• pro případ vloupání si pořiďte fotodoku-

mentaci cenných věcí, poznamenejte si   
čísla elektrických přístrojů

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

• při pobytu na chatě si všímejte pohybu ne-
známých osob a aut – případné svědectví 
je důležitým vodítkem pro práci policie

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

• rekreační objekt nepravidelně navštěvujte 
i v zimě – uklizený sníh budí zdání  neustá-
lé kontroly

• při podezření z vykradení zásadně nevstu-
pujte do objektu, neuklízejte po zlodějích 
a volejte NEPRODLENĚ Policii ČR na lin-
ku 158!

• vše důležité pro vypátrání odcizených věcí 
a dopadení pachatele oznamte do policej-
ního protokolu

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

Policisté z  jednotlivých obvodních odděle-
ní provádějí opakovaně preventivní kontro-
ly. Když policista, tzv. územák, který má v pů-

sobnosti   příslušnou lokalitu s  rekreačními 
objekty, zkontroluje danou chatu či chalupu, 
zasune za dveře či okenici kontrolní kartičku. 
Z kartičky  pak majitel zjistí, kdy byl jeho ob-
jekt naposledy kontrolován policií. Na kartič-
ce je dále uveden kontakt na  příslušné ob-
vodní oddělení PČR pro případ, že objekt 

navštívil nezvaný host. Majitel chaty či cha-
lupy tak ihned vyrozumí policii, která přijede 
na místo narušeného objektu.

Pomocí preventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a navazováním neformál-
ních vztahů s  chalupáři  policisté předchází 
možné majetkové kriminalitě!

Hana Millerová

Prevence: 
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 3. března 2017 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou 
Blížilovou. Do Jindřichova Hradce byly přivítány tyto děti: Tománková Alžběta, Smejkalová Sofie, Beranová Adéla, Boudová Zita, Dvořáková Tereza, 
Hájek Šimon, Hofman Antonín, Chadimová Vendula, Kašpar Jan, Vostrý Pavel, Korčáková Nela, Kubas Tobiáš, Malý Matěj a Svitáková Sára.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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--------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky, 6. dubna 1917
Kuchyně v době válečné
Podává Anuše Kejřová, majitelka ku-
chařsko-hospodyňské školy, býv. odb. 
učitelka na Lyceu, měšť. škole, spisova-
telka všude rozšířených knih kuchař-
ských… v Hradci Králové. 

Jáhelník – hodící se nám pro bezma-
sé dny s  příchutí jaternicovou. Pro  
4 osoby vezmeme čtvrt kg jahel. Tyto 
dvakráte vařící vodou spaříme, dob-
ře propereme, odcedíme a nalijeme, 
máme-li slabé polévky, případně vo-
dy z  bramborové kaše aneb z  teplé 
vody, aby byly potopeny. Přidáme 
lžičku sádla husího neb vepřového, 
lžíci sole a vše vaříme do měkka asi  
1 hodinu, dle potřeby přilíváme po-
lévky neb vody. Do  měkkých jahel 
zamícháme 5 dkg utřených jater 
neb čtvrt litru vepřové krve. Přidáme 
špetku pepře, majoránky, 1 lžíci roz-
sekané do  růžova usmažené cibule, 
stroužek utřeného česneku. Taktéž 
jednu lžíci uvařených drobně rozse-
kaných hříbků, taktéž tu šťávu z nich, 
koflík mléka, do  kterého jsme celé 
vejce rozkverlali aneb lžíci polévko-
vého prášku Dr.  Oetkera, vše dobře 
promícháme, dle chuti přisolíme, ne-
musíme-li příliš šetřiti, přidáme i lzíci 
škvarků. Dáme na  pekáč do  růžova 
upéci asi půl hodiny. Můžeme podá-
vati k  tomu loupané brambory. Jest 
to pokrm neobyčejně chutný. 
V  uveřejňování dalších receptů bude 
v každém z příštích čísel pokračováno. 
Celkem podáme našim hospodyňkám 
100 návodů.
--------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální ti-
tuly můžete studovat v  knihovně jin-
dřichohradeckého muzea, která sídlí 
v  budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a  je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

jen přáti, by různé průpovědi se ne-
splnily. Role, zahrady dosud odpočí-
vají a tak všecky práce jsou letos, kdy 
do  budoucí sklizně největší naděje 
skládáme, nejméně o 6 neděl opož-
děny. Doufejme, že konečně nastane 
opravdové jaro a že v nadějích našich 
zklamáni nebudeme. 
Konduktérky
Na některých železničních tratích, jež 
křižují v Čes. Budějovicích, jsou činné 
ženy. 
20. dubna 1917
Osobní
Na  uprázdněný proboštský stolec 
zdejší jmenován Jeho Veličenstvem 
Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8 t. 
m. Monsig. Prelát Leonard Rendl, ře-
ditel polní konsistoře ve Vídni. Vysoký 
hodnostář meškal minulé dny v měs-
tě našem a nastoupí svůj úřad nepo-
chybně počátkem příštího měsíce. 

Ochotnické představení divadel-
ní ve Stráži za řízení Emmy Destin-
nové
Naše slavná umělkyně Emma De-
stinnové, které nebylo možno pro 
nastalé události světové v  letošním 
období podniknouti obvyklou umě-
leckou cestu do Ameriky, dlí nyní stá-
le na svém zámku ve Stráži. Se zvlášt-
ním zájmem sleduje činnost tamní 
ochotnické divadelní jednoty „Tyl“, 
zúčastnila se po tu dobu všech jejích 
veřejných představení, zvláštní čest 
pak prokázala jednotě tím, že ujala se 
sama řízení jejího představení, které 
se konalo dne 9. dubna 1917. K před-
stavení tomu zvolila umělkyně hru 
„Marie a Marta“, drama o třech jedná-
ních od Otty Fastra. 

6. dubna 1917
Osobní
Ředitel zdejšího gymnasia pan školní 
rada Jan Stránský jmenován ředite-
lem c. k. gymnasia v Něm. Brodě. Pan 
ředitel J. Stránský získal si za krátkého 
svého pobytu v městě našem u zdej-
šího obecenstva všeobecné obliby 
a vážnosti… Neradi loučíme se s pa-
nem ředitelem a  přejeme mu v  no-
vém působišti, kdež jej s  otevřenou 
náručí zpět vítají, nejlepšího zdaru. 

Jmenování
Ředitelem našeho gymnasia jmeno-
ván pan Ph.Dr. Ferdinand Hoffmeis-
ter, dosavadní ředitel dívčího reál. 
Gymnasia Minervy v  Praze, t. č. vo-
jenskou povinnost konající. Pan Dr. F. 
Hoffmeister narodil se v  Mnicho-
vě Hradišti r. 1875, suploval na  reál.  
gymnasiu v  Klatovech, r. 1902-3 
jmenován provisorním učitelem 
na gymnasiu v Táboře, r. 1903-4 stal 
se skutečným učitelem na gymnasiu 
v  Pelhřimově, na  kterém působil až 
do  r. 1909-10. Téhož roku přeložen 
na  gymnasium v  Praze v Truhlářské 
ulici a  od  r. 19013-14 má dovole-
nou k řízení městského dívčího reál. 
gymnasia Minervy v Praze. Nový ře-
ditel jest znám jako vynikající český 
filolog, klasický, jest vědecky literár-
ně činný; uveřejnil celou řadu vědec-
kých, velmi cenných článku v Listech 
filologických a vydal latinské a řecké 
klasiky pro střední školy, jichž se hoj-
ně užívá na českých gymnasiích.
Bezejmenné udavačství
Poslední dobou dochází zdejší c. k. 
okr. Hejtmanství mnoho buď nepo-
depsaných nebo falešnými podpisy 
opatřených udání a  stížností. Podá-
ní tato nemají zpravidla pražádné-

ho výsledku právě proto, že udava-
če nemožno vyslechnouti a obtěžuje 
se jimi zdejší úřad, který jinými veli-
ce důležitými pracemi jest nad míru 
přetížen. … Následkem toho se pro-
hlašuje, že se okr. hejtmanství ano-
nymními udáními, jež také zpravidla 
svojí formou a  obsahem hrubě urá-
žejí, více zabývati nebude a je odkáže 
tam, kam patří. 
Zákaz barvení vajec
Za  účelem zamezení plýtvání vej-
ci zakázalo c. k. místodržitelství výn. 
ze dne 25. března 1917, pro rok 1917 
v Čechách barvená slepičí vejce (ve-
likonoční vajíčka) prodávati aneb 
do  obchodů dávati a  k  obvyklým 
hrám používati. Překročení tohoto 
zákazu potrestají se dle ustanovení 
uvedeného císařského nařízení. 

13. dubna 1917
Slavnost vzkříšení
Obvyklý slavnostní obřad na Náměs-
tí císaře Karla se letos pro nanejvýš 
nepříznivé počasí konati nemohl.
Cirkus Kontinental
na tržišti nepříznivým počasím donu-
cen pořádá svá představení na  roz-
loučenou v  sobotu 14. a  v  neděli  
15. dubna. 
Počasí o svátcích
bylo letos u nás prahanebné. Ve stře-
du a  ve  čtvrtek hřálo chvílemi slu-
níčko a  opravňovalo k  naději, že 
bude o  svátcích pěkně. V  pátek se 
však nebe zakabonilo, pršelo při ci-
telném chladu a  v  sobotu ráno le-
žel všude sníh jak o Vánocích. O Bo-
žím Hodu se zase ukázalo sluníčko, 
než ne na  dlouho, neboť v  pondělí 
opět bylo počasí aprílové. Málokdo 
pamatuje tak špatnou pohodu o ce-
lých svátcích, jaká byla letos a jest si 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Tuhá zima roku 1917, která neustoupila ani v březnu, pokračovala i v následujícím měsíci dubnu. Naši předkové tak strá-
vili čas velikonočních svátků, který tehdy nastal v polovině dubna, doma u kamen a v obavách o úrodu, když počasí ještě 
neumožnilo započít s pracemi na poli. Na zdejším gymnáziu došlo k výměně na postu ředitele. Tehdy Hradečané litovali 
odchodu Jana Stránského, který vykonával ředitelský úřad jen krátce, a ještě netušili, že nově příchozí ředitel Ferdinand 

Hoffmeister bude řídit zdejší gymnázium až do roku 1936 a právě on prosadí realizaci odkládané stavby nové budovy gymnázia. Novým jindřichohradeckým 
proboštem byl jmenován Leonard Rendl. Všeobecný válečný nedostatek se projevil zákazem prodeje barvených vajec o Velikonocích a Ohlas od Nežárky uve-
řejnil novou rubriku, v níž přinášel recepty na válečné pokrmy od Anuše Kejřové. Výběr z receptů Vám budeme pravidelně přinášet i my.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

v celkovém hodnocení 4. místo z 39. soutěžících, 
kdy Alešovi chyběl jen krůček k pověstné bedně. 
Díky dosaženým úspěchům byl Aleš Ferra (mlad-
ší) nominován do reprezentace v nejvyšší kate-
gorii Unlimited na  MS v  polské Toruni. V  pátek  
10. března 2017 byl oceněn titulem Letecký 
sportovec - akrobat roku 2016 na 2. místě, a to 
za  světově známým pilotem mistrovství světa 
„Red Bull Air Race“ Martinem Šonkou.  
Co napsat závěrem? Aleš Ferra i  Miroslav Čer-
ný jsou na zemi nejlepšími kamarády a na nebi 
velkými soupeři, ač jeden druhému fandí! To je 
stručné zhodnocení vztahu obou akrobatů Ale-
šem Ferrou (starším), současným předsedou Ae-
roklubu v Jindřichově Hradci. 

Srdečně vás všechny zveme na besedu „BEZMO-
TOROVÁ LETECKÁ AKROBACIE POD BLAN-
KYTNOU OBLOHOU“ s  oběma reprezentanty 
České republiky, která se uskuteční v konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradecka v  pátek  
28. dubna 2017 od 18.00 hodin. Akce bude do-
plněna bohatou fotografickou prezentací a auto-
gramiádou. Vstup zdarma. 

Vladislav Burian, Aleš Ferra ml. a Miroslav Černý
Foto: archiv A. Ferry ml.

 � Jindřichohradecké muzeum bude hostit besedu s mistry bezmotorové letecké akrobacie
V pořadí třetí akcí pořádanou Klubem historie 
letectví Jindřichův Hradec v  prostorách kon-
ferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka bu-
de beseda se skutečnými mistry bezmotoro-
vé letecké akrobacie Alešem Ferrou (mladším) 
a  Miroslavem Černým. Oba jsou reprezentan-
ty České republiky a oba jsou ověnčeni řadou 
medailí z  prestižních leteckých soutěží. Abych 
mohl představit tyto aviatiky, využil jsem jejich 
ochoty a stručně ocituji jimi poskytnuté letecké 
„životopisy“.
Miroslav Černý se narodil v roce 1975. Od útlé-
ho věku chodil na letiště v Praze - Točné, kde létal 
s modely. Sice pokukoval po velkých letadlech, 
ale díky silným brýlím mu to nebylo umožněno. 
Zlom nastal v jeho 17 letech, kdy Mírovi poradil 
kamarád návštěvu letiště u Benešova. Zde potkal 
instruktora Miloše Ramerta, který mu letecký vý-
cvik doporučil a jak sám M. Černý uvádí: „Kupo-
divu jsem neměl žádný problém u letecké lékařky.“ 
Začal létat na kluzácích. „Jediné, co mě trápilo, by-
la roční přezkoušení, kde jsem musel absolvovat vý-
vrtky a pády, a těch jsem se hodně bál.“ Když bylo 
Mírovi asi třicet, objevila se na letišti karburátoro-
vá „dvěstěpětka“ a Miloš Ramert mu nabídl mož-
nost výcviku na tomto letadle. Po nějaké době 
se opět objevil další jeho zlomový stroj a to Zlín 
Z50M. Aby na něm mohl Míra létat, bylo třeba 
si udělat kvalifikaci akrobacie. A to mu napros-
to změnilo dosavadní aviatický život. „Naprosto 
jsem tomu propadl. Sice mi to moc nešlo, ale hodně 
mě to bavilo!“ V době, kdy byly motorové akroba-
tické stroje v servisu, dostal Míra opět novou vý-
zvu, tedy možnost akrobacie na kluzáku. „Od té 
doby se snažím učit akrobatit a  využívat každou 
možnost k létání“, uzavřel své krátké vzpomínky 
Miroslav Černý. A  že mu bezmotorová akroba-
cie jde skutečně více než skvěle, je důkazem na-
příklad jeho titul mistra světa z roku 2015 na klu-
zácích v kategorii Advanced. Miroslav Černý byl 
poté vyhlášen českým Leteckým sportovcem - 
akrobatem roku 2015. 
Aleš Ferra se narodil v roce 1988. A kde hledat je-
ho letecké kořeny? Ty sahají až k legendárnímu 

Jaroslavu Kamarýtovi, excelentnímu vojenské-
mu předválečnému i  poválečnému vojenské-
mu instruktorovi létání, který byl na svatbě svěd-
kem jeho dědy při sňatku s plachtařkou Květou 
Šelepovou. První lety Aleš absolvoval na rogallu 
se svým tátou, když mu byly dva roky. Sám začal 
létat na větroních v roce 2003 v Aeroklubu v Jin-
dřichově Hradci. Vystudoval střední školu ve Vo-
dochodech, obor letecký mechanik, po  roce 
práce v  Aeru Vodochody přešel do  společnosti 
F-AIR v Benešově, kde pracuje dosud jako letec-
ký mechanik a instruktor. Zde také získal kvalifi-
kaci sportovního pilota. V roce 2011 ho stíhací pi-
lot plk. František Hlavnička, známý „král MiG-21“, 
zasvětil do tajů akrobacie a nočního létání. V ná-

sledujícím roce v  letecké škole Miloše Ramerta 
získal akrobatickou kvalifikaci na kluzácích a po-
té na Mistrovství České republiky v Kolíně obsa-
dil 4. místo v kategorii Sporstman. Následující rok 
v téže kategorii v Jindřichově Hradci získal titul 
mistra republiky a byl nominován do české re-
prezentace v kategorii Advanced, kde se v roce 
2014 na Mistrovství světa v polské Toruni získal 
bronzovou medaili za povinnou sestavu. V roce 
2016 na  MS v  maďarské Mátkopusztě obsadil 

Miroslav Černý v kokpitu kluzáku, vpravo nad ním Aleš Ferra mladší.

 �Úzkokolejka zve na nostalgickou velikonoční jízdu
Velikonoce jsou za  dveřmi! Jak se prodlužu-
jí dny, probouzí se ze zimního spánku nejen 
příroda. Je čas vyrazit na výlet! Malebným kra-
jem České Kanady vás v  sobotu 15. dubna 
vyveze Velikonoční nostalgický vlak. Během 
cesty z  Jindřichova Hradce do  Nové Bystřice 
zastaví vlak v  jedné ze stanic, aby si zde dě-
ti na přilehlé zahradě nasbíraly, co tu pro ně 
nachystal velikonoční zajíček. Cestující se mo-
hou zúčastnit soutěže o  nejhezčí přinesené 
vajíčko. Inspiraci ani technikám zkrášlování se 
meze nekladou. Soutěžní výtvory budou vy-
staveny v Nové Bystřici. Na výherce čeká vol-
ná jízdenka na některý z dalších parních vlaků. 
Pro velké i malé je v cílových stanicích připra-

vena tvořivá dílna. Na zpáteční cestě si bude-
te moci uplést pravou velikonoční pomlázku. 
Na Velikonoční pondělí se bude koledníkům 
určitě hodit.
V bufetovém voze historické soupravy budou 
pro cestující připraveny tradiční velikonoční 
mazance a  beránci. Velikonoční jízdu zpest-
ří čerstvě vylíhnutá kuřátka, králíčci a  možná 
i malá jehňátka či kůzlata.
Nostalgický velikonoční vlak povede nejstar-
ší diesel elektrická lokomotiva v  České re-
publice. 
Více informací naleznete na www.jhmd.cz

Pavel Matlas
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místem jsou jednotlivá pracoviště Jihočeského 
centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
a mateřská centra.
Apeluji na  provozovatele veřejně přístupných 
objektů, aby zvážili možnosti osadit patřičná 
místa tímto speciálním zámkem. Za  určitých 
podmínek je možné získat i  dotovaný Eurozá-
mek. Informace hledejte na  webových strán-
kách www.euroklic.cz. Zkusme zdravotně handi-
capovým spoluobčanům usnadnit život větším  
počtem Eurozámků.
Závěrem připomínám nově osazená místa Euro-
zámkem. Jedná se vždy o sociální zařízení, a to 
v Třeboni, v Táboře, v Prachaticích, v  Jindřicho-
vě Hradci a v Dačicích. V Třeboni, v Jindřichově 
Hradci a  v  Dačicích je mohou osoby využívat 
v  prostorách jednotlivých pracovišť Úřadu prá-
ce ČR. V Táboře je majitelé Euroklíčů naleznou 
na autobusovém a vlakovém nádraží a v prodej-
ně hypermarketu Kaufland. V Prachaticích je tím-
to speciálním zámkem vybavena taktéž toaleta 
v prodejně Kaufland a dále toaleta na plaveckém 
stadionu a hokejbalovém hřišti.

Miroslava Ferdanová

 � Euroklíče a Eurozámky kolem nás
Život kolem nás, včetně cestování, nepřiná-
ší pouze příjemné zážitky, ale i nepříjemné ma-
ličkosti, které dokážou pokazit krásné prožitky 
nebo cestu do práce či za zábavou. Tyto „malé“ 
problémy s cestováním mohou být pro určitou 
skupinu osob i důvodem odmítnutí zaměstnání. 
Jsou to lidé, kteří na základě svého zdravotního 
postižení jsou odkázáni na  bezbariérové pro-
středí, na prostornou a někteří i velmi rychle do-
stupnou toaletu. Známe problémy tělesně po-
stižených osob se zdoláváním architektonických 
bariér, ale může se  jed-
nat o  jedince, kterého 
v davu lehce přehlédne-
me, protože není nijak 
zvlášť odlišný od  ostat-
ních lidí. A  přece může 
mít vážné zdravotní problémy. Mám na mysli na-
příklad onkologické pacienty, lidé s Crohnovou 
chorobou, ulcerózní kolitidou, močovými dys-
funkcemi nebo s roztroušenou sklerózou. 
Jsem přesvědčena, že v  nádražní hale nepo-
znáte, kdo z nich má tento zdravotní handicap, 
pokud se nejedná o vyšší stádium nemoci. Do-

kážeme si představit, do jak složité a nepříjem-
né situace ho staví jeho zdravotní problém? 
Jsme ochotni neptat se a  jednat, když nezná-
me důvod? 
Málokdo si uvědomuje, že osoby s  interním 
a onkologickým zdravotním problémem nema-
jí často nárok na sociální dávky ani na invalidní 
důchod, i když jim jejich choroba zcela zřetelně 
a často velmi intenzivně ovlivňuje každodenní 
život. Stejně jako kdokoli jiný se každé ráno vy-
dávají se spěchajícím davem do zaměstnání ne-
bo do školy. Velká část z nich má nárok na eu-
roklíč, který by mohl zjednodušit jejich obavy 
s  rychle dostupnou toaletou, pokud naleznou 
k tomuto speciálnímu klíči i Eurozámek na pa-
třičných dveřích. Euroklíč mohou získat zcela 
zdarma držitelé TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, 
onkologičtí pacienti, osoby trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohno-
vou chorobou, močovými dysfunkcemi a rodi-
če dětí do tří let s bydlištěm v Jihočeském kra-
ji. Regionální pracoviště Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR je centrálním distri-
bučním místem Euroklíčů, dalším distribučním 

poj maté, vyzkoušet si, jak se dá jíst čínskými hůl-
kami, nebo se obléci do  tradičních svátečních  
vietnamských šatů. Program probíhal každý den 
i  odpoledne mimo školu. Naši studenti ukázali 
svým hostům památky Jindřichova Hradce a ta-
ké si s nimi zasportovali. Ve čtvrtek se uskutečni-
lo v obřadní síni Výstavního domu Stará radnice 
slavnostní přijetí zahraničních studentů staros-
tou města Stanislavem Mrvkou a  místostarost-
kou Petrou Blížilovou. 
Projekt se setkal s velmi pozitivním hodnocením 
našich studentů. Velký přínos měla celá akce ze-
jména pro studenty, kteří měli stážisty ubytová-
ny ve svých rodinách. Věnovali se jim i mimo ško-
lu, což jim přineslo spoustu zážitků a zkušeností. 
Projekt EDISON považujeme za  velmi smyslu-
plný a studentské organizaci AIESEC děkujeme 
za tuto příležitost.

Jana Mazancová

 � Projekt Edison představil jindřichohradeckým studentům kulturu šesti zemí
Na  Střední zdravotnické škole v  Jindřichově 
Hradci probíhal letos poprvé projekt EDISON.  
Setkal se s velkým úspěchem. Tento projekt zašti-
ťuje mezinárodní studentská nezisková organi-
zace AIESEC. Hlavními cíli projektu je odbourání 
bariér a předsudků mezi různými kulturami svě-
ta a umožnění komunikace v angličtině. V rámci 
projektového týdne na přelomu února a března 
navštívili naši školu studenti z 6 zemí: Číny, Viet-
namu, Indonésie, Alžírska, Argentiny a  Brazílie. 
Formou prezentací, diskuzí, videí i  dovezených 
rekvizit seznámili naše studenty s ekonomický-
mi, kulturními i politickými reáliemi svých zemí. 
Nejen naši studenti se dozvěděli mnoho infor-
mací o  vzdálených zemích, ale i  stážisté získali 
zajímavé poznatky o České republice. Naši stu-
denti si pro ně připravili prezentace zajímavých 
míst České republiky, Jindřichova Hradce a okolí, 
české hudby, filmu, jídla nebo sportu. 

Projekt započal v  pondělí 27. února zahajova-
cím ceremoniálem. Pak se odebrali naši studenti 
do svých tříd se zahraničními stážisty. Veškeré ak-

tivity probíhaly v anglickém jazyce. Nejzajímavěj-
ší částí týdenního programu byla „Global village“, 
kde naši hosté formou stánků představili svou 
zem. Studenti tak mohli ochutnat národní spe-
ciality Indonésie nebo argentinský tradiční ná-

Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 
Sb., o  veřejných sbírkách a  podléhá kontrole 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Děkujeme. 
Více informací na www.rolnicka.cz.

Ludmila Pokorná

 � Pomozte Diakonii Rolnička koupit nový mikrobus
Vážení občané Jindřichova Hradce, v  posled-
ním dubnovém týdnu, tedy od 24. do 28. dub-
na, možná opět v ulicích vašeho města potkáte 
dobrovolníky ve žlutých tričkách se zapečetěný-
mi pokladničkami, kteří vám nabídnou ke kou-
pi placku s  originálním obrázkem z  Diakonie 
Rolnička. Neodmítnete-li je, přispějete v  rámci  
16. ročníku veřejné sbírky Rolničkové dny 
na koupi nového mikrobusu pro svoz klientů.
Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým 
z  celého táborského regionu. Aby naše služ-
by byly dostupné, nabízíme svým klientům 
i  službu dopravy do  střediska a  zpět domů. 
V současné době vlastníme 3 mikrobusy, které  
každý všední den obsluhují 5 tras a dohroma-

dy najedou 600 km za den. Vzhledem k velké 
vytíženosti našich vozů bude v  příštích dvou 
letech nutná alespoň částečná obnova naše-
ho vozového parku. Pomozte nám potřebnou 
službu dopravy zachovat i vy a přispějte nám 
na nový mikrobus.
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ské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flét-
ny a je rovněž pověřen uměleckým řízením Ba-
rokního orchestru Pražské konzervatoře.
Filip Dvořák vystudoval klavír na Konzervatoři 
Brno, později cembalo a generálbas na Hudeb-
ní fakultě AMU a  dva roky na  Hochschule für 
Musik und Theater v Lipsku. Je vyhledávaným 
hráčem bassa continua a zakladatelem barok-
ního souboru Hipocondria ensemble.  Inten-
zivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cem-
balářské dílně F. Vyhnálka.
Oba hráči na poli tzv. staré hudby spolupracují 
s předními soubory, jako např. Collegium 1704, 
Capella Regia, Collegium Marianum, Czech En-
semble Baroque, Musica Florea či Ensemble 
Inégal, se kterými vystoupili na  předních ev-
ropských scénách.
Na koncertě 7.4. zazní sonáty A. Corelliho, F. Man-
ciniho. a I. Siebera, Fantasie G.Ph.Telemanna a Ja-
kub Kydlíček předvede i  moderní techniky hry 
v soudobé skladbě pro zobcovou flétnu.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v se-
kretariátu ZUŠ nebo budou k dispozici před kon-
certem v kapli sv. Maří Magdaleny.
Koncert se koná za finanční podpory města Jind-
řichův Hradec v rámci soutěžní přehlídky ve hře 
na zobcovou flétnu FLAUTOVÁNÍ, na kterou jsou 
posluchači rovněž srdečně zváni.

Marián Mikula

 � Jindřichův Hradec rozezní italské sonáty
Italské sonáty se zobcovou flétnou na tisíc a je-
den způsob - to je podtitul koncertu Varie so-
nate, který v pátek 7. dubna od 19.00 hodin 
v  kapli sv. Maří Magdaleny pořádá Společ-
nost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s.

Po  úspěšných koncertech Collegia 1704, Pra-
gue Cello Quartet, Escualo Quintetu nebo En-
semble Inégal, na  kterých mělo jindřichohra-
decké publikum příležitost slyšet současné 
nejlepší soubory v  oblasti tzv. vážné hudby, 
představí Společnost přátel ZUŠ Vítězslava No-
váka jednoho z  našich nejvyhledávanějších 
hráčů na zobcovoou flétnu - Jakuba Kydlíčka, 
kterého doprovodí cembalista Filip Dvořák.
Jakub Kydlíček absolvoval po  studiích zobco-
vé flétny a  dirigování na  Konzervatoři Plzeň 
masterclass u předních osobností staré hudby 
na Schole cantorum basiliensis v Basileji. Záhy 
po svém absolutoriu se stal pedagogem Praž-

V září proběhla tradiční výstava ovoce a zeleni-
ny na 3. ZŠ, o kterou bývá pravidelně velký zá-
jem. Výrazně jsme též pokročili v  propagaci 
členských schůzí. Ty jsou určeny nejen členům 
naší organizace, ale může se jich zúčastnit také 
veřejnost.
Naše základní organizace měla ke konci loňské-
ho roku 106 členů a patří v rámci ÚS, které sdru-
žuje 18 organizací, v našem okrese mezi největší.
Na  závěr mi dovolte, abych poděkoval našim 
členům za práci, kterou v uplynulém období vy-
konali ve prospěch naší organizace.

Vladimír Kamiš

 � Svaz zahrádkářů České republiky letos slaví šedesáté výročí své existence
Dříve, než budu hodnotit rok 2016 v  Základní 
organizaci, chtěl bych připomenout, že Svaz za-
hrádkářů v České republice letos sice slaví šede-
sáté narozeniny, historie zahrádkářských spolků 
u nás se však píše již mnohem déle. Důkazem je 
právě naše jindřichohradecká organizace, která 
ve městě působí od roku 1936 a v loňském roce 
oslavila 80. výročí svého založení.
Loňský a  předloňský rok byl mimořádně sla-
bý na dešťové srážky, což se projevilo na úrodě 
ovoce a zeleniny. Během roku se uskutečnilo de-
set výborových a devět členských schůzí. Výbor 
průběžně věnoval pozornost prodejně a  moš-
tárně jako zdroji příjmů naší organizace.

V prodejně Na Hradbách 198/I se podařilo stabili-
zovat kolektiv prodavaček a během celého obdo-
bí od dubna do října dosahuje dobrých výsledků. 
V letošním roce přivítáme v naší prodejně prv-
ní návštěvníky 3. dubna. Další službou pro ve-
řejnost je moštování, přičemž tato činnost je plně 
závislá na úrodě v jednotlivých letech.
Před zahájením sezóny byly prostory v naší bu-
dově vymalovány, během roku probíhaly klem-
pířské a zednické práce. Touto pravidelnou údrž-
bou se snažíme o to, aby náš majetek neztrácel 
zbytečně na hodnotě. Společně s ÚS jsme se po-
kusili uspořádat zájezd do Znojma, který se ale, 
bohužel, pro malý zájem neuskutečnil.
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laické pečující, kteří se v  rámci paliativní pé-
če starají o  své blízké. Účastnit se může kaž-
dý, koho daná tématika zajímá. Na  kurzech 
lze získat potřebné rady a  informace, navzá-
jem si vyměnit zkušenosti, naučit se v  praxi 
ošetřovatelské techniky. Přichystány jsou sou-
bory příruček k pečování a instruktážní videa 
na DVD. Vše zdarma!
Přihlásit se a bližší informace je možné získat 
prostřednictvím Tomáše Hataje (tomas.ha-
taj@diakonie.cz; 603  167  539) či přímého 
webového odkazu na akci http://www.pecu-
jdoma.cz/akce/pecuj-doma-a-s-nami-kur-
zy-v-jindrichove-hradci/

Roman Pišný

 � Sedm pečovatelských kurzů pořádá zdarma Diakonie ČCE
Cyklus sedmi šestihodinových kurzů, který je 
financován z prostředků Evropského sociální-
ho fondu, pořádá v dubnu a květnu Diakonie 
ČCE. Všechny kurzy se uskuteční na faře Čes-

kobratrské církve evangelické v  Jindřichově 
Hradci, ulici Bratrské 129/IV (lesopark U Jaku-
bu). Série přednášek a kurzů nese název „Pe-
čuj doma a  s  námi“. Není určena pouze pro 

TERMÍNY A TÉMATA:

Ošetřovatelský kurz sobota 8. dubna 10.00 – 16.00 hodin Petra Opršalová

Sociálně právní kurz pátek 21. dubna 9.00 – 15.00 hodin Mgr. Radka Pešlová

Fyzioterapeutický kurz sobota 22. dubna 10.00 – 16.00 hodin Mgr. František Vaňous

Praktický nácvikový kurz pátek 12. května 10.00 – 16.00 hodin Petra Opršalová

Pečování v závěru života pátek 19. května 10.00 – 16.00 hodin Mgr. Milada Štoidlová

Pečování o člověka s demencí pátek 26. května 10.00 – 16.00 hodin Zdeňka B. Juchelková

Kurz komunikace sobota 27. května 10.00 – 16.00 hodin Zdeňka B. Juchelková

nařídilo vedení SS v ghettu za přečin „nedovo-
leného poštovního styku s okolním světem“. Ru-
dolf se pokusil přes českého četníka propašovat 
dopis svému děvčeti do Prahy a ten byl Němci 
zachycen. Dne 26. února 1942 přišel Rudolf o ži-
vot. Oba jeho rodiče zemřeli v říjnu 1944 v ply-
nových komorách v Osvětimi, mladší bratr Pavel 
tamtéž již v květnu 1944. 
V  závěru dopisu stoji: „Jak škola naloží s  dáv-
ným příběhem svého studenta, ponechávám 
samozřejmě na Vás. Velice by mně těšilo, kdyby 
na  Rudolfa vzpomenula jeho škola, kterou mi-
loval. A  také věřím, že dnešní studenti si znovu 
uvědomí, jak se vše změnilo k lepšímu a že přes 
všechny současné problémy je život snadnější 
a hlavně svobodnější.“
K  připomenutí tragické smrti Rudolfa Fantla 
vznikl panel, který je umístěn v 1. patře budo-
vy gymnázia a ve dnech 7. a 8. března 2017 byl 
vystaven v  prostorách bývalé židovské syna-
gogy v Jindřichově Hradci.

Jana Burianová

 � Rudof Fantl – zapomenutý příběh jindřichohradeckého gymnazisty
Dne 26. února uplynulo 75 let od tragické smrti 
Rudolfa Fantla, bývalého studenta jindřichohra-
deckého gymnázia, jehož příběh by zůstal za-
pomenut, kdyby koncem ledna tohoto roku ne-
přišel na adresu gymnázia dopis. Ing. František 
Fantl, žijící od roku 1968 v Anglii, v něm požádal 
o připomenutí výročí tragického životního osu-
du svého bratrance Rudolfa, který vždy rád vzpo-
mínal na studentská léta na gymnáziu v Jindři-
chově Hradci. O životě našeho bývalého studenta 
jsme se dověděli, že rodina Fantlových sestáva-
la z otce Oty, matky Hermíny a dvou synů, Ru-
dolfa (nar. 25. 6. 1920) a Pavla (nar. 23. 4. 1924). 
Fantlovi žili v  rodinné vilce v  Gymnasijní uli-
ci a oba synové to měli do školy jen „přes ulici“. 
Otec vedl textilní obchod na dnešním náměstí 
Míru, synové navštěvovali gymnázium a dobře 
se učili. Rudla, jak se mu v rodině říkalo, kama-
rádil s  Karlem Bermanem, pozdějším slavným 
operním pěvcem. Někdy koncem 30. let se ro-
dina odstěhovala do  Prahy, kde Ota opět vedl 
obchod s  oděvy. Po  zřízení Protektorátu a  vy-

hlášení tzv. rasových zákonů začaly i  pro Fant-
lovi platit mnohé zákazy. Židé nesměli chodit 
do  kin či divadel, chodit do  parku, v  doprav-
ních prostředcích smě-
li používat posledního 
vozu, byly jim odebrá-
ny telefony a  radia, je-
jich nákupní doba byla 
omezena atd. Od srpna 
1941 pak bylo povin-
né nosit na  oděvu žlu-
tou hvězdu. Rudolf měl 
v  té době vážnou zná-
most s  českou dívkou 
v Praze. Všichni čtyři Fantlovi byli transportová-
ni do  ghetta Terezín transportem „M“ z  Prahy 
dne 14. 12. 1941. Přes nedostatek jídla, katastro-
fální ubytovací a hygienické podmínky, nebylo 
ghetto vyhlazovacím táborem. Jedinou výjim-
kou za  celou existenci ghetta, které vedle jed-
notek SS hlídali také protektorátní četníci, byla 
poprava oběšením 16 mladých mužů, kterou 

pouliční tanec, či tanečníky s deštníky. Na pří-
pravě se podílely Lucka Valová a  Lída Hubo-
ňová. Poslední vystoupení bylo v režii Aerobik 
Team LENA, kdy se celkem 34 dětí představi-
lo coby trpaslíci, růžové holčičky a zpěvačky. 
Na nácviku se podílely lektorky Renata a Petra 
Novákovy spolu s Lenkou Průchovou.
Pokud jsem na  někoho zapomněla, omlou-
vám se, ale tak nabitý program v rychlém sle-
du a tolik účinkujících vyžadovalo velkou po-
zornost. Z toho je vidět, že jsme se ani chvilku 
nenudili, stále se bylo na co dívat. Ráda bych 
moc a moc poděkovala všem účinkujícím, že 
nám připravili krásné odpoledne. Odměnou 
jim byla kytička pro vedoucí a  sladkosti pro 
účinkující děti. Sluší se také poděkovat orga-
nizátorkám, které musely vynaložit dost velké 
úsilí k tomu, aby zajistily tolik vystoupení.

Dáňa Šprinclová

 �Oslava svátku žen v Kulturním domě Střelnice měla nabitý program
Již neuvěřitelných 25 let pořádá Jindřichohra-
decké sdružení sociálních aktivit oslavu MDŽ. 
Letos to bylo 9. března opět v sále na Střelnici.
Předsedkyně Anička Vymětalová přivítala hos-
ty, a  to starostu města Stanislava Mrvku, oba 
místostarosty Bohumila Komínka a Petru Blíži-
lovou, vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňku 
Šindelářovou, ředitelku Střední zdravotnické 
školy Bělu Pickovou, rychtáře Obce baráčníků 
Josefa Šprincla a všechny přítomné v sále.
Ve  svém projevu pan starosta popřál všem 
krásné odpoledne a  poděkoval organizáto-
rům. K  tomuto významnému svátku popřál 
ženám hodně zdraví, spokojenosti v  rodině 
a hezký a spokojený život v našem městě.
Po  zahájení se na  jevišti i  na  parketu střídali 
jednotliví účinkující. A že jich bylo! Nejprve ti 
nejmenší z 3. MŠ na sídlišti Vajgar. 12 dětí za-
zpívalo, zatančilo v hezkém pásmu, které na-
cvičily paní učitelky Vetýšková a  Dvořáková. 

Poté se představila s  vážnějším programem 
Základní umělecká škola V. Nováka s ukázka-
mi sólového zpěvu a hrou na hudební nástro-

je celkem v pěti vystoupeních. Nejpočetnější 
bylo vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže, 
kdy se představilo na  80 účinkujících v  šesti 
skupinách. Viděli jsme country tance, kovboje, 
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V DUBNU 2017

Merkur se objeví na počátku měsíce večer nad západním obzorem, Venuši můžeme vidět ve druhé polovině měsíce ráno nízko nad východním obzo-
rem. Mars je možné spatřit ještě večer nad západem, Jupiter již bude možné pozorovat po celou noc. Saturn se objeví ve druhé polovině noci a plane-
ty Uran a Neptun jsou nepozorovatelné. Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je opravdu nádherná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc 
zprava, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledem tak vidíme krásný prostorový a vel-
mi působivý obraz se všemi detaily. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, 
jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 3. dubna první čtvrtí, 11. dubna úplňkem a 19. dubna poslední čtvrtí. 26. dub-
na nastane nov. 15. dubna bude Měsíc v odzemí (405 445 km) a 27. dubna přízemí (359 337 km). 
Za jasného počasí je velmi poutavé i pozorování Slunce. Nenechme si ujít mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneč-
ní skvrny, anebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Obloha na přelomu zimy a jara, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlho-
viny, galaxie, dvojhvězdy atd. 
Dne 19. dubna ve 22.26 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Býka.

• 1. 4. v 11.00 hodin – Merkur v  největší východní elongaci (19° do Slunce)
• 3. 4. ve 20.00 hodin – Jupiter v opozici se Sluncem
• 8. 4. v 18.00 hodin – Jupiter nejblíže Zemi (666,5 miliónu km)
• 10. 4. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,4° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky)
• 14 4. v 7.00 hodin - Uran v konjunkci se Sluncem
• 16. 4. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,8° severně)

• 20. 4. v 7.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 22. 4. ve 14.00 hodin - maximum meteorického roje Lyrid (ZHR 18)
• 28. 4. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,4° jižně)
• 28. 4. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,1° severně; zákryt 

Aldebaranu Měsícem pozorovatelný nad naším obzorem)
• 29. 4. ve 23.00 hodin - Venuše dosahuje maximální jasnosti (-4,5 mag)

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 pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

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

Další zajímavosti oblohy v dubnu 2017:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
14.00 – 16.00 hodin 

úterý a pátek večer: 20.00 – 22.00 hodin

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2017:

sbírky hudebních nástrojů Národního muzea.
Dirigent Jiří Habart se nejdříve věnoval hře 
na housle. Dirigování studoval soukromě. Jako 
houslista spolupracoval s Filharmonií Bohusla-
va Martinů Zlín. V současné době studuje na HF 
JAMU v Brně. 
Srdečně zveme všechny posluchače na  tento 
koncert. Předprodej vstupenek začal 27. 3. v pro-
dejně bylinek Zuzany Kořínkové na  náměstí  
Míru.

Ludmila Plachá

 � Jindřichohradecký symfonický orchestr potěší posluchače v zámeckých prostorách
Na  program Jarního koncertu, který se bude 
konat v neděli 9. dubna od 19.00 hodin v Ry-
tířském sále SHZ v  Jindřichově Hradci, byly 
zařazeny skladby Debussyho, Mendelssohna-
-Bartholdyho a Griega. Jako sólisté se předsta-
ví harfistka Hedvika Mousa Bacha a  houslista  
Miroslav Ambroš, dirigovat bude Jiří Habart.
Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907) vycházel 
z  norských tradic a  čerpal z  lidové hudby. Zá-
sadním přínosem jsou drobné práce komorní 
hudby. Do zlatého fondu klasické hudby se řadí 
zejména suita Peer Gynt. 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) byl 
německým romantickým skladatelem, jehož 
skladby se vyznačují neobyčejnou melodickou 
vynalézavostí. Bývá přirovnáván k  Mozartovi. 
Začal vystupovat i  komponovat již jako dítě. 
Provedením Matoušových pašijí v r. 1829 v Lip-
sku odstartoval bachovskou renesanci. 
Claude Debussy (1862 – 1918) byl francouzský 
impresionistický skladatel a  klavírista. V  deseti 
letech byl přijat na Pařížskou konzervatoř. Psal 
hlavně kratší díla, klavírní, komorní i orchestrál-
ní hudbu a písně, ale složil i operu.
Hedvika Mousa Bacha se věnuje komorní i só-
lové dráze, ale také orchestrální a pedagogické 
činnosti, spolupracuje s mladými talentovaný-

mi umělci. Zajímá se i o českou soudobou hud-
bu, premiérovala skladby několika autorů. Spo-
lupracovala např. na projektech Lenky Dusilové, 
Ivy Bittové a Dana Bárty.  
Miroslav Ambroš studoval hru na housle u mno-
ha význačných pedagogů. Zvítězil v  mnoha 
soutěžích, např. absolutní vítězství v  soutěži 
Concertino Praga pro komorní soubory. V letoš-
ním roce uskutečnil úspěšné turné po USA. Hra-
je na vzácný nástroj italského houslaře Camilla 
de Camilliho z roku 1734 zapůjčeného ze státní 
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CHCETE NÁS?
Harry
kříženec jezevčíka, pes, 2,5 roku, kastrovaný
Harry je hodný mladý pes. Je zvyklý žít v bytě a je 
čistotný. S ostatními pejsky vychází dobře. Zpr-
vu je trochu bázlivější, ale rychle si zvyká a je to 
skvělý společník.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Pusina
kříženka NO (27 kg), fena, 2 roky, kastrovaná
Pusina je milé, hodné psí stvoření. Doposud žila 
v přemnožené smečce. K lidem je zatím trochu od-
tažitá, ale bez problémů nechá i cizí lidi, aby ji hladi-
li a manipulovali s ní. Z vnějšího prostředí byla dost 
vyjukaná, jelikož dosud znala jen uzavřený dvůr, za-
hradu a dům, vše ostatní je pro ni cizí, ale překvapi-
vě rychle si na okolí zvyká. S ostatními pejsky nemá 
problém. Byla zvyklá žít venku s přístupem dovnitř, 
do  tepla. Chůzi na  vodítku neznala, ale poměrně 
rychle se jí učí. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bělka
kříženka NO (30 kg), fena, 7 let, kastrovaná
Bělka je hodná starší fenka. Doposud žila v přem-
nožené smečce psů. K  lidem je hodná, naopak se 
na páníčka dost fixuje. S jinými pejsky zpravidla vy-
chází, ale je dominantnější. Byla zvyklá žít venku 
s přístupem dovnitř, do tepla. Chůzi na vodítku zvlá-
dá dobře, na volno se drží člověka. Doma je čistotná. 
Vhodná do klidnějšího prostředí, bez větších přesu-
nů a změn. V současné době je trochu při těle, potře-
bovala by pár kilo shodit.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Tiramisu
kříženka NO, fena, 5 let, kastrovaná
Tiramisu je úžasná a hodná fenka. Doposud žila 
v přemnožené smečce. K lidem je hodná, mazli-
vá, vychází skvěle i s vychovanými dětmi. S pej-
sky také vychází dobře, ale je dominantnější. 
Vhodná do domku se zahradou, nejlépe se spa-
ním uvnitř. Je čistotná, nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 9 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na  svůj věk velmi aktivní. 
Má rád společnost lidí. S fenkami vychází dob-
ře, ale vhodnější bude jako jedináček. Byl zvyklý 
žít celoročně venku, nyní je však v bytě a zvládá 
to skvěle, je čistotný a neštěká. Na vodítku tro-
chu tahá. Není vhodný ke slepicím či kočkám, 
které loví.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Čertík
kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Čertík je mladý aktivní pejsek, který zvládne delší 
procházky, ale doma si rád pohoví na gauči, takže 
rozhodně není jen na ven na zahradu. K  lidem je 
přítulný, dobře vychází jak s dospělými, tak i malý-
mi dětmi. Fenky miluje, s ostatními psími kluky si 
někdy chce vyjasňovat pozice, ale velký rváč to ne-
ní, jde v pohodě usměrnit. Dobře chodí na vodít-
ku a je v bytě čistotný. Bez problémů může chodit 
i na volno, přivolání má dobré (musí ale v pánovi cítit autoritu, pokud 
ne, dokáže si dělat, co chce). Hledá tedy hodný a milující domov, kde 
bude cítit, že majitel je tím, kdo tomu velí. Pak dokáže být skvělý parťák 
do pohody i nepohody. 
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

 �Městská knihovna nabídne čtenářům  
vyřazené tituly za symbolické ceny
Z  fondu knihovny jsme vyřadili některé knihy, které budou od  dubna 
k dispozici za symbolické ceny. Prodej se uskuteční v suterénu knihovny 
centrálního pracoviště (U Knihovny 1173/II).

Simona Pavlišová

 �O tradicích starých a nových v Oknech
Motto: „Chuť znovunalezeného je to nejsladší, co můžeme okusit“.      

(Paolo Coelho)
Kdysi v mládí jsem se hnala za novými poznatky a zkušenostmi a vůbec 
jsem nechápala, co mi otec chce říci větou: „Drž se tradic, dělají v životě 
pořádek!“ No, jaký pořádek je v tom, že se něco stále opakuje?
S  přibývajícími léty a  zkušenostmi člověk přichází 
na to, že opakující se věci skutečně dávají řád ryt-
mu času, bezpečí setkávání lidí podobně zaměře-
ných, bezpečí do vztahů i tvoření. Uživatelé služeb 
OKEN měli v  uplynulém měsíci několik možností 
prožívat dobré tradice. Tou první byl výlet do Třeště 
na „Cestu betlémů“. Díky grantu České spořitelny 
s názvem „Poznáváme spolu Česko“ jsme mohli prožít dva dny puto-
vání „Městem betlémů“ a seznámit se s tradicemi města i jednotlivých 
rodů, které pečují o betlémářství v Třešti. Zážitek to byl veliký. Množství 
krásy i  rozhovorů s tvůrci figurek či potomky betlémářů, kteří udržují 
odkaz rodu pro současné i příští generace. Inspirativní, krásné.
Mladou tradicí jsou finanční 
dary na práci OKEN od spo-
lečnosti Fruko Schulz, s. r. o. 
a  Pivovaru Bernard. Ani le-
tos realizaci této tradice 
podniky neobešly a  my se 
radujeme z  peněz, které 
budou využity na  kofinan-
cování dobrovolnických ak-
tivit.
Čtrnáct let v březnu slavila 
tradice benefičních plesů 
OKEN. Akce letos nesla ná-
zev „KOČIČÍ BÁL“. Již tra-
dičně zde hrála kapela LUC-
KY, již tradičně se o krásnou 
tombolu zasloužil vitální 
Tomáš Fiedler, již tradič-
ně se dražil výrobek Oken 
a  dar spřízněné duše – vy-
nikající krajkářky Jany Krau-
sové. Ples byl hojně navští-
ven a  jeho krásný výtěžek 
ve výši 55 000 Kč bude vyu-
žit na aktivní trávení volné-
ho času s  klienty a  poříze-
ní výtvarných a pracovních 
materiálů. Děkujeme všem, 
kteří tuto již tradiční aktivi-
tu svou účastí nebo jakýmkoli jiným způsobem podporují. Klienti, kteří 
i v letošním roce předvedli své divadlo, ti, kteří v rámci tanečního krouž-
ku „Správná pětka“ realizovali předtančení, rádi přijali potlesk a přízeň 
publika. Ředitelka Oken ráda poděkovala městu Jindřichův Hradec 
a dalším podporovatelům Oken – i „díky“ patří k dobrým tradicím. S při-
bývajícím věkem člověk stále více oceňuje podporu, přátelství a péči 
těch, kteří umějí setrvávat v dobrých vztazích a vytvářet tak dobré tra-
dice a bezpečí pro mnohé, k nimž život nebyl zrovna štědrý. A tak – sta-
rým i novým tradicím budiž chvála! 

Drahomíra Blažková
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla, na diashow a koncert
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Gena Brewera „K-PAX – SVĚT PODLE 
PROTA“ dne 6. dubna 2017 od 19.00 hodin 
do divadelního sálu. Společnost StageArt-
Cz. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Petra Halberstadta hrají: Radim Fiala, 
Petra Špindlerová / Markéta Plánková, Petr 
Halberstadt, Petr Bláha, Jakub Urbánek / Mar-
tin Siničák, Michal Bumbálek / Tomáš Milost-
ný, Eva Novotná, Gabriela Štefanová.
Do moderní psychiatrické léčebny je přijat zá-
hadný pacient, který o sobě tvrdí, že je mimo-
zemšťan z  planety K-PAX vzdálené od  Země 
několik tisíc světelných let. Jeho pobyt na psy-
chiatrii obrátí naruby životy nejen všech spo-

lupacientů, ale i zdravotního personálu, včet-
ně ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit 
pravou totožnost záhadného cizince. Divadel-
ní hra K-PAX laskavým humorem pojmenová-
vá neduhy naší společnosti a velmi často za-
mrazí svojí přesností. Během představení se 

budeme mít možnost ponořit do  hlubin lid-
ských duší a nenásilným způsobem se tak do-
zvíme mnohé o nás samých. Inscenace K-PAX, 
možná o  člověku, možná o  mimozemšťano-
vi, nás nenechá klidným a  překvapí nás na-
prosto nečekaným vyústěním celého příbě-
hu. Divadelní hra K-PAX Gena Brewera vznikla 
na  základě literární předlohy téhož autora. 
Gene Brewer je autorem knižní trilogie K-PAX, 
Na světelném paprsku, K-PAX III. – Svět podle 
Prota. Nejvíce však román proslavilo filmové 
zpracování literární předlohy, které bylo uvá-
děno v českých kinech pod názvem Svět pod-
le Prota v hlavních rolích s Jeffem Bridgesem 
a Kevinem Spaceym.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diashow 
Martina Loewa  „KUBA – OSTROV NA  ROZ-
CESTÍ DĚJIN“ dne 10. dubna 2017 od 19.00 
hodin do kinosálu.
Kuba je fantastická země. Unikát, co se jinde 
nevidí. V prostředí tropického Karibiku tu ži-
jí nádherní lidé ve světě, který jakoby vypadl 
z historického, mírně apokalyptického filmu. 
Duch místa – genius loci – je doslova omam-
ný. V kulisách rozpadajících se měst zní tem-
peramentní a podmanivé rytmy. Mezitím se 

jaksi mimochodem a rezignovaně stojí fron-
ty na  chleba, vejce či mléko. Nebo se čeká 
na rozhrkaný náklaďák, co tu slouží místo au-
tobusu. A přitom všechno kolem je tak neu-
věřitelně fotogenické. Lidé žijící na Kubě jsou 
potomky různých národů z  několika stran 
světa. Koluje tu zejména krev původních ku-
bánských „indiánů“, španělských kolonizá-
torů i  afrických otroků. Pestrost lidských ty-
pů, různorodost tváří a  krása kubánských 
úsměvů je okouzlující.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
hru Johna Murrella „BOŽSKÁ SARAH“ dne 
19. dubna 2017 od 19.00 hodin do divadel-
ního sálu. Divadlo Kalich. Divadelní před-
platné skupiny B.
V  režii Alice Nellis hrají: Iva Janžurová, Kryštof 
Hádek/Igor Ozorovič.
Slavná hra o posledním létě proslulé hereč-
ky Sarah Bernhardtové. Sarah ve spoluprá-

ci se svým Pitouem - asistentem, sekretá-
řem, sluhou a kdo ví, co ještě v jedné osobě 
píše své memoáry. „Najala jsem si vás, abys-
te mi pomáhal,” opakuje Sarah nemotorné-
mu, ale oddanému asistentovi a  mučí ho 
i  zbožňuje! A  úkoly, kterými ho energicky 
zasypává a  které se jeví být často nad je-
ho síly, jsou zdrojem komediálnosti celého 
večera.

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na „KONCERT 
K POCTĚ JOSEFA SUKA “ dne 25. dubna 2017 
od 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Účinkuje soubor Adamus Ensemble – Jan 
Adamus – hoboj, Daniela Oerterová – hous-
le, Dana Truplová – housle, Zbyněk Paďourek 
– viola, Jitka Vlašánková – violoncello a Jiří Va-
lenta – kontrabas.
Iniciátorem založení souboru je Jan Adamus, 
přední český hobojista a  dirigent. Vychází ze 
svých dlouholetých zkušeností a  ze spoluprá-
ce s nejlepšími domácími i zahraničními umělci. 
Především je to Josef Suk, se kterým se podílel 
na  interpretaci Bachova a  Vivaldiho Dvojkon-
certu pro housle a hoboj na Mezinárodním fes-
tivalu Pražské jaro. Vrcholem jejich spolupráce 
byla nahrávka „Barokní houslové a  hobojové 
koncerty“ pro firmu Supraphon. Také smyčco-
vá část souboru se umělecky vyvíjela pod vli-
vem osobnosti Josefa Suka, jeho interpretač-
ního mistrovství, daného také rodovou tradicí 
- dědečkem houslisty byl žák a  zeť Antonína 

Dvořáka, skladatel Josef Suk. Kouzlo osobního 
kontaktu s  Josefem Sukem při společné prá-
ci na  vytváření interpretace a  tónové kultury, 
jež byla mistrovou, ve světě nejvíce uznávanou 
kvalitou, je předpokladem, že umělci sdružení 
v tomto souboru budou přímými pokračovateli 
specifické sukovské strhující muzikality. 
Program:
G. F. Händel - Concerto grosso Nr. 10 g-moll pro 
hoboj, smyčce a  cembalo, (Larghetto-Allegro-
-Adagio-Allegro)
Antonín Dvořák - „Cypřiše“ (Allegro ma non 
troppo-Andante con moto-Moderato-Allegro 
scherzando)
Carlo Besozzi  - Koncert C-Dur pro hoboj, smyč-
ce a cembalo (Allegro – Andante – Allegretto)
Josef Suk - Meditace na staročeský chorál „Svatý 
Václave“ op. 35
Antonín Dvořák - Dva valčíky pro smyčce op.  
54 (Moderato-Allegro vivace)
Antonio Vivaldi - Koncert B-Dur pro hoboj, hou-
sle, smyčce a B.c. (Allegro-Lerga-Allegro)

Ivana Bačáková
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 �Dům gobelínů zahajuje novou sezónu výstavou Vladimíra Holuba
Dům gobelínů zahajuje novou sezónu v  so-
botu 1. dubna 2017. Děti i  dospělé zveme 
na  procházku moderním interaktivním tkal-
covským muzeem, doprovázet je budou zku-
šení průvodci, kteří vysvětlí příchozím vše 
o  tkaní a  restaurování tapiserií. Uvidí zde 
v  tzv. „živé expozici“ tkadleny a  restaurátor-
ky při práci, tkalcovské stavy a stroje, seznámí 
se s významnými osobnostmi textilního umě-
ní. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami si 
na  tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zruč-
nost. Velmi oblíbené jsou víkendové kurzy 
textilních technik pro začátečníky a pokročilé, 
vedené zkušenými lektory. Pravidelné výsta-
vy představují veřejnosti významná díla české 
i zahraniční tapiserie. V Domě gobelínů na vás 
čeká vstřícný personál a zajisté se vám bude 
líbit i citlivě rekonstruovaný industriální pro-
stor bývalého zámeckého pivovaru. 
První výstava letošní sezóny představí tapise-
rie Vladimíra Holuba – osobitého jindřichohra-
deckého umělce. Realizace tapiserií se zhostila 
Olga Teinitzerová, neteř zakladatelky textilních 
uměleckých dílen v Jindřichově Hradci Marie 
Hoppe Teinitzerové. Výstava s názvem Vladi-
mír Holub/Tapiserie bude zahájena v pátek 
28. dubna vernisáží v  16.00 hodin a  potr-
vá do  10. prosince 2017. Paralelně probíhají-
cí výstava Josef Müller/Tapiserie je prodlou-
žena až do konce roku 2017. Zároveň v tomto 
roce chystáme vydání knihy věnující se živo-
tu a tvorbě Josefa Müllera. Obracíme se proto 

na pamětníky, pokud by měli fotodokumenta-
ci či jiné dobové materiály ke gobelínovým díl-
nám či osobě výtvarníka Josefa Müllera, zda 
by nám tyto materiály poskytli. Příznivce tex-
tilních řemesel zveme v  dubnu na  kurz tka-

ní tapiserií, který se uskuteční o  víkendu  
22. – 23. 4. 2017, lektorkou kurzu je Mileva 
Müllerová. Účastníci kurzů se mohou přihlá-
sit osobně, telefonicky nebo mailem na adrese 

maskova@dumgobelinu.cz. Děkujeme za  pří-
zeň a budeme se těšit na vaši návštěvu! 
Otevírací doba:
duben až prosinec denně mimo pondělí ote-
vřeno: 10.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hodin

Vstupné: plné 60 Kč,
snížené (děti, senioři)30 Kč, rodinné 100 Kč
www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

 � Fotografické muzeum přichystalo na úvod sezóny hned dvě vernisáže
Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií si vás dovoluje pozvat na  sobo-
tu 1. dubna 2017 od  17.00 hodin, kdy bu-
de zahájena výstavní sezóna. V tento den se 
uskuteční vernisáž hned dvou výstav, prv-
ní z  nich je „Jiří Ployhar – Roky a  vteřiny/
prezentace fotografické a  filmové tvorby 
autora k  90. výročí jeho narození“. Verni-
sáž hudebně doprovodí členka opery Jiho-
českého divadla Romana Strnadová (mezzo-
soprán) a Lilijana Červená (klavír) a zahajovací 
projev pronese režisér Zdeněk Troška. Výsta-
va potrvá do 30. června 2017. Druhá úvodní 
výstava letošní sezóny představuje soutěžní 
fotografie studentů středních umělecko-prů-
myslových škol v  projektu nazvaném Foto 
Iuventars/bienále 2016. Studentské práce 
budou k vidění do 14. května 2017. Další ver-
nisáž je plánovaná na pátek 21. dubna 2017 
v 17.00 hodin, kdy proběhne otevření výsta-
vy „Jiří Škoch/fotografie, Bohuslav Rey-
nek/cliche - verre?“ Návštěvníky jistě přilá-
ká úvodní slovo historika umění Jiřího Šerých 
a současně skupina Chinaski, která by na té-
to vernisáži měla vystoupit. Výstava bude 
ukončena 30. 12. 2017. Otevírací doba mu-
zea je úterý až neděle, svátky 10.00–12.30, 
13.00–17.00 hodin. Více informací najdete  
na www.mfmom.cz.

Hana Miglová
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 �Poslední dubnový den bude i tentokrát patřit v Jindřichově Hradci pálení čarodějnic
(pokračování ze str. 1)

Pálení čarodějnic je neobvyklá, ale velmi oblí-
bená událost, která má své prameny už v  dáv-
né historii. Filipojakubská noc připadá na  noc 
z  30. dubna na  1. května. Svátek se původně 
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblí-
že dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rov-
nodenností a  letním slunovratem. Lidé věřili, 

že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnic-
ký sabat a skutečně je tato noc jedním z největ-
ších pohanských svátků. Lidé také věřili například 
v  otevírání různých jeskyní a  podzemních slují, 
ve kterých jsou ukryty poklady. Na ochranu před 
čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalo-
valy ohně. Postupem času se z těchto ohňů stá-

valo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná 
košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těch-
to ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úro-
dy. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek 
k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo 
kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Ivana Bačáková

 � Starou radnicí vás letos bude provázet skřítek Hajaja
Po  zimní přestávce Výstavní dům Sta-
rá radnice v  sobotu 1. dubna opět oteví-
rá své brány veřejnosti. V  nové sezóně se 
můžete těšit na  novou 
výstavu, která zaujme 
nejen děti, ale i  dospě-
lé. Na Staré radnici nám 
totiž tento rok bude dě-
lat společnost skřítek 
Hajaja. Oblíbenou roz-
hlasovou postavičku, se 
kterou usínaly a  usína-
jí snad všechny české děti, přiveze do  Jind-
řichova Hradce kurátorka výstavy Pavla Pe-
tráková Slancová. Návštěvníci se mimo Hajaji 
seznámí i  s  prací Olgy Hejné, která inspiro-
vala vznik pořadu Hajaja pro Český rozhlas. 
Letošní výstavní sezóna tak bude věnována 
pohádkám „před hajáním“, tedy čteným pří-
běhům, které jsou od  vzniku rozhlasového 
Hajaji koncipovány vždy na  týdenní příběh 
– 7 x 10 minut pohádkového čtení a  posle-
chu. Protože skřítek Hajaja neměl svoji fy-
zickou podobu (první loutku - skřítka Hajaju 
vytvořil po  letech vysílání Jiří Trnka), vyzval 
Český rozhlas děti, aby samy Hajaju nakresli-
ly. Výsledná podoba byla jasná: chlapeček se 
střapatou čepicí a oblečkem z hvězdné oblo-
hy! A jak vypadá hajajový skřítek dětí v Jind-

řichově Hradci? To je malířský úkol pro malé 
návštěvníky Výstavního domu, kde pro inspi-
raci budou k  vidění ilustrace „Hajajovy ba-
bičky“ Olgy Hejné, ke  čtení její pohádkové 
knížky a  k  poslechu mnohé z  rozhlasových 
příběhů pohádek na dobrou noc.

Na návštěvníky samozřejmě čekají i stálé ex-
pozice, které jsou dětmi i dospělými vyhledá-
vány každý rok. Jedná se o expozici Jindřicho-
hradeckých místních drah – železnice hrou 
a  dále expozici Z  dějin městské samosprávy 
zaměřenou na historii jindřichohradecké rad-
nice. Samozřejmostí je i  možnost prohléd-
nout si Obřadní síň Jana Kotěry. 

Jako úplnou novinku pro naše návštěvníky 
zpřístupníme v  průběhu dubna i  prosto-
ry městské galerie, ve které se můžete těšit 
na  zajímavou výstavu „Náměstí v  promě-
nách času“. Budou zde k  vidění fotografie 
a  historické předměty zachycující význam-
né okamžiky a  proměny jindřichohradecké 
radnice či náměstí Míru od  konce 19. století 
do poloviny 20. století.

Vendula Talknerová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ 
7. - 21. 4. 2017
Královehradecký Majáles
Ulice města. Týden, kdy město žije studenty. Cí-
lem je prezentace hradeckých vysokých škol 
před širokou veřejností formou interaktivních 
workshopů, přednášek a dalších aktivit (florbalo-
vý turnaj, Hradec na bruslích, open air koncert).

CHEB
8. 4. 2017
Velikonoční jarmark v chebském muzeu  

KUTNÁ HORA
30. 4. 2017
Kutnohorský Majáles
Oslavy mládí a příchodu máje na nádvoří Vlaš-
ského dvora. Doprovodný program pro celou 
rodinu.

LITOMYŠL
26. – 30. 4. 2017
Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny 
– Lázně ducha
Různá místa v  Litomyšli, lázeňská promenáda, 
pódia, koncerty a výstavy. V letošním roce v Lito-
myšli vystoupí např. Sestry Havelkovy, Žlutý pes, 
Thom Artway, Ondřej Ruml a mnoho dalších.

POLIČKA
19. - 22. 4. 2017
21. ročník festivalu Polička Jazz
Velký sál Tylova domu v Poličce. Radim Vizváry 
– Sólo (pantomima), Jan Spálený & ASPM, La-
nugo, Pirate Swing Band, Martin Brunner Trio 
& Epoque Quartet, Tribute2Headhunters, Li-
bor Šmoldas Organ Trio.

TELČ
8. 4. 2017
Vítání svátků jara
Vítání svátků jara s folklorním souborem Kví-
teček, Kvítek a  Podjavořičan Telč a  tradičním 
předváděním řemesel. Pro děti připraví Dům 
dětí a mládeže tvořivé dílničky.

TŘEBOŇ
8. - 17. 4. 2017
Amarylis na zámku 
Tradiční výstava květinových vazeb z nádher-
ného hvězdníku, nazývaného též amarylis, 
v unikátních prostorách třeboňského zámku. 
V sobotu 8. dubna navíc řemeslné a květinové 
trhy na Masarykově náměstí.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ DUBNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
LION (LION)
Drama, Životopisný / USA, Austrálie / Forum Film

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, kte-
rý ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a ro-
diny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit 
sám a opuštěný přežít. Po strastiplné a nebezpečné 
cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho manžel-
ský pár z Austrálie. O pětadvacet let později, vyzbro-
jen jen hrstkou nejasných vzpomínek, neochvějným 
odhodláním a revoluční technologií Google Earth, se 
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou 
v daleké Indii. Film byl nominován na Oscara v 6 kate-
goriích, včetně nominace za nejlepší film. 
Hrají: David Wenham, Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney 
Mara, Priyanka Bose, Sunny Pawar
Režie: Garth Davis
Hrajeme:  15. až 16. 4.  od 20:00 ve 2D

ŠPUNTI NA VODĚ
Komedie, Rodinný / ČR / Bioscop

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hy-
nek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady při-
létá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou 
tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlep-
ší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen 
ve  třech, tak, jako za  starých časů. Jenže od  dob 
společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba 
to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. 
Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou 
mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mě-
ní v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se do-
zvídá, že Ondra má dceru, o  které se jí nezmínil.  
Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a  jejich 
dvojčatům výměnou za pánskou jízdu slíbil rodin-
nou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže od-
jet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si 
sice nemůže vynachválit manželovu péči o  jejich 
čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domác-
nosti naprosto nepoužitelný.
Režisér Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše) na-
točil prosluněnou, hravou komedii pro celou rodi-
nu. Herecké obsazení filmu je plné zvučných jmen. 
Do jiskřivých peřejí se pod taktovkou zkušeného re-
žiséra ponořili Jiří Langmajer, Pavel Liška a  Hynek 
Čermák za nadšené podpory dětských herců. V ro-
lích jejich něžných poloviček se představí Tatiana 
Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková.
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Pavel Liška, Tatia-
na Vilhelmová, Anna Polívková, Arnošt Goldflam
Režie: Jiří Chlumský
Hrajeme:  20. až 23. 4.  od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.bioscop.cz; www.forumfilm.cz

1. - 2. 4. 17:30
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Drama, Fantasy / USA, Španělsko / 2D

1. - 2. 4.  20:00
JOHN WICK 2
Akční, Krimi, Thriller / USA / 2D

6. - 7. 4. 17:30
RANDE NASLEPO
Komedie / Německo / 2D

6. - 7. 4.  20:00
ÚKRYT V ZOO
Drama / USA, V. Británie, ČR / 2D

8. - 9. 4. 17:30
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

8. - 9. 4.  20:00
SKRYTÉ ZLO
Thriller, Horor / USA / 2D

13. - 16. 4. 17:30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaný / USA / 3D+2D

13. - 14. 4.  20:00
MASARYK
Životopisný, Drama / ČR, SR / 2D

15. - 16. 4.  20:00
LION
Drama / USA, Austrálie / 2D

19. 4.   19:00
JÁ, DANIEL BLAKE (ART kino)
Drama / V. Británie, Francie, Belgie / 2D

20. - 23. 4. 17:30
ŠPUNTI NA VODĚ
Komedie, Rodinný / ČR / 2D

20. - 23. 4.  20:00
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční / USA / 2D

26. 4.   19:00
BOLŠOJ BALET: LABUTÍ JEZERO
Záznam baletního představení / 2D

27. - 30. 4. 17:30
MIMI ŠÉF
Animovaný, Komedie / USA / 3D+2D

27. - 28. 4.  20:00
PÁTÁ LOĎ
Drama / Slovensko, ČR / 2D

29. - 30. 4.  20:00
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

4. - 7. 5. 17:30
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama / ČR / 2D

4. - 7. 5.  20:00
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)

2. 4.
LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Pásmo pohádek / ČR / 2D

9. 4.
PANE, K PRINCEZNÁM SE NEČUCHÁ
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

16. 4.
PEJSKOVÉ V POHÁDCE
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

23. 4.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE V.
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

30. 4.
KRTEK A OSLAVA
Pásmo pohádek / ČR / 2D

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

str. 18 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



SPORT
 � Kdy za sportem?

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – I. liga muži

kolo 21. JH – Polička ne 2. 4. 14:00

kolo 22. JF Kladno – JH ne 9. 4. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – přebor ČR mladší žáci – JIH

kolo 14. Pedagog ČB – JH so 1. 4. 11:00

kolo 15. JH – Blatná ne 9. 4. 12:00

kolo 16. Suchdol – JH so 22. 4. 9:30

kolo 17. JH – Suchdol ne 30. 4. 10:00

Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH

kolo 22. JH – N. Bystřice pá 7. 4. 17:30

Basketbal – BK Lions JH – muži KNBL, nadstavba – skupina A2

kolo 10. JH – Ústí nad Labem út 4. 4. 18:00

Basketbal – BK Lions JH – junioři U19 liga, play-out B

kolo 11. Josefov – JH so 8. 4. 13:00

kolo 12. Tesla Pardubice – JH ne 9. 4.

Basketbal – BK Lions JH – kadeti U17 liga, play-out A

kolo 12. BK Pelhřimov – JH ne 2. 4.

Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 extraliga

kolo 13. JH – Prostějov so 8. 4.

kolo 14. JH – Brno ne 9. 4.

kolo 15. Klatovy – JH so 29. 4.

kolo 16. Plzeň – JH ne 30. 4.

Basketbal – BK Lions JH M 
– nejmladší mini žactvo U11 KP, skupina F

kolo 6. Písek H – JH M so 8. 4.

kolo 6. JH M – Tigers ČB M so 8. 4.

Šachy – TJ Slovan JH A – Jihočeská divize I.

kolo 11. Č. Krumlov – JH A ne 9. 4.

Šachy – TJ Slovan JH C – Jihočeská divize III. – Východ

kolo 9. VŠTE ČB B – JH C so 1. 4.

Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ

kolo 18. Písek B – JH ne 2. 4. 15:00

kolo 19. JH – Bělá p./B. so 8. 4. 19:00

kolo 20. Tachov – JH ne 23. 4. 14:00

kolo 21. JH – Č. Budějovice so 29. 4. 19:00

Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga

kolo 18. Poruba – JH so 1. 4. 14:00

kolo 20. H. Brod – JH so 22. 4. 12:00

kolo 21. JH – Slavia Praha so 29. 4. 16:30

Házená – Házená JH – starší žákyně Žákovská liga MČR

kolo 5. JH – H. Brod ne 9. 4.

kolo 5. VŠ Plzeň – JH ne 9. 4.

kolo 5. JH – Turnov ne 9. 4.

kolo 5. Ostrava – JH ne 9. 4.

Házená – Házená JH – starší žákyně krajský přebor

kolo 14. Strakonice – JH so 1. 4. 16:00

kolo 15. JH – Písek A so 8. 4.

kolo 16. JH – Milevsko so 22. 4.

kolo 18. Písek B – JH so 22. 4. 16:00

kolo 19. JH – Strakonice so 29. 4.

Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor

kolo 10. JH – Třeboň A so 1. 4.

kolo 11. JH – Třeboň B so 8. 4.

kolo 12. Písek B – JH so 22. 4.

kolo 13. JH – Strakonice so 29. 4.

Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1

kolo 10. JH – Třeboň so 1. 4. 9:00

kolo 11. JH – Strakonice B so 8. 4. 9:00

kolo 12. Písek B – JH so 22. 4. 11:00

kolo 13. JH – Strakonice A so 29. 4. 9:00

Šipky – Black Death JH, Z Ypsi JH, Do roka a do dne JH 
– Jihočeská liga ženy

kolo 12. Vltava ČB – Ypsi JH st 5. 4. 18:30

kolo 12. BD JH – DRDD JH st 5. 4. 18:30

kolo 13. Kosatky ČB – BD JH st 19. 4. 18:30

kolo 13. DRDD JH – Vltava ČB st 19. 4. 18:30

kolo 13. Libín – DRDD JH st 19. 4. 18:30

Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH – Jihočeská liga II., 
skupina C

kolo 21. Crazy ČB A – DC JH ne 2. 4. 16:00

kolo 21. HL JH – D. Bukovsko ne 2. 4. 16:00

kolo 22. DC JH – HL JH ne 9. 4. 16:00

kolo 23. HL JH – CAN Tábor ne 30. 4. 16:00

Florbal – FK Slovan JH – junioři III. liga, skupina 5

kolo 13. JH – Písek so 8. 4.

kolo 13. JH – Kaplice so 8. 4.

kolo 14. Milevsko – JH ne 30. 4. 12:00

kolo 14. JH – Třeboň ne 30. 4. 15:00

Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga, skupina 5

kolo 20. SK Jihlava – JH so 1. 4.

kolo 20. FBŠ Jihlava – JH so 1. 4.

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 21. Vimperk – JH B so 15. 4. 10:30

kolo 21. Tábor B – JH B so 15. 4. 15:00

Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1

kolo 13. Písek Draci – JH Red ne 2. 4. 9:30

kolo 13. JH Red – Kaplice ne 2. 4. 11:30

kolo 13. Tábor – JH Red ne 2. 4. 13:00

kolo 14. JH Red – Meťák ČB so 8. 4. 9:30

kolo 14. Písek Lišáci – JH Red so 8. 4. 11:30

kolo 14. JH Red – Č. Krumlov so 8. 4. 13:00

Florbal – FK Slovan JH bílí + blue + žlutí 
– elévové Jihočeská liga

kolo 32. Milevsko D – JH žlutí ne 9. 4. 9:00

kolo 32. Milevsko R – JH bílí ne 9. 4. 9:15

kolo 33. Štíři ČB M – JH blue ne 9. 4. 9:15

kolo 32. JH žlutí – Milevsko R ne 9. 4. 9:40

kolo 32. JH bílí – Milevsko D ne 9. 4. 9:55

kolo 33. Štíři ČB Z – JH blue ne 9. 4. 10:00

kolo 32. JH žlutí – JH bílí ne 9. 4. 10:20

kolo 33. JH blue – Tábor ZM ne 9. 4. 10:45

kolo 32. Milevsko R – JH bílí ne 9. 4. 11:00

kolo 33. JH blue – Tábor BM ne 9. 4. 11:15

kolo 32. Milevsko D – JH žlutí ne 9. 4. 11:15

kolo 32. JH žlutí – Milevsko R ne 9. 4. 11:40

kolo 32. JH bílí – Milevsko D ne 9. 4. 11:55

kolo 32. JH žlutí – JH bílí ne 9. 4. 12:35

Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D

kolo 16. JH – Borovany so 1. 4. 15:00

kolo 17. Blatná – JH so 8. 4. 11:00

kolo 18. JH – Mokré so 22. 4. 16:30

kolo 19. Příbram – JH so 29. 4. 14:00

Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka

kolo 19. Třeboň – JH ne 2. 4. 10:30

kolo 20. JH – Soběslav so 8. 4. 10:30

kolo 21. Milevsko – JH ne 16. 4. 16:30

kolo 22. JH – Osek so 22. 4. 10:30

kolo 23. Rudolfov – JH so 29. 4. 17:00

Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 15. JH – Vodňany ne 2. 4. 10:00
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kolo 16. SKP ČB – JH so 8. 4. 10:00

kolo 17. Čtyři Dvory – JH so 15. 4. 10:00

kolo 19. Lokomotiva ČB – JH ne 30. 4. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 15. JH – Dříteň ne 2. 4. 12:15

kolo 16. SKP ČB – JH so 8. 4. 12:15

kolo 17. Ševětín – JH so 15. 4. 12:15

kolo 19. Lokomotiva ČB – JH ne 30. 4. 12:15

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 15. JH – Lokomotiva ČB so 1. 4. 10:00

kolo 16. Prachatice – JH so 8. 4. 10:00

kolo 17. JH – Vimperk so 15. 4. 10:00

kolo 18. Hradiště – JH ne 23. 4. 10:00

kolo 19. JH – Soběslav so 29. 4. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 15. JH – Lokomotiva ČB so 1. 4. 11:45

kolo 16. Prachatice – JH so 8. 4. 11:45

kolo 17. JH – Vimperk so 15. 4. 11:45

kolo 18. Hradiště – JH ne 23. 4. 11:45

kolo 19. JH – Soběslav so 29. 4. 11:45

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravky krajský přebor ČEZ

kolo 10. SKP ČB U11 A – JH ne 9. 4.

kolo 10. Strakonice – JH ne 9. 4.

kolo 11. JH – Tábor po 17. 4.

kolo 11. JH – Dynamo ČB po 17. 4.

kolo 12. JH – Písek U11 A ne 23. 4.

kolo 12. Táborsko U10 B – JH ne 23. 4.

Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravky krajský přebor ČEZ

kolo 10. SKP ČB U9 A – JH ne 9. 4.

kolo 10. Strakonice – JH ne 9. 4.

kolo 11. JH – Tábor po 17. 4.

kolo 11. JH – Dynamo ČB po 17. 4.

kolo 12. JH – Písek U9 A ne 23. 4.

kolo 12. Táborsko U8 B – JH ne 23. 4.

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

kolo 15. JH B – Dobrá Voda so 1. 4. 16:00

kolo 16. Hrdějovice – JH B so 8. 4. 16:30

kolo 17. Roudné B – JH B ne 16. 4. 16:30

kolo 18. JH B – Slavia ČB so 22. 4. 17:00

kolo 19. Lokomotiva ČB – JH B so 29. 4. 10:15

Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ, skupina A

kolo 18. Tábor B – JH B ne 16. 4. 9:30

kolo 10. JH B – Č. Velenice ne 23. 4. 13:00

kolo 11. Strmilov – JH B ne 30. 4. 9:30

Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ, skupina A

kolo 18. Tábor B – JH B ne 16. 4. 11:15

kolo 10. JH B – Suchdol ne 23. 4. 14:45

kolo 11. Kunžak – JH B ne 30. 4. 11:15

Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka okresní přebor

kolo 9. Dačice – JH B ne 23. 4. 17:00

kolo 9. N. Včelnice – JH B ne 23. 4.

Kopaná – SK H. Žďár a AC Buk – muži okresní soutěž, skupina A

kolo 12. Buk – H. Žďár so 8. 4. 16:30

kolo 13. Nová Ves n./L. – Buk so 15. 4. 16:30

kolo 13. H. Žďár – Rapšach so 15. 4. 16:30

kolo 14. Buk – Plavsko so 22. 4. 17:00

kolo 15. N. Ves n./L. – H. Žďár so 29. 4. 17:00

kolo 15. Lomnice B – Buk ne 30. 4. 17:00

určeny dětem i dospělým, kteří mohou získávat 
bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky, 
jež jsou motivací ke zlepšení výkonů.

Daniela Marková

 � V Jindřichově Hradci kralovala Třeboň. Kliky ovládla holka
Hned sedm základních škol se sešlo 15. břez-
na v Jindřichově Hradci. Nalákalo je okresní ko-
lo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítě-
zů. A nejlépe si vedla Základní škola z Třeboně. 
Na stupních vítězů ji doplnila ZŠ Jindřichův Hra-
dec III., respektive ZŠ Slavonice. „Třeboň měla přes 
20 tisíc bodů, což je relativně dost,“ říká za pořada-
tele Radek Zavřel.

Děti soutěžily v  pětiboji složeném z  trojskoku, 
hodu medicinbalem, švihadla, kliků a  driblin-
gu. Eliška Kolářová z Třeboně dokonce trumfla 
i všechny kluky, když za dvě minuty zvládla neu-
věřitelných 128 kliků. V družstvech se utkali žáci 
narození v letech 2003 až 2006. Mezi jednotlivci 
pak i ročníky 2002 a 2007. „A to tu bylo celkem 105 
závodníků,“ hlásí Zavřel. „Ze Slavonic zas přijely po-
měrně malé děti. Je to biatlonová škola a všichni 
byli strašně nadšení“.
Do krajského kola, z něhož vede cesta do repub-
likového finále, přímo postupují školy na prvním 
a druhém místě.
Letos se koná již osmý ročník Odznaku Všestran-
nosti Olympijských Vítězů, který založili olympijští 

vítězové v desetiboji Robert Změlík s Romanem 
Šebrlem s cílem motivovat děti ke sportu.
Olympijský odznak - OVOV je součástí projek-
tu Sazka Olympijský víceboj. Jeho disciplíny jsou 
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DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Letem sportovním světem
BASKETBAL
Městská sportovní hala v  Jindřichově Hradci 
bude ve středu 12. dubna dějištěm krajského 
kola soutěže chlapeckých školních družstev 
věkové kategorie III. (2003-2005). Klání, jejž při-
pravila Krajská rada Asociace školních sportov-
ních klubů jižních Čech, začíná v 8.00 hodin.

FLORBAL
Tradiční turnaj neregistrované mládeže, kte-
rý se pravidelně uskutečňuje o Zeleném čtvrt-
ku, obohatí program velikonočních prázdnin 
také v  tomto roce. Konat se bude 13. dubna 
od 8.30 hodin v tělocvičně TJ Slovan v J. Hrad-
ci. Vypsán je podle obvyklosti pro tři věkové 
kategorie, a  sice přípravku, žactvo a  dorost. 
Přihlášky, s  nimiž není dobré otálet, neboť 
o  start v  XI. ročníku „Velikonočního florba-
lového Jindřicháče 2017“ bývá pravidelně 
velký zájem, přijímá pořádající SKOK J. Hra-
dec prostřednictvím Otakara Kinšta (skokjh@
quick.cz; kinstota@seznam.cz; 606 934 098).

KARATE
Tradiční jarní seminář „Czech Goju ryu Gasshu-
ku“ pořádá v neděli 2. dubna klub Okinawa Kara-
te Goju Ryu Dojo J. Hradec. Pod vedením instruk-
torů Jaromíra Musila (6. dan), Jaroslava Valenty 
(5. dan), Milana Sedláka (4. dan) a Bronislava Puzr-
ly (4. dan) se v městské sportovní hale v J. Hradci  
uskuteční od 10.00 do 12.00 hodin společné cvi-
čení dospělých a dětí, poté do 14.30 hodin už bu-
dou pokračovat jen věkově zralejší cvičenci. Děti 
do 15 let mají účast zdarma.

KOPANÁ
Okresní kolo „Sportovní ligy základních škol 
o Pohár ministryně školství ČR 2016/2017“ 
v  mini fotbalu se bude konat na  fotbalovém 
hřišti UMT Piketa v  Jindřichově Hradci. Před-
staví se tam ve  čtvrtek 6. dubna sedmičlen-
né týmy (6+1) chlapců 8. - 9. tříd ZŠ, přičemž 

úvodní výkopy zápasů jsou naplánovány na   
8. hodinu ranní.
Sportovní areál v  Buku u  Jindřichova Hradce 
bude ve čtvrtek 20. dubna hostit okresní finá-
le „Poháru Josefa Masopusta 2017“, v němž 
se představí středoškolská chlapecká družstva 
věkové kategorie V. Na  fotbalovém hřišti AC 
Buk program turnaje začne v 8.00 hodin.

KUŽELKY
Čtyřdráhová herna TJ Lokomotiva v Č. Veleni-
cích bude v neděli 2. dubna dějištěm I. roční-
ku jihočeského finále vítězů okresních přebo-
rů dorostu v sezóně 2016/2017. Soutěž začíná 
v 10.00 hodin.
Cti uspořádat národní šampionát v  katego-
rii dorostenek se dostalo TJ Jiskra N. Bystři-
ce. Na své herně přivítá českou elitu o víkendu  
29. - 30. dubna. Představí se nejprve první 
den 36 nejlepších kuželkářek ČR v  disciplíně  
1x120 hodů sdružených přes čtyři dráhy. Sobot-
ní program bude v 9.30 hodin započat prezen-
cí a  losováním, o  půlhodinu později mistrov-
ství začne slavnostním zahájením a nástupem. 
V  10.15 hodin poté přijdou na  pořad první 
soutěžní hody. V neděli již v 8.00 hodin začnou 
vyřazovací souboje ve  sprintu na  2x20 HS, 
kterého se zúčastní jen prvních šestnáct nejú-
spěšnějších hráček z předchozího dne.

PLAVÁNÍ + VODNÍ RADOVÁNKY
Soutěže pro děti, v nichž získají odměny, bu-
dou hlavní náplní akce „Velikonoční nadílka 
aneb velikonoční prázdniny začínají v  ba-
zénu“, která se o  Zeleném čtvrtku uskuteční 
v J. Hradci. Zábava ve vodě se bude v krytém 
plaveckém bazénu konat 13. dubna v  době 
10.00 – 13.00 hodin.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Klub sportovního aerobiku AET Team Lena  
J. Hradec je organizátorem již XI. ročníku sou-

těžní přehlídky pódiových skladeb, při kte-
ré se v  jindřichohradecké městské sportov-
ní hale představí závodnice od 5 let věku až 
po  profesionálky. Závod se koná v  sobotu 
22. dubna od  10.00 hodin, přičemž prezen-
ce a minutová rozcvičení začínají v půl devá-
té. Před zraky odborné poroty a  diváků své 
skladby převedou skupiny vyznávající růz-
né žánry projevu. K vidění tak budou cvičen-
ky ze zájmových kroužků a  oddílů při DDM, 
školních týmů MŠ, ZŠ a ZUŠ, sportovních klu-
bů závodního aerobiku a  tanečního sportu. 
Slavnostní zakončení programu s  vyhláše-
ním výsledků by mělo podle předpokladu 
proběhnout okolo 14.00 hodin.

SPORT ZTP
Na sobotu 8. dubna nachystal sportovní klub 
handicapovaných osob SK Kapři J. Hradec 
další ročník plaveckých závodů „Vajgarský 
kapr 2017“. Uskuteční se v  jindřichohradec-
kém plaveckém bazénu v Jáchymově ulici od 
8.00 hodin, kdy ve  vestibulu začne prezence 
závodníků. Samotné rozplavby budou zahá-
jeny až po  slavnostním úvodu, a  to přibližně 
v 9.15 hodin. Také XI. ročník se ponese v tema-
ticky určeném duchu, tentokrát bude závod 
i  program odpoledne a  večera v  kulturním 
centru Jitka v Otíně zaměřen na speciální vo-
jenské jednotky a komanda. Společenské finá-
le, při němž dojde k vyhlášení výsledků, star-
tuje v 16.00 hodin.

VOLEJBAL
Týmy dívek a hochů 8. - 9. tříd ZŠ čekají ve stře-
du 5. dubna turnaje okresního kola „Sportov-
ní ligy základních škol o  Pohár ministryně 
školství ČR 2016/2017“. Uskuteční se v soko-
lovně TJ Slovan v jindřichohradecké Jarošovské 
ulici. Boje tam budou zahájeny v 8.00 hodin.

Roman Pišný

 � Vybíjená

Městská sportovní hala v  J. Hradci ožila 
turnajem žactva 4. - 5. tříd základních škol 
ve  vybíjené. Zúčastnila se ho pětice smí-
šených družstev, z nichž vyšel jako šťastný 

vítěz tým z  II. ZŠ Janderova. Boj o nejvyšší 
pozici byl velice těsný, nakonec o  prvním 
místě muselo rozhodnout až pomocné kri-
térium, neboť dva nejlepší celky měly shod-

ný počet bodů. Triumf II. ZŠ tak určil teprve 
větší počet vybitých protivníků. Těch měla 
I. ZŠ Štítného o čtyři méně, což ji odsunulo 
na druhou příčku.        (pokračování na str. 22)

Město Jindřichův Hradec uspořádalo školní ligu ve vybíjené
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FLORBAL
Mužstvo hFb Team Zdešov obhájilo prvenství v „JHFBL - Jindřichohradec-
ké florbalové lize 2016/2017“, která se v  osmi kolech od  konce října ko-
nala v tělocvičně TJ Slovan J. Hradec. Na snímku jsou úplně nahoře zleva 
Daniel Spilka a Vlastimil Hembera, pod nimi z  levé strany Jindřich Hem-
bera, Patrik Štěpnička, Radek Houška, Jan Vaněk, Martin Hunal, Petr Kou-
kal, Martin Outlý a Jan Křivánek. Dole zleva jsou Tomáš Houška, brankář 
Pavel Koukal, František Procházka a  Tomáš Janda. Na  fotografii chybějí 
David Mátl, Milan Dohnal a  Radek Hryzák. Konečné pořadí IV. ročníku.  
1. hFb Team Zdešov, 2. Unicorns Žirovnice, 3. Vajgar Bojz J. Hradec, 4. Žraloci  
K. Řečice, 5. Florbitch N. Včelnice, 6. SKP Jihlava. 

Foto: Pavel Krejčů

PLAVÁNÍ
Sedm perníkových medailí z  tradičních závodů nejmladšího žactva „Vysočina Cup – JARO 2017“ 
ve Žďáru nad Sázavou přivezla pětičlenná výprava PK J. Hradec. Na snímku jsou zleva Eliška Jaho-
dová (2x 1. místo), Karolína Kůrková (2., 5., 5.,), Šimon Gregor (3., 4., 5.), Simona Pavlíková (1., 2., 
3.) a Lucie Pavlíková (4., 4.), která byla mezi 119 plavci vůbec nejmladším účastníkem, za což byla 
speciálně odměněna.                                                                                               

Foto: Markéta Pavlíková

HÁZENÁ
Velmi pěkné druhé místo vybojovalo na „Žirovnickém poháru 2017“ družstvo mladších žákyň Háze-
né Jindřichův Hradec. Na turnaji v Žirovnici vyhrálo 7 z 8 zápasů, podlehlo pouze pořádajícímu Sla-
voji. O zisk stříbrné trofeje a medailí se zasloužily nahoře zleva Anna Viktorinová, Adéla Mazánková, 
Monika Mischniková, Kateřina Prantlová, Valentýna Hauserová, Amálie Dvorská a  Barbora Kubí-
nová. Uprostřed zleva Tereza Camrdová, Anna Dobešová, Tereza Paterová, Leona Mátlová a Nikola 
Kvasničková. Zleva dole leží brankářky Natálie Klímová a Julie Smejkalová.                

 Foto: Radka Camrdová

Nejlepším hráčem turnaje, který uspořáda-
lo město J. Hradec v  rámci projektu spor-
tovních školních lig 2016/2017, byl vyhlá-
šen Matyáš Dvořák (I. ZŠ).
Konečné pořadí: 1. II. ZŠ JH – Janderova 21 
(121), 2. I. ZŠ JH – Štítného 21 (117), 3. III. ZŠ 
JH – Jarošovská 12, 4. V. ZŠ JH – Vajgar 3 (76), 
5. IV. ZŠ – Vajgar 3 (68).
Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Te-
reza Camrdová (III. ZŠ); Jan Čáslavský (IV. ZŠ); 
Matyas Krejčíř (V. ZŠ); Matyáš Píša (I. ZŠ); Ja-
kub Šimek (II. ZŠ).

Foto: Josef Čech

 �Vybíjená
(pokračování ze str. 21)
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MRAVNÍ
ZÁKLAD

ČESKÝ 
LOUTKAŘ

SPZ
KARVINÁ

BARVA NA
VAJÍČKA

KILOVOLT

ŠKODLIVÝ
MOTÝLEK

HRACÍ LIST

ZÁPAD

MYLNÁ
PŘEDSTAVA

AMPÉR

1. ČÁST 
TAJENKY

SKUPINA
CESTUJÍCÍ

POUŠTÍ

VÝZNAM JINDŘICHOVA 
HRADCE VZROSTL ZA VLÁDY 

VILÉMA SLAVATY. KDYŽ 
SE ROKU 1654 POŘIZOVAL 

SOUPIS OBYVATEL A DOMŮ, 
BYL SE SVÝMI 405 DOMY 
JINDŘICHŮV HRADEC...

NÁPOVĚDA: 
REA, NAO, DIKA, RAY, 

NORM, BIKA, PIE, SIMA,
AARON, SKY

SPORT ZTP
Plaveckých závodů handicapovaných sportovců s  názvem „Kutnohorská vlnka 2017“ se zúčastni-
lo také jedenáct závodníků oddílu SK Kapři Jindřichův Hradec. Mezi nejúspěšnější plavce se v Kut-
né Hoře zařadil Petr Holoubek z Jarošova nad Nežárkou, jenž závodil v kategorii plavání s asistencí. 
Na snímku je pod dohledem instruktora Kaprů Vojtěcha Snížka, s nímž si plave pro zlatou medaili 
na padesátce znak. K tomu zvítězil i na 50 metrů volný způsob a na stejně dlouhé prsařské distanci 
obsadil 2. místo. V sobotu 8. dubna jindřichohradecký klub pořádá XI. ročník závodu „Vajgarský kapr 
2017“. Nejprve je na pořadu závodní část od 9.00 hodin v bazénu a odpoledne od 16.30 hodin spole-
čenská v KC Jitka v Otíně, ta se protáhne dlouho přes půlnoc. Každý je srdečně zván.

Foto: Ivan Jůna
Roman Pišný
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1. - 2. dubna
MEMORIÁL JANA MARKA
5. ročník hokejového turnaje ml. dorostu
Zimní stadion Jana Marka

1. dubna, 13:00 hod.
VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
Zahájení sezóny
Výstavní dům Stará radnice

1. dubna
DŮM GOBELÍNŮ
Zahájení sezóny, Dům gobelínů

1. dubna, 18:00 hod.
KONCERT X - TET
Koncert vokálního souboru + křest nového 
CD. Na programu černošské spirituály
kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře, Štítného ulice

2. dubna, 14:00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Centrum města

3. dubna, 8:30 - 12:00 hod.
BURZA PRÁCE
Určeno pro zájemce, hledající zaměstná-
ní. Navážete pracovní kontakty důležité 
pro získání praxe či zaměstnání
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

3. dubna, 19:15 hod.
HAMERSKÝ POTOK - JINDŘIŠSKÉ ÚDOLÍ
Na přednášce Českého zahrádkářského 
svazu č. 1 J. Hradec vystoupí Ing. P. Hesoun
Dům dětí a mládeže, Růžová ulice

4. dubna, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

5. dubna, 16:30 hod.
BOLÍVIE, ZEMĚ CHUDÁ I BOHATÁ
Přednáška Víta Vursta, Městská knihovna

6. dubna, 16:00 hod.
INTER ARMA SILENT MUSAE?!
Vernisáž výstavy. Umělci 75. pěšího 
pluku na italské frontě 1917-18.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

6. dubna, 19:00 hod.
Gene Brewer 
„K-PAX, SVĚT PODLE PROTA“

13. dubna, 16:30 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ 
HRAD A ZÁMEK
Přednáška Mgr. Jana Mikeše
Městská knihovna

14. dubna, 10:00 - 16:00 hod.
„ZA ZVÍŘÁTKY DO DDM“
Dům dětí a mládeže

14. dubna, 20:00 hod.
ŠKWOR
Koncert, KC Jitka

15. dubna, 10:00 - 15:00 hod.
VELIKONOČNÍ VESELICE
Programy a dílny pro děti i dospělé
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

16. dubna, 17:00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Účinkuje YMCA - PS Jakoubek a hosté
Kaple sv. M. Magdaleny

19. dubna, 16:30 hod.
MOUNT ATHOS
Přednáška Jany a Ondřeje Valsových
Městská knihovna

19. dubna, 19:00 hod.
John Murrell „BOŽSKÁ SARAH“
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny B
KD Střelnice

22. dubna, 15:00 hod.
„EPILEPSIE MÝTŮ ZBAVENÁ“
Přednáška Prof. MUDr. Pavla Krška, Ph.D.
Hotel Jelen Nová Včelnice

22. dubna, 18:00 hod. 
KONCERT POSTNÍ A VELIKONOČNÍ
DUCHOVNÍ HUDBY 
Účinkuje Chrámový sbor 
Adama Michny s orchestrem
kostel Nanebevzetí Panny Marie

22. - 23. dubna
KURZ TKANÍ TAPISERIÍ
Lektorka Mileva Müllerová
Dům gobelínů

25. dubna, 19:00 hod.
KONCERT K POCTĚ JOSEFA SUKA
Účinkuje Adamus Ensemble 
Předplatné skupiny KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

StageArtCz. Předplatné skupiny A 
KD Střelnice

7. dubna, 19:00 hod.
VARIE SONATE
Italské sonáty se zobcovou flétnou, 
účinkuje Jakub Kydlíček - zobcové 
flétny a Filip Dvořák - cembalo
Kaple sv. M. Magdaleny

8. - 17. dubna
„SPLAŠENÁ VEJCE“
Výstava, Státní hrad a zámek

8. dubna, 9:35 hod.
„UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“
Úklid Jindrovy naučné stezky 
z Jindřiše do Jindřichova Hradce

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

9. dubna, 19:00 hod.
JARNÍ KONCERT
Jindřichohradecký symfonický orchestr
Státní hrad a zámek

10. dubna, 19:00 hod.
KUBA
Cestovatelská diashow
KD Střelnice - kinosál

10. dubna, 19:00 hod.
HISTORIE A SOUČASNOST JINDŘI-
CHORADECKÉ ÚZKOKOLEJKY
Přednáší PhDr. Pavel Matlas, Ph.D. 
pro spolek Přátelé starého 
Jindřichově Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

12. dubna, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna, pobočka Vajgar

12. dubna, 18:00 hod.
HARP ROCK TRIO
Účinkuje seskupení Můra
Muzeum fotografie a MOM

13. dubna, 16:00 hod.
BEZPEČNOST PRO SENIORY
Přednáška Jindřichohradeckého 
sdružení sociálních aktivit
Centrum sociálních služeb

27. dubna, 17:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKO OČIMA 
ARCHEOLOGA
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Městská knihovna

28. dubna, 16:00 hod.
VLADIMÍR HOLUB/TAPISERIE
Vernisáž výstavy, potrvá do 10. 12. 2017
Dům gobelínů

28. dubna, 18:00 hod.
LETECKÁ BEZMOTOROVÁ AKROBACIE 
POD BLANKYTNOU OBLOHOU
Beseda s Alešem Ferrou ml. 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

28. dubna, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a Rendez-fou
Gymnázium V. Nováka

30. dubna, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Gymnázium V. Nováka

30. dubna, 16:00 hod.
„O STATEČNÉM MIKEŠOVI“
Divadelní pohádka, KD Střelnice

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

Probíhající výstavy:

KULTURNÍ DĚDICTVÍ 
- 25 LET SPOLUPRÁCE JIHOČESKÝCH 
A BRITSKÝCH PAMÁTKÁŘŮ 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2017
PODMOŘSKÝ SVĚT 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2017
LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2017
AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017
JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

POZVÁNKY NA KVĚTEN
Městské akce: Ostatní akce:
•    5. 5.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
•    8. 5.  OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ – PIETNÍ AKCE 
• 11. 5.  POŠUMAVSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE  
  – PŘEDPLATNÉ KPH
• 14. 5.  SENIOR KLUB
• 19. 5.  MUZEJNÍ NOC  
  – VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
• 19. 5.  MUZEJNÍ NOC – DŮM GOBELÍNŮ
• 20. 5.  PŘES KOPEC NA HRADEC  
  ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
• 21. 5.  „DOKTORSKÁ POHÁDKA“  
  – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 23. 5.  „ROŠÁDA“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 30. 5.  „ANI ZA MILION“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY B 

• 13. 5.  BĚŽ NA VĚŽ – 20. ROČNÍK
• 14. 5.  FESTIVAL JEDEN SVĚT  
  – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
• 19. – 20. 5.  MUZIKUMFEST  
  – 2. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU
• 26. 5.  MUZEJNÍ NOC – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA


