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Koncerty, program pro děti i volné vstupy 
na památky. Městské slavnosti stojí za návštěvu

Akce s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jin-
dřichohradecký pedál má ve městě nad Vajga-
rem mnohaletou tradici. Pravidelně se jí účast-
ní stovky cyklistů i  pěších, kteří společným 
výšlapem symbolicky zahajují novou turistic-
kou sezónu v  Jindřichově Hradci. V  letošním 
roce se organizátoři rozhodli situovat start i cíl 
jarního Pedálu do prostor Tyršova stadionu. 
Právě odtud se zájemci z  řad cyklistů vyda-
jí v sobotu 20. května ve 13.30 hodin ulice-
mi Kmentovou a Husovou po cyklostezce pod 
Gymnáziem Vítězslava Nováka, dále Nežárec-
kou ulicí k  Lišnému dvoru směrem na  Horní 
Žďár, Dolní Žďár, Horní Lhotu, Vydří, Plavsko, 
přes Hatín a Buk zpět do Jindřichova Hradce. 
Trasa měří cca 28 km.
O  půl hodiny později, tedy ve  14.00 hodin, 
se na  vycházkový okruh městem vydají pěší 
účastníci akce. Trasa, jež měří cca 3,5 km, je 
prakticky shodná s  v  minulosti vydanými in-
teraktivními průvodci Jindřichovým Hradcem 
a  zájemce zavede k  největším turistickým lá-

Turistickou sezónu zahájí Jindřichohradečáci 
dalším společným výšlapem

Začátkem měsíce června se na Státním hra-
du a  zámku v  Jindřichově Hradci opět 
odehrají městské slavnosti „Dny města Jin-
dřichův Hradec 2017“, které pro obyvate-
le našeho města i  jeho návštěvníky připra-
vilo město Jindřichův Hradec, Kulturní dům 
Střelnice. V  letošním roce budou slavnos-
ti opět programově zaměřeny hlavně na po-
bavení rodin s  dětmi a  samozřejmě, že ne-
zapomeneme i  na  jiné věkové generace.  

V  pátek 2. června na  III. nádvoří od  20.00 
hodin vystoupí elektrické smyčcové trio IN-
FLAGRANTI s  doprovodnou skupinou a  ex-
kluzivní host zpěvák Josef Vojtek.

(pokračování na str. 15)

kadlům a pamětihodnostem našeho města – 
tedy do Výstavního domu Stará radnice na ná-
městí Míru, k Domu gobelínů, Státnímu hradu 
a  zámku, Muzeu Jindřichohradecka, Muzeu 
fotografie a  moderních obrazových médií 
a na aquashow ve sv. Floriánu. Na třech vybra-

ných místech budou pro účastníky připrave-
na tajenková slova, z  nichž nakonec vznikne  
motto letošního Pedálu. To by měli účastníci 
pěší trasy vepsat do  připraveného formuláře 
na tradičním diplomu akce.

(pokračování na str. 2)
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 �Turistickou sezónu zahájí Jindřichohradečáci dalším společným výšlapem
(pokračování ze str. 1)

Diplom obdrží samozřejmě i  ti, kteří si vybe-
rou cyklistický výlet, a  pro všechny pak bude 
až do  30. června sloužit jako volná vstupenka 
do  vybraných památkových objektů – Domu 
gobelínů, Výstavního domu Stará radnice a Mu-
zea fotografie a moderních obrazových médií.
Po absolvování pěší i cyklotrasy čeká na účast-
níky akce na Tyršově stadionu bohatý dopro-
vodný program. S lezeckou stěnou a stánkem 
s hlavolamy se představí firma LEZETO, připra-
veno bude malování na  obličej, fotokoutek 
včetně fotopohlednic, airbrush tetování, dobo-
vý dětský kolotoč na ruční pohon, dětská střel-
nice ve tvaru hradu, Besip tým silniční bezpeč-
nosti Jihočeského kraje či ukázka zdravotnické 
techniky spolku Promedic. Tažené štrůdly přímo 
z pece nabídne Soběslavská pekárna. Po skon-
čení oficiální části akce čeká na všechny zájem-

ce after cyklopárty DJ Michala Arnošta, který 
bude celé zábavné odpoledne moderovat. 

Již nedílnou součástí každého Pedálu se stalo 
losování tomboly a účastníci akce se na něj 
mohou těšit také letos. Na  řadu přijde cca 

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
KVĚTEN – LÁSKY ČAS
Měsíc květen je nazývaný měsícem lásky, ale 
přesto se svatby v  tomto čase nedoporučují. 
Pokud se přeneseme přes tuto pověru, mů-
žeme si něco říct o svatbách a jejich velkole-
pých hostinách na  jindřichohradeckém zám-
ku. Když se v roce 1579 vdávala Anna, sestra 
Adama z Hradce za Oldřicha Felixe Lobkovice, 
ustrojil panský kuchař Achatius v hodovní síni 
dva veliké cukrové stromy, na kterých seděla 
cukrová ptáčata a  každá ratolest byla z  jem-
ného perníku. Oba stromy byly velmi důmy-
slně umístěny tak, aby tvořily baldachýn nad 
slavnostní tabulí a  svatebním hostům stači-
lo vztáhnout ruku a trhat cukrovinky ve tvaru 
ovoce. Při svatbě Kateřiny, dcery Zachariáše 
z Telče s Ladislavem Berkou z Dubé, která se 
konala na  zdejším zámku r.1591, vypomáha-
lo 41 vypůjčených kuchařů a paštikářů, proto-
že personál zámecké kuchyně na to nestačil. 
A to ještě vypomáhaly ženy zámeckých úřed-
níků a hradecké měšťanky. Zvláště dívky se tě-
šily, protože za to, že celý týden škubaly husy, 
byly pak pozvány na zámek na tanec. Hostiny 
trvaly několik dní a jídlo bylo rozdáváno i chu-
dině ve městě, aby si každý slavnost zapama-

toval. Jak podotkl rožmberský archivář Václav 
Březan: „Samý přepych, nádhera a rozmařilost!“ 
Na zámku se vůbec dobře jedlo; podávalo se 
až 10 chodů na  jeden oběd. Základní potra-
vinou v  jídelníčku velmožů bylo maso. Jedlo 
se prakticky všechno; domácí skot i zvěřina – 
od veverek až po medvěda. Jeden medvěd byl 

dopraven na  zámek z  nedalekého Senotína. 
Z Uher byli v  r. 1564 přihnáni buvoli a podle 
dochovaných záznamů se na  zdejším zámku 
snědlo za 3 měsíce 26 volů a krav, za 5 měsíců 
43 kusů hovězího dobytka, takže každý týden 

v  16.30 hodin a  hlavní cenou bude i  tento-
krát jízdní kolo.
O občerstvení se postarají členové Sboru dob-
rovolných hasičů Jindřichův Hradec. Předpoklá-
daný konec akce je ve 21.00 hodin. Změna pro-
gramu vyhrazena.
Akci Přes kopec na  Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál finančně podpořila Nadace Jiho-
české cyklostezky částkou 7  500 Kč. Pořádá ji 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec. 
Partnerem akce je Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna.
Mediální partneři: Radiohouse, KISS Radio, Rádio 
Česká Kanada, měsíčník Žurnál - krásné články, 
měsíčník Neon, Týdeník Jindřichohradecka, por-
tál Hradec žije.

Marcela Kozlová

 � Skřítek Hajaja zahájil sezónu na Staré radnici
Výstavní dům Stará radnice přivítal novou se-
zónu v sobotu 1. dubna 2017 vernisáží výsta-
vy Skřítek Hajaja k nové pohádkové expozici, 
která potrvá až do 31. října. Výtvarnice Zdena 
Skořepová přivedla svého HAJAJU, který dě-
tem nejen v  našem městě vypráví pohádky 
již spoustu let. Na vernisáži se představila ta-
ké loutkoherečka Jana Paulová, která zahrála 
a odvyprávěla jarní pohádky (nejen) před spa-

ním. Kromě skřítka Hajaji si můžete prohléd-
nout i  stálou expozici Jindřichohradeckých 
místních drah, expozici Z  dějin městské sa-
mosprávy či obřadní síň Jana Kotěry. Během 
měsíce dubna navíc zpřístupníme prostory 
Městské galerie, kde ve spolupráci s Muzeem 
Jindřichohradecka chystáme výstavu „Náměs-
tí v proměnách času“.

Foto: Josef Böhm

se ocitla na talíři dvě dobytčata. Také ptactvo 
bylo velmi oblíbené, jak domácího chovu, tak 
i divoké kachny, tetřevi, a dokonce i čápi. Me-
zi masitými pokrmy byla největší delikatesou 
paštika. Takový mistr paštičkář byl velmi ce-
něný a žádaný. Bez jeho výtvorů se neobešla 
žádná slavnost.
JAK MÁ SPRÁVNÁ PAŠTIKA VYPADAT
Základem dobré paštiky je téměř vždy polév-
ka z různých druhů mas, zeleniny a koření. Ma-
so se spolu se zeleninou vaří tak dlouho, do-
kud není měkké a neodděluje se od kosti. Pak 
se obere, rozseká najemno a do směsi se vmí-
chají i hrubší kousky ovoce nebo zeleniny, hub 
(lanýžů nebo žampionů), vanilky, ořechů či ro-
zinek. Dalším tajemstvím nevídaných chutí je 
marinování vařeného masa v  portském víně, 
šampaňském či koňaku. Maso se vaří se zele-
ninou a dalšími ingrediencemi, vrství do spe-
ciální nádobky – terinky, která se uzavře po-
kličkou z  těsta a  směs se vaří až do  úplného 
prohřátí. Recept na těsto je jednoduchý – vo-
da a mouka se smísí v takovém poměru, aby 
se z něho dala „vytáhnout“ poklička.

Sabina Langerová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

tradiční připomínka Dne vítězství, kterou pravidel-
ně pořádáme 8. května je výrazem hrdosti obča-
nů na  své vlastní dějiny. Proto mi dovolte, abych 
vás na  toto slavnostní setkání pozval. Začínáme 
již tradičně v 8.30 hodin položením kytic u pamět-
ní desky v  Panské ulici, poté budeme pokračovat 
u  Památníku letců na  Nábřeží L. Stehny a  květiny 
také zavěsíme na  rodném domku Františka Peltá-
na na Zbuzanech. V 9.45 hodin se bude konat vel-
ký vzpomínkový akt u památníku prvního, druhého 
a třetího odboje v Mertových sadech a pietní pouť 
zakončíme v  10.30 hodin u  hrobu Rudoarmějců 
na městském hřbitově. 

Ve  druhé polovině měsíce opět tradičně zahájíme 
cyklistickou sezónu Jindřichohradeckým pedálem, 
a to přesně v sobotu 20. května. Pro aktivní účastní-
ky máme připravenou jak cyklo, tak pěší trasu. Start 
i cíl bude tentokrát na Tyršově stadionu. A nezapo-
meňte, i  tentokrát budou slosovatelné účastnické 

diplomy a  můžete vyhrát jízdní 
kolo. Bližší informace se dozvíte 
v tomto čísle zpravodaje. 

Na závěr mi dovolte, abych po-
přál všem trpělivým a hodným 

maminkám vše nejlepší k  jejich 
svátku.

Stanislav Mrvka, starosta 
města

 �Ředitel hasičů předal velení
V pátek 31. března 2017 skončil ve své funk-
ci ředitel profesionálních hasičů v Jindřicho-
vě Hradci Jan Všetečka, který odchází do za-
sloužilého důchodu. Jeho funkci převzal 
Lukáš Janko.  Hasičskou uniformu nosil Jan 
Všetečka 31 let. Ředitelem jindřichohradec-
kých profesionálů byl od  roku 2008 dosud. 
Při příležitosti slavnostního nástupu k ukon-
čení jeho služebního poměru mu starosta 
města Stanislav Mrvka poděkoval za dlouho-
letou a obětavou práci, kterou pro město Jin-
dřichův Hradec vykonával a předal pamětní 
plaketu a děkovný list.

 � Jindřichův Hradec obhájil svou dominantní pozici ve výzkumu Město pro byznys
Nejlepší místo pro podnikání v  jižních Če-
chách? Jindřichův Hradec obhájil svou do-
minantní pozici! Ve čtvrtek 6. dubna 2017 byl 
Jindřichův Hradec již podruhé za  sebou vy-
hlášen prvním Městem pro byznys v Jihočes-
kém kraji. Cenu slavnostně převzali místosta-
rosta Bohumil Komínek a místostarostka Petra 
Blížilová.  Jižní Čechy jsou známé především 
jako společenské a  turistické centrum, které 
nabízí krásné přírodní scenérie a skvosty čes-
kého kulturního bohatství. Podmínky pro ži-
vot se zde každým rokem zlepšují a  nejinak 
je tomu také v  oblasti podnikatelského pro-
středí, ve kterém se města Jihočeského kraje 
drží nad celorepublikovým průměrem. Neu-
stálý rozvoj podnikání v  jižních Čechách do-
kazuje také výzkum Město pro byznys, který 
již podruhé za sebou určil jako podnikatelsky 
nejpřívětivější město Jihočeského kraje Jind-
řichův Hradec. Srovnávací výzkum Město pro 
byznys hodnotí letos již podeváté podnikatel-
ský potenciál měst a  obcí v  České republice. 
Detailnímu zkoumání jsou podrobena všech-
na města a  obce s  rozšířenou působností 
v České republice. Analytici agentury Datank, 
která za  výzkumem stojí po  datové stránce, 
dělí své hodnocení do dvou hlavních katego-
rií, podnikatelské prostředí a  přístup veřejné 
správy. A právě ve druhé jmenované oblasti, 
kterou může radnice přímo ovlivnit,  Jindři-

chův Hradec  exceloval. Druhý byl Písek, tře-
tí Třeboň. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje 
za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

„Na  výsledcích je potěšitelná zejména ta část, 
kterou město může opravdu ovlivnit. A  to je 
přístup veřejné správy a  hospodaření měs-
ta. V  obou oblastech jsme dosáhli výborného 
hodnocení. Kritéria, jako je vzdálenost k dálnici 

 �Vynesením smrtky přivítali jaro
V neděli 2. dubna se vydali členové baráčnic-
ké obce Kunifer na průvod směřující k Naxe-
rově lávce, kde tradičně symbolicky ukončili 
zimu a uvítali jaro soudem vyřčeným nad Mo-
ranou, jejím zapálením a  vhozením do  řeky 
Nežárky. 

Foto: Josef Böhm

 �Pátá základní škola zvítězila v plaveckých závodech
Služby města Jindřichův Hradec a  Plavecká 
škola Jindřichův Hradec uspořádaly v  úterý 
21. a ve středu 22. března 2017 v bazénu již 
22. ročník Okresních plaveckých závodů. Ví-
tězem se stala 5. základní škola. Ceny jednot-
livcům a poháry za první i druhý stupeň pře-
dali starosta města Stanislav Mrvka společně 
s ředitelem Služeb města Ivo Ježkem v pon-
dělí 3. dubna.

a železničního koridoru, neovlivníme, ale to ne-
znamená, že usneme na  vavřínech. Je stále co 
zlepšovat,“ dodal k vynikajícím výsledkům sta-
rosta města Stanislav Mrvka.
Vítězný Jindřichův Hradec se umisťuje 
na předních příčkách zejména v kritériích pří-
stupů veřejné sféry. Nejlepší obsah webových 
stránek z  pohledu podnikatelů, rozsah úřed-
ních hodin živnostenského úřadu a za vodné 
a  stočné zde podnikatelé zaplatí vůbec nej-
méně v  celém kraji. Není to však pouze pří-
stup radnice, ale také ekonomické ukazatele, 
které dělají z  Jindřichova Hradce město byz-
nysu zaslíbené. Kvalitní hospodaření radnice 
dokazuje skvělé hodnocení ukazatele iRatin-
gu, který kalkuluje také se zadlužeností radni-
ce, a vysoké výdaje na podporu a rozvoj veřej-
né dopravy.
„Pokud se blíže podíváme do  hodnocení, tak 
nízká nezaměstnanost je pro nás skvělá, ale 
jsme si vědomi toho, že se nám nedaří udržet 
mladé lidi v  okrese Jindřichův Hradec. Na  tom 
teď začneme pracovat, protože víme, že situace 
není úplně ideální. Doufáme, že i ocenění Město 
pro byznys pro nás něco znamená a že i na zá-
kladě tohoto úspěchu dokážeme přivést někte-
ré firmy k nám do Jindřichova Hradce,“ doplnil 
místostarosta Bohumil Komínek. 

Karolína Průšová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

K rozvoji turistické oblasti České Kanady by měl pomoci stejnojmenný destinační management
Vznik turistických oblastí je iniciativou Jiho-
českého kraje a vychází z krajské koncepce 
cestovního ruchu pro období 2015-2020. 
Jednou z priorit koncepce je efektivní a ví-
cestupňové řízení CR v regionu, na základě 
něhož dochází k plošnému vzniku destinač-
ních managementů v kraji. Jižní Čechy bu-
dou mít celkem 11 těchto oblastí. 

Kraj je bude podporovat i  finančně. Bude 
hradit mzdu produktového manažera des-
tinační společnosti a  bude zároveň přispí-
vat finanční částkou, která vychází z  tzv. 
koeficientu a  váhy důležitosti, viz Manu-
ál turistické oblasti. Koeficient je kalkulo-
ván na základě vstupních údajů, a to: rozlo-
ha území turistické oblasti, počet obyvatel 
v turistické oblasti a výše vybraných poplat-
ků za  lázeňský nebo rekreační pobyt (data 
vždy k 31. 12. předchozího roku).
Účelem spolku je dobrovolná spoluprá-
ce fyzických a  právnických osob, zejména 
územních samosprávných celků s cílem při-
spět k rozvoji turistické oblasti Česká Kana-
da a vytvoření dobře fungující a  respekto-
vané destinační společnosti v  oblasti CR. 
Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, 

konkurenceschopnost na  trhu, ucelenou 
nabídku aktivit a  spolupráci jednotlivých 
subjektů v destinaci. 
V  širším pojetí je destinační management 
procesem řízení, jehož základ tvoří komu-
nikace, koordinace a kooperace, a to nejen 
v rámci společnosti, ale v rámci celého regi-
onu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé sub-
jekty chovaly spíše jako spojenci a  rovno-
cenní partneři než jako konkurence, a právě 
kooperace subjektů působících v CR je klí-
čovým principem destinačního manage-
mentu, který jen tímto způsobem může za-
jistit vytvoření ucelené nabídky produktů 
CR. Je daleko důležitější a efektivnější pro-
pagovat turistickou oblast jako celek než ja-
ko separovaná střediska. 

Destinační management Česká Kanada, 
z. s. byl ustanoven 22. 11. 2016 ustavující 
schůzí svolanou Ing.  Stanislavem Mrvkou. 
Zakládajícími členy spolku jsou:
IMTREX, spol. s  r.o., Holečkova 907/47, 
150 00 Praha 5, IČ 63073935
Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice, 
IČ 00246476,
Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Dešt-
ná, IČ 00246506,

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČ 00246875,
Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, 
378 33 Nová Bystřice, IČ 00247138,
Město Slavonice, Horní náměstí 525, 
378 81 Slavonice, IČ 00247456,
Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 
378 62 Kunžak, IČ 00246964,
Obec Staré Město pod Landštejnem, Sta-
ré Město pod Lanštejnem 19, 378 82, Staré 
Město pod Landštejnem, IČ 00247499,
Mgr. Vladimír Novotný, sídliště Svatoplu-
ka Čecha 94, 378 81 Slavonice, IČ 87911396,
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., Ji-
ráskovo předměstí 1007, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČ 26043335
Certifikát byl TO Česká Kanada vydán 30. 12. 
2016. Jednou z podmínek certifikace spol-
ku bylo uzavření smluv o partnerství s mik-
roregiony, které působí na území turistické 
oblasti Česká Kanada, a které sdružují jed-
notlivé obce. Smlouvy byly uzavřeny s Mik-
roregionem Dačicko, Mikroregionem Jindři-
chohradecko a se Sdružením pohraničních 
obcí a měst okresu Jindřichův Hradec. Dal-
ší podmínkou bylo vytvoření návrhu draftu 
strategického plánu rozvoje, který byl od-
hlasován valnou hromadou 31.1. 2017. 
Dne 21. 2. 2017 byla podána žádost o po-
skytnutí dotace Jihočeského kraje v  rám-
ci dotačních programů Jihočeského kraje 
pro rok 2017. Konkrétně se jedná o Dotační 
program Podpora cestovního ruchu, opat-
ření č. 3 Podpora destinačních manage-
mentů, a  to na  propagační a  marketingo-
vé aktivity turistické oblasti Česká Kanada. 
V současné době již probíhá realizace těch-
to aktivit.
Od 1.dubna 2017 pracuje na pozici produk-
tového manažera turistické oblasti Česká 
Kanada Mgr. Petra Vacková.
V  letošním roce již proběhla první společ-
ná prezentace na  veletrzích a  výstavách 
cestovního ruchu. Destinační management 
Česká Kanada se prezentoval ve  společné 
expozici Jihočeského kraje na  veletrzích 
Regiontour v Brně, Slovakiatour Bratislava, 
Holiday World Praha a Travelfest České Bu-
dějovice.

Zuzana Bedrnová

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zápis do mateřských škol
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizo-
vaných městem Jindřichův Hradec, oznamuje, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve všech mateřských 
školách v Jindřichově Hradci v termínu 2. a 3. května 2017 od 9.00 do 16.30 hodin.

Jitka Čechová
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 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

Nálezce 
3. 3. 2017 O půl jedenácté dopoledne všíma-
vý občan upozornil na  muže, který do  křoví 
na sídl. Vajgar schovává tři tlakové láhve a od-
chází směrem do  sídliště. Podle popisu byl 
muž hlídkou MP dohledán. Jednalo se o míst-
ního bezdomovce (47 let), který při „projíždě-
ní“ kontejnerů za účelem najití něčeho na zub 
údajně objevil v přístřešku i  tři tlakové láhve. 
Nalezené láhve ukryl do křoví, aby je pozdě-
ji zpeněžil ve sběrných surovinách. Radost ze 
snadno vydělaných korunek se však nedosta-
vila, neboť láhve byly předány na ztráty a ná-
lezy MěÚ J. Hradec a nepoctivý nálezce byl ře-
šen v blokovém řízení. Pokud někdo tři tlakové 
láhve postrádá, nechť se obrátí na Finanční od-
bor MěÚ, popřípadě na MP J. Hradec. 
Na malou 
10. 3. 2017 Celkem tři muži se rozhodli ule-
vit svým močovým měchýřům v centru města 

pod dohledem kamer. Zatímco dva Hradečáci 
zaplatili blokovou pokutu, slovenský občan se 
nechal postoupit. Inu, jiný kraj, jiný mrav.
Džentlmen 
12. 3. 2017 Nad ránem v  značně podrou-
šeném stavu opakovaně osmadvacetile-
tý „džentlmen“ povalil na  zem jednu dívku 
a do dalších dvou strkal, když se mu v tom po-
koušely bránit. Své zvláštní chování bude mla-
dík vysvětlovat u správního orgánu. 
Nenaliješ
17. 3. 2017 zavolala na známého muže F. CH. 
obsluha jedné herny, že se chová nevhod-
ně a odrazuje mu zákazníky, aby „vrazili něja-
kou tu korunu do  automatů“. Strážci zákona 
na místě zjistili, že F. CH. pouze sedí (ač znač-
ně opilý) a  konzumuje zde zakoupené pivo. 
Oznamovatel byl nakonec řešen v blokovém 
řízení za to, že podal alkoholický nápoj osobě 
zjevně podnapilé.

Netrefil
25. 3. 2017 Jako bumerang se vracel opilý 
muž do  jednoho panelového domu na  sídl. 
Vajgar, neboť se domníval, že zde bydlí. Na-
konec ho zachránila neteř, která už „naváté-
ho strejdu“ hledala. Rozverný strýček toho 
však asi neměl dost, neboť vyzýval zakročující 
strážníky, ať s ním někam vyrazí, že zapaří. Ne-
vyrazili, nezapařili, ale v  následujících dnech 
„strejdovi“ napařili pokutu.
Lovci lebek 
V  lovce lebek se proměnili strážníci Městské 
policie Jindřichův Hradec v  měsíci březnu. 
V  sedmi případech dopadli uprchnuvší cho-
vanky z  výchovného ústavu. Asi na  děvča-
ta přišlo jaro. Další tři hledané osoby doda-
li na Obvodní oddělení Policie ČR Jindřichův 
Hradec. Po všech hledaných osobách bylo vy-
hlášeno celostátní pátrání.

Roman Stejskal

POLICIE ČR  

Dne 25. března 2017 se uskutečnil v pořadí již 
24. policejní společenský večer v KD Střelnice, 
který tradičně pořádá Mezinárodní policejní 
asociace IPA územní skupina J. Hradec spo-
lečně s  Nezávislým odborovým svazem Poli-
cie České republiky, základní organizací J. Hra-
dec. Na společenský večer PČR přijal pozvání 
starosta města nad Vajgarem Stanislav Mrvka, 
jakož i  čelní představitelé složek IZS, včetně 
vedení zdejšího vojenského útvaru. Byli jsme 
nesmírně potěšeni, že na  společenský večer, 
stejně tak jako v letech předešlých, přijala po-
zvání profesní Hudba Hradní stráže a  Policie 
České republiky, která zde hrála nejen k  po-
slechu, ale hlavně k tanci. Společenskou udá-
lost obohatila svým vystoupením také taneční 
skupina Break the Rules působící pod třeboň-
ským Domem dětí a mládeže, a to pod vede-
ním Mgr. Petry Augstenové a Lucie Hercové. 
Velkým zpestřením společenského večera by-
li rovněž členové Klubu vojenské historie plu-
kovníka Josefa Švece v dobových uniformách.

Policejní společenský večer pořádala opět IPA s NOS

 �ODBOR FINANČNÍ
Upozornění k placení místního poplatku za „komunální odpad“ a ze psů
Finanční odbor městského úřadu tímto při-
pomíná poplatníkům, že se opět blíží 31. kvě-
ten, což je termín splatnosti místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a  místního poplatku ze psů. 
Poplatek za „komunální odpad“ mají povinnost 
platit fyzické osoby s trvalým pobytem v Jind-
řichově Hradci a také ty, které zde sice nema-
jí trvalý pobyt ale přitom tu vlastní nemovitost 
určenou k individuální rekreaci, rodinný dům 
nebo byt, ve kterém není nikdo hlášen k trva-

lému pobytu. Poplatek za „komunální odpad“ 
zůstává ve stejné výši 500 Kč jako loni. Poplat-
níci (fyzické osoby s  trvalým pobytem) mají 
povinnost zaplatit celou částku do 31. května, 
vlastníci nemovitostí, v nichž není nikdo hlášen 
k trvalému pobytu, do 30. září. 
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako lo-
ni a povinnost platit jej mají držitelé psů, tr-
vale hlášení v Jindřichově Hradci. Poplatky je 
možné uhradit následujícími způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v úřed-

ních hodinách v pokladně finančního od-

boru Městského úřadu Jindřichův Hradec 
v Klášterské ulici

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

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

Zdeňka Klímová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 18. 3. 2017 do 7. 4. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Karel URBÁNEK, Jindřichův Hradec 12. 6. 1943 18. 3. 2017
Josef HOLOUBEK, Dolní Radouň 4. 9. 1949 20. 3. 2017
Adolf MAXA, Příbraz 16. 9. 1947 21. 3. 2017
Františka KOHOUTOVÁ, Novosedly nad Nežárkou 27. 11. 1924 21. 3. 2017
Milan FATRDLA, Staré Město pod Landštejnem 6. 1. 1940 21. 3. 2017
Marie HUBÁČKOVÁ, Slavonice 13. 11. 1943 21. 3. 2017
Karel UHLÍŘ, Ratiboř 9. 9. 1937 23. 3. 2017
Zdeněk BABICKÝ, Nová Bystřice 20. 1. 1954 23. 3. 2017
Božena JŮNOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 11. 1935 24. 3. 2017
Marie VYBÍRALOVÁ, Kardašova Řečice 23. 4. 1941 24. 3. 2017
Zdeněk ŠÁDA, Pluhův Žďár 8. 2. 1927 25. 3. 2017
Bohumila BERKOVÁ, Hospříz 24. 4. 1943 27. 3. 2017
Miroslav ŠETKA, Jindřichův Hradec 11. 11. 1940 27. 3. 2017

Růžena PAVLŮ, Jindřichův Hradec 11. 3. 1929 30. 3. 2017
Jaroslava KARÁSKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 1. 11. 1953 30. 3. 2017
Jan KEŇO, Jindřichův Hradec 21. 8. 1960 1. 4. 2017
Květoslava POUCHOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 5. 1931 3. 4. 2017
Václav CHADIM, Jindřichův Hradec 8. 8. 1941 4. 4. 2017
Jiřina SVOBODOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 4. 1937 4. 4. 2017
Martin HAIČMAN, Jindřichův Hradec 25. 11. 1967 5. 4. 2017
Josef SAMEC, Jindřichův Hradec 22. 7. 1931 5. 4. 2017
Anna ŠETKOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 4. 1920 5. 4. 2017
Karel HULÍK, Dolní Pěna 14. 4. 1949 6. 4. 2017
Veronika LICEHAMROVÁ, Horní Pěna 20. 5. 1930 7. 4. 2017
Jaroslav BOUKAL, Jindřichův Hradec 16. 4. 1959 7. 4. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

S příchodem teplého počasí přibývá krádeží jízdních kol 
Jaro a teplé počasí láká stále větší množství osob k tomu, aby svoje 
automobily či jízdu městskou hromadnou dopravou vyměnili za jízdu 
na kole. Cyklisté se začínají objevovat nejen na cyklostezkách, ale také 
na silnicích ve městech a mimo ně. Právě ve větších městech, kde se 
tvoří v průběhu dne dopravní kolony, představuje jízdní kolo mnohdy 
nejrychlejší způsob přepravy.
Jak se tedy co nejlépe bránit krádeži? 
Policie doporučuje: 
Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek, a to nejen při odstave-
ní jízdního kola na ulici, ale také v kolárnách či společných prostorách 
domů. Bicykl uzamykejte k pevnému bodu (např. k zábradlí, ke kolo-
stavu). Na trhu je celá řada velmi kvalitních zámků. V tomto případě 
platí, že investovat větší částku za kvalitní zabezpečení se rozhodně 
vyplatí. 
• Jestliže vaše kolo přepravujete, například na střeše či na závěsu au-

tomobilu, dbejte na to, abyste kolo řádně uzamknuli. 
• V  případě, že své kolo ukládáte ve  společných prostorách domu, 

dbejte na uzamykání vstupních dveřích do domu a také místností, 
kde se kola nachází. Nevpouštějte do domu nikoho cizího. Mnoho 
majitelů ponechává své jízdní kolo na balkonech, což může být, v pří-
padě, že bydlíte v nižších podlažích, velkým lákadlem pro zloděje. 

• Pokud musíte své kolo na několik okamžiků odstavit, vybírejte si 
vždy místo, na které vidíte, případně místo, kde jsou kamerové sys-
témy. Tomu se zloději raději vyhnou. 

• Informujte se o možnosti nákupu čipů, které se umísťují do rámu 
kola a které usnadňují jeho identifikaci. 

• Pro případ krádeže vašeho kola si poznamenejte jeho výrobní čís-
lo, barevné provedení, případně pořiďte jeho fotografii, abyste 
mohli svůj bicykl v případě potřeby identifikovat. Ponechejte si ta-
ké doklady o koupi kola. 

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

Hana Millerová

Prevence: 

V Jindřichově Hradci proběhla preventivní akce „ZEBRA“ v pátek 7. dubna 2017 od 07.00 do 08.00 hodin na křižovatce U Trojice. Zúčastnili se 
jí dopravní policisté společně s tiskovou mluvčí jindřichohradeckých policistů. Následně policisté navštívili žáky 2. tříd ve 3. ZŠ v Jarošovské 
ulici, kde se žáčky pobesedovali na téma BESIPu. Školáci od policistů obdrželi též reflexní pásky a malé dárečky.

Policisté zvýšili dohled u přechodů pro chodce
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 7. dubna 2017 se uskutečnilo vítání občánků v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií místostarostkou Petrou Blížilo-
vou. Přivítány do Jindřichova Hradce byly tyto děti: Aiden Vaclav Kingsleigh, Matyas Berta, Sebastian Cernat, Sebastian Grabmüller, Anna Kapusto-
vá, Štěpán Kučera a Aneta Hronzová, Natálie Medková, Lilijana Motáková, Tereza Musilová, Martin Novák, Sára Panáková, Anna Mia Píchová, Vilém 
Prajzler, Jakub Šamal, Karolína Štrynková a Štěpán Svoboda.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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než papírová látka, bude papírový los. 
Za 1 K los ve prospěch sanatoria na Ple-
ši a můžete takto snadno získati jednu 
z hlavních výher. 
-------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky, 4. května 1917
Kuchyně v době válečné
Podává Anuše Kejřová, majitelka kuchař-
sko-hospodyňské školy, býv. odb. učitelka 
na Lyceu, měšť. škole, spisovatelka všude 
rozšířených knih kuchařských… v  Hrad-
ci Králové. 

16. Polévka z kůzlečí hlavy
Kůzlečí hlavu v  polovině rozsekneme 
a  nití dohromady svážeme. Do  2litro-
vého hrnku dáme vodu a  veškeru ze-
leninu, a  přidáme lžíci sole a  do  vaře-
ného dáme připravenou kůzlečí hlavu, 
vaříme vše do měkka, asi 1 hodinu. Pak 
polévku procedíme a přidáme 2-3 lžíce 
bledé máslové jíšky, necháme vše vařiti. 
Maso z kůzlečí hlavy obereme, drobně 
rozkrájíme, taktéž jazýček, který dříve 
sloupneme. Dáme-li vařiti kůzlečí hlavu 
s mozečkem, tento do polévky rozkrájí-
me. Do ní můžeme zavařiti nudle, kru-
pici, kroupy aneb na  stůl podáváme 
na nudličky krájenou sušenou housku. 
Polévku zesílíme 1 lžící polévkového ko-
ření „Alo“, muškátovým oříškem a špet-
kou zelené petržílky. 
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 jindři-
chohradeckého muzea, která sídlí v  bu-
dově minoritského kláštera vedle kostela 
sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna 
každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 
hodin.

Štěpánka Běhalová

Biograf válečné péče
Na  Střelnici těší se stále četné návště-
vě místního i  přespolního obecen-
stva, z něhož poslední hlavně v neděli 
a o svátcích hojným počtem bio navště-
vuje. Správa biografu všemožně se sna-
ží, by předvedla návštěvníkům filmy pr-
votřídní a snaha její ve směru tom jest 
plně uznávána. Zvláštní zmínky zaslu-
huje, že z každého představení od ote-
vření biografu u  nás odvádí se 20 % 
z čistého zisku ve prospěch vdov a sirot-
ků po vojínech národnosti české. Ježto 
návštěvníci biografu pozastavovali se 
na  tím, a  to vším právem, že označení 
filmů jest v jazyku německém, postarala 
se správa podniku toho o to, by našemu 
obecenstvu dostalo se českého vysvět-
lení tím, že nyní k tomu zvlášť ustanove-
ná osoba při každém obraze oznamuje 
text filmu v  jazyku českém. Programy 
k jednotlivým představením jsou vydá-
ny jak dosud ve  třech řečech – české, 
německé a maďarské, z nichž nyní, řeči 
občanstva zdejšího města češtině vy-
hrazeno místo prvé, což konstatujeme. 

25. května 1917
Nu konečně, to nám ještě scházelo!
V  Pešti prý začínají dělati šaty z  papí-
ru. Papírové boty už máme ale vyspe-
kulovat „papírovou látku na  šaty“ – to 
se nám přeci nezdá jistým. Ale jistější 

5. května 1917
Nová ozdoba Jindř. Hradce
Na cípech oblouků, nesoucích chodbu, 
která spojovala klášteříček s oratoří, ny-
nější kruchtou kostela františkánského, 
vymalovány al fresco na  čerstvou ce-
mentovou omítku 4 znaky, upomínají-
cí na  nejzasloužilejší obyvatelky klášte-
říčku. Na straně do ulice Riegrovy znak 

minstrberský blíže kostela připomíná 
Annu Kateřinu, kněžnu z  Minstrberka 
a hraběnku kladskou, vnučku krále Jiří-
ka Poděbradského, čtvrtou manželku 
Jindřicha IV. z  Hradce, zakladatele kos-
tela a  kláštera františkánského, zemře-
lou r. 1545, a  znak hradecký jich dceru 
Annu Kateřinu z Hradce, od r. 1526 vdo-
vu po Jindřichu IX. z Rožmberka, zemře-
lou 1546. Obě dobroditelky daly vysta-
věti klášteříček, původní budovu, kteráž 
ustoupila později nynější, a  při ní zalo-
žily špitálek pro malomocné. Na  stra-
ně do ulice pražské vidíme blíže koste-
la znak montfortský s  rudou třícípou 
korouhví, známou ze zámku, kde tak 
zhusta vyskýtá se sdružená se znakem 
hradeckým na  budovách a  památkách 
zdejších…. Kateřina z Montfortu, jejímž 
přičiněním jesuité uvedeni byli do Hrad-
ce, dobře oceňovala také záslužnou čin-
nost františkánů na kazatelně i ve zpo-
vědnicích…. Čtvrtý znak, červeně a žlutě 
kolmo pruhovaný s  korunou drahoka-
my ozdobenou, markrabat z  Vesterloo 
a hrabat z Merode, spřízněných s rodem 
bývalých králův aragonských, jest pa-
mátkou na budovatelku nynějšího kláš-
teříčku a zakladatelku někdejší překrás-
né zahrady Marii Isabellu z  Vesterloo, 
choť Frant. Josefa Černína, která zemře-
la r. 1780. Znak městský nad prostřed-
ním obloukem označuje bránu města 
J. Hradce jako na vnější straně brány ne-
žárecké, ale může také připomínati obec 
j.-hradeckou jakožto majitele této chod-
by i klášteříčka od r. 1850. Podnět k mal-
bě znaků dal a potřebný náklad opatřil 
o všeliké zvelebení zevnějšku města ne-
únavně pečlivý starosta Karel Mert. 

11. května 1917
Uvítání našeho nového duchov. pas-
týře
Po  dlouhé nepohodě otevřel se první 
jarní den. Sluníčko blýskavými paprs-
ky zrovna hýřilo, májovým deštíčkem 
oživlá přírod voněla… Do  takové ra-
dostné nálady (pokud možno tak v na-
ší vážné době říci) přivezl dne 3. května 

o 3 hod. odpolední vlak od Veselí Hradci 
nového duchovního správce. Oděn in-
signiemi papežského preláta vystoupil 
Monsignore Rendl na nádraží do četné-
ho shromáždění, z  něhož krátkou řečí 
přivítali příchozího pan místodržitelský 
rada Číška a starosta Mert. 
Úmrtí
Sbor profesorů zdejšího c.k. gymnasia 
postihla v  době světové války opět 
nová a  sice již čtvrtá bolestná ztráta. 
Po ředitelích Dru. Ant. Deckrovi a vlád. 
radovi Janu Říhovi, po  učiteli kreslení 
Bedř. Prašingerovi odešel na  věčnost 
zasloužilý katecheta a  horlivý vycho-
vatel studující mládeže, pan profesor 
Josef Karták. … Pohřeb zesnulého pro-
fesora Josefa Kartáka konán v Třeboni 
v úterý o 4. hod. odpol. byl příležitos-
tí skoro celému městu, aby vzdalo po-
slední čest tak známému a  oblíbené-
mu nebožtíkovi. 
Každý návštěvník Jindř. Hradce
se podivuje našemu rozkošnému jezír-
ku, Vajgaru a  závidí nám jej. Jak často 
slýcháme věty „vy se máte, vy Hradečá-
ci, takové koupání a veslaření uprostřed 
města, kdybychom my něco takového 
měli“ aj. A zvláště krásný a zdravý ves-
lařský sport lze na tiché hladině rybní-
ka tak snadno provozovati i  těm, kdož 
nejsou třeba závodními veslaři. Čilý náš 
sportovní spolek bruslařsko-veslařský 
zahájí v  několika dnech saisonu a  zve 
všechny přátele ušlechtilé této zábavy 
by hojně používali jeho lodiček, jichž 
počet letos bude opětně rozmožen. 
Ceny za půjčování jsou tytéž, co za mí-
ru, totiž za  loďku 40 h, za  jolu 60 h až  
1 K za jednu hodinu. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
V květnu roku 1917 konečně ustoupila tuhá zima a bruslařsko-veslařský spolek po uspořádání své výroční schůze okam- 
žitě lákal všechny obyvatele i návštěvníky města k vypůjčení lodiček a k otevření plovárny. Do Jindřichova Hradce přijel 
vlakem nový probošt Leonard Rendl a proběhla jeho slavnostní instalace. Monsignor Rendl však neuspořádal instalační 
hostinu a namísto toho předal starostovi města Karlu Mertovi 400 korun ve prospěch místních chudých. Na budově kláš-

teříčku u kostela sv. Kateřiny, který patřil od roku 1850 městu, nechal starosta obnovit malby znaků v omítce. Ohlas od Nežárky zveřejňoval v nové rubrice další 
recepty na válečné pokrmy od Anuše Kejřové. Tentokrát přinášíme recept na polévku z kůzlečí hlavy.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

pak v 11.00 hodin zahájil Emil Boček novou tu-
ristikou sezónu v Leteckém muzeu Deštná. 

Text a foto: Vladislav Burian 

 � Jindřichův Hradec navštívil válečný pilot RAF generál Emil Boček
Na  pozvání předsedy Klubu historie letectví 
Jindřichův Hradec Vladislava Buriana a  pod 
záštitou starosty města nad Vajgarem Stani-
slava Mrvky se v pátek 31. března uskutečnila 
v  konferenčním sále Muzea Jindřichohradec-
ka beseda s posledním v České republice žijí-
cím čs. stíhacím pilotem RAF z období II. světo- 
vé války, brigádním generálem Emilem 
Bočkem z Brna. Životní příběhy tohoto deva-
desáti čtyřletého věčně mladého muže si vy-
poslechlo bezmála sto třicet lidí, včetně ná-
vštěvníků z  Brna či Mariánských Lázní. Emil 
Boček odešel do zahraničního oboje 27. pro-
since 1939 ve svých 16 letech. O své osudy se 
proto rovněž podělil se studenty Gymnázia  
V. Nováka v  Jindřichově Hradci. V  sobotu  
1. dubna dopoledne generál Boček navštívil 
Muzeum Jindřichohradecka, včetně expozice 
Letecká bitva nad Jindřichohradeckem. Zde 
nad troskami sestřeleného německého stíha-

cího letounu Focke Wulf Fw-190 lakonicky pro-
hlásil:  „Tento německý letoun byl sestřelen spo-
jenci? Tak to je v pořádku!“ V sobotu 1. dubna 

 �Mesadou pořádané jarní akce přinesly seniorům poznání i zábavu
Dne 7. března se v  MESADĚ, v  sociálně akti-
vizační službě, uskutečnilo povídání na téma 
RETRO, v němž jsme se seniory zavzpomína-
li na  50. až 80. léta minulého století. Projek-
ce cca 100 fotografií poodhalila oponu ča-
su a  vzpomínky vztahující se ke  konkrétním 
předmětům a  výrobkům. Jak vypadaly dříve 
automobily, motocykly, co převažovalo ve vy-
bavení domácností, jaký trend určoval módu? 
Pustili jsme se do společného vyprávění.
Výstava „Volání jara“, která proběhla ve dnech 
20. a  21. března v  prostorách společenské 
místnosti v domě s pečovatelkou službou Rů-
žová, byla ukázkou práce tvořivých rukou se-
niorů, a prezentovala dovednost, energii, zá-
jem a  vztah k  tvorbě. Návštěvníci výstavy 
shlédli výrobky z  různých materiálů (proutí, 
korálků, skla, hedvábí, bavlny, filcu, aj.). Nej-
menší účastníci výstavy se štěbetáním a zvě-

davostí obdivovali výrobky z  korálků. Účast 
dětí z mateřských škol nebo studentů, míva-
jících vystoupení v MESADĚ, propojuje téměř 
nenápadně a  mile duši generačních vztahů, 
a je vítána.
Na  sklonku března proběhlo v  odpoledních 
hodinách pro obyvatele pečovatelského do-
mu akce Maškarní na  Větrné. Do  programu 
byly zařazeny poznávací aktivity na  rozvoj 
smyslů (rozvoj vnímání a rozpoznávání tvarů), 
mj. rozvzpomínání na přísloví, písně a jiná au-
torská díla. K závěru patřilo také ocenění mas-
ky. Atmosféru pro potěchu srdce vykouzlily 
tóny harmoniky.
MESADA se bude nadále těšit sluncem roz-
jasněnými dny, které umožní uspořádat i  ak-
ce na přilehlém útulném dvoře domu v Růžo-
vé ulici.

Soňa Matoušková

Světem osminohých bytostí nás opět provede 
Mgr. Aleš Jelínek v neděli 28. května. Pozoro-
vat je budeme v  blízkosti přírodní památky 
Luží u Lovětína. Na místo se můžete dostat vla-
kem JHMD, který odjíždí v 14.44 hodin z Jindři-
chova Hradce. Sejdeme se v 15.00 hodin na za-
stávce Lovětín (ne Lovětín obec, příjezd vlaku je 
v 14.57).
Pro cestu zpět využijeme spoj v 16.22 hodin, pří-
padně 17.28 hodin.
Akce byla podpořena v rámci grantového pro-
gramu Jihočeského kraje pro rok 2017.

Jana Dvořáková

 �Na pavouky se můžete podívat zblízka
Asi málokdo ví, že s naším městem je spojeno ta-
ké jméno prof. Dr. Františka Millera, hlavní osob-
nosti arachnologického výzkumu Českosloven-
ska (1902 – 1983). V období druhé světové války 
působil na  místním gymnáziu (později přestě-
hovaném do Soběslavi). Tento významný vědec 
nově nalezl a popsal 219 druhů pavouků, mno-
ho z nich také v naší oblasti. O Františku Millero-
vi, ale hlavně o pavoucích, jsme si povídali loni při 
přednášce Mgr. Aleše Jelínka organizované spol-
kem Hamerský potok z.s. Nyní je čas vyrazit za pa-
vouky do terénu. Každého, kdo by se rád blíže se-
známil s touto skupinou členovců, rádi přivítáme 
na naší výpravě nazvané „Pavouci zblízka“.
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ra Reinharda Heydricha, nejvýznamnějším od-
bojovém činu na  území tehdejšího Protekto-
rátu. Po besedě a autogramiádě byl promítán 
film „Atentát“ režiséra Jiřího Sequense z  roku 
1964. Akci pořádal Klub výsadkových veteránů 
v Jindřichově Hradci pod záštitou starosty měs-
ta Stanislava Mrvky.

Jana Burianová
Foto: Jarmila Veselá

 �Operaci Anthropoid připomněla přednáška v kinosále Střelnice
Zájemci o historii čsl. protifašistického odboje 
během 2. světové války v úterý 21. března 2017 
zcela zaplnili kinosál Střelnice. V  Jindřichově 
Hradci vystoupil s přednáškou na téma „Ope-
race Anthropoid“ uznávaný vojenský historik 
plk.  PhDr.  Eduard Stehlík PhD, ředitel odbo-
ru Ministerstva obrany. Seznámil všechny zú-
častněné s nejnovějšími historickými poznatky 
o atentátu na zastupujícího říšského protekto-

kladním prostoru a  jeho bezpečnou likvidaci. 
Účast na akci je dojednána i s BESIP teamem a je-
ho mobilním dopravním hřištěm a se zdravotní 
pojišťovnou MVČR (soutěže, hry pro děti, zdravý 
životní styl). Návštěvníci budou moci vyzkoušet 
elektrokola a koloběžky firmy Cyklosport Pospí-
šil, firma AR SERVIS s.r.o. Jindřichův Hradec vysta-
ví Škodu Kodiaq s možností testovací jízdy, pohy-
blivý simulátor závodního speciálu ŠKODA Fabia 
R5, dále zajistí aktivity pro děti v prostoru prezen-
tace firmy.
Moderátorem akce bude Michal Arnošt, 
o  ozvučení se postará Jiří Písař - Showservice 
Jindřichův Hradec, občerstvení bude zajištěno, 
vstupné zdarma. Akce se koná za každého poča-
sí. Změna programu vyhrazena. 
Více informací na www.sdh-jindrichuvhradec.
estranky.cz

Kateřina Svobodová

 � Složky Integrovaného záchranného systému opět představí svou činnost veřejnosti
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec 
ve  spolupráci se složkami integrovaného zá-
chranného systému pořádá dne 27. května 2017 
od  13.00 do 17.00 hodin „VII. ročník Ukázky 
práce složek IZS“, a to opět v prostorách Letiš- 
tě Jindřichův Hradec. Akce se bude konat pod 
záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimo-
ly a pod záštitou starosty města Stanislava Mrvky. 
Návštěvníci akce uvidí ukázku vysazení pomocí 
padáku, dynamickou ukázku taktiky malých jed-
notek, dynamickou ukázku bojové techniky 44. 
lmopr – LOV IVECO, KBVP Pandur II. Účast přislíbe-
na i členy Klubu vojenské historie plk. Josefa Švece.
Policie ČR ÚO Jindřichův Hradec předvede ná-
vštěvníkům ukázku práce kynologů (policejní pes 
je speciálně vycvičen na  vyhledávání OPL), pro-
gram zajistí také dopravní policie (zastavovací 
pás, policejní VW Passat, radar na měření rychlos-
ti, motocykly BMW, Škoda OCTAVIA, Schengen-

bus, náborový stánek). Pracovníci ZZS Jindřichův 
Hradec představí návštěvníkům krizového inter-
venta, co je smyslem a  účelem jeho práce, dále 
vozy záchranné služby, včetně vozu pro mimo-
řádné události,  OS ČČK Jindřichův Hradec bude 
návštěvníkům měřit tlak, maskovat poranění, při-
jede i vodní záchranná služba a k dispozici bude 
také trenažér pro resuscitaci, včetně přístroje AED. 
Dále bude k  vidění technika JSDHM Jindřichův 
Hradec, profesionální hasiči ze stanice Jindřichův 
Hradec předvedou návštěvníkům ukázku tech-
niky (automobilová plošina, velitelský automobil 
Ford RANGER, cisternová automobilová stříkačka).
Městská policie Jindřichův Hradec představí ná-
vštěvníkům techniku a  vozidlo, stejně tak bu-
de možnost střelby z airsoftových pistolí.  Soptí-
ci z Hamru - přípravka malých hasičů předvede 
ukázku zásahu na leteckou havárii spojenou s ná-
lezem nebezpečného chemického nákladu v ná-

tvarném oboru od 15.30 hodin (respektujte, 
prosím, přesný začátek), v literárně-dramatic-
kém oboru od 13.30 do 14.30 hodin.
Studium na  ZUŠ je podmíněno úspěšným ab-
solvováním talentových zkoušek. Ač se nejed-
ná o  žádnou složitou zkoušku, je pochopitelné, 
že pro děti je to událost psychicky náročná. Pro-
to bych rád požádal rodiče, aby zbytečně své dě-
ti nestresovali a pokusili se jim celou událost co 
nejvíc zpříjemnit. I naši učitelé se snaží být vlídní 
a milí, nicméně pro děti jsou to cizí lidé, kteří je 
zkouší. Již tradičně mají zájemci o studium na na-
ší škole možnost navštívit výuku kteréhokoli obo-
ru v týdnu od 15. do 19. května v rámci týdne ote-
vřených dveří na  ZUŠ, což může přispět mimo 
jiné k lepší pohodě dětí u zkoušek.
Talentových zkoušek se mohou účastnit děti, kte-
rým bude 5 a více let k 1. 9. 2017. Všichni uchazeči 
budou pozváni k talentovému průzkumu na zá-
kladě vyplněné přihlášky umístěné na  webo-
vých stránkách naší školy. Potřetí otvíráme 
komplexní přípravné studium, které je určeno 
předškolním dětem ve věku od 5 let. Cílem toho-
to přípravného studia je seznámit děti se všemi 
uměleckými obory, které na naší škole vyučuje-
me. Více informací můžete získat na webových  
stránkách www.zus-jhradec.cz.

Vojtěch Maděryč

 � Základní umělecká škola Vítězslava Nováka se připojí k celostátnímu happeningu  
a chystá talentové zkoušky
Zcela výjimečnou kulturní akcí je celostátní hap-
pening základních uměleckých škol ZUŠ OPEN 
2017, který proběhne v úterý 30. května. Cílem 
akce je zviditelnit práci a  aktivity ZUŠ ve  veřej-
ném prostoru. Happening vzniká 
pod patronací Nadačního fondu 
Magdaleny Kožené, která svou 
uměleckou kariéru začínala právě 
“na ZUŠce” a rozhodla se, že tento 
ve světě nevídaný systém umělec-
kého vzdělávání podpoří a  zaštítí 
svou osobností.
Naše škola se připojí k dalším 349 školám po celé 
republice velmi rozsáhlým programem. Zahájíme 
již dopoledne kytarovými koncerty pro 4. a 5. ZŠ, 
hudebními vystoupeními v  jindřichohradecké 
nemocnici a na zámku. Hlavní a široké veřejnosti 
určená část programu začne v 15.00 hodin prů-
vodem od  školy Husovými sady na  náměstí  
T. G. Masaryka a  dále na  náměstí Míru, kde 
již bude připraveno pódium pro vystoupení ta-
nečního a  hudebního oboru. Program na  dol-
ním náměstí zakončí svým vystoupení Swinging 
saxophones junior. (Fanoušci tohoto orchestru 
a milovníci swingu mohou mladší i starší forma-
ci Swinging saxopohones vyslechnout a zatan-
čit si na známé melodie již v sobotu 13. května 
od 16.00 hodin na Střelnici.) 

Komornější vystoupení v rámci ZUŠ OPEN se bu-
dou odehrávat v prostorách Muzea fotografie 
a  MOM. Práce žáků výtvarného oboru budou 
k zhlédnutí v Domě gobelínů. V průběhu happe-
ningu bude pro děti i dospělé připravena výtvar-
ná dílna. Závěr happeningu proběhne na dvoře 
školy, kde bude mimo jiné slavnostně odhalena 
socha Filipa Hausera (absolventa naší školy). 
Do  průběhu happeningu se zapojí také 5 žáků 
partnerské Musikschule Neckargemünd, které 
bude naše škola hostit již od čtvrtka 25. května. 
Tento reciproční pobyt finančně podpořilo 
město Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj a Tan-
dem-Koordinační centrum česko-německých 
výměn mládeže. Žáci z Neckargemündu u nás 
prožijí 6 pestrých dnů zaměřených nejen na spo-
lečné umělecké aktivity. Výsledky této spoluprá-
ce budete mít příležitost vyslechnout již v nedě-
li 28. května od 17.00 hodin na Střelnici, kde 
proběhne koncert Mezinárodního smyčcového 
orchestru Gemeindeverband der Musikschule 
Oberes Waldviertel Gmünd, Musikschule Neckar-
gemünd a ZUŠ Jindřichův Hradec.
Talentové zkoušky budou na  Základní umě-
lecké škole Vítězslava Nováka probíhat v pon-
dělí 5. června v hudebním oboru od 14.00 ho-
din, v tanečním oboru od 14.00 a 16.00 hodin 
(respektujte, prosím, přesné začátky), ve  vý-
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ré město před dvaceti lety přivedly na  seznam 
světového kulturního dědictví. 
Výstavu lze navštívit během  otevírací doby 
knihovny, návštěvníkům jsou zdarma k dispozi-
ci informační brožury, mapy a časopisy o mís-
tech z fotografií. Více o UNESCO a výstavách na: 
www.unesco-mediain.cz
Druhá část 15. ročníku putovní výstavy fotogra-
fií, která představuje památky Španělska, Tunis-
ka a vybrané skvosty Číny, Indie a řady zemí ji-
hovýchodní Asie, bude ve stejné době k vidění 
ve vstupních prostorách radnice v Telči.
Součástí výstavy je přednáška Ing. Aleny Kou-
kalové o skvostech Švýcarska, zejména o jeho  
nádherné přírodě, která proběhne 3. května 
v poslechovém sále knihovny v 16.30 hodin. 
Přijďte a nechte se inspirovat fotografiemi a před-
náškou k vlastní návštěvě. Jste srdečně zváni. 
Záštitu nad výstavou Poznej světové dě-
dictví UNESCO převzala Česká komise pro 
UNESCO.

Milena Blažková

 � Poznejte světové dědictví UNESCO na květnové výstavě v městské knihovně
Již druhou dekádu putuje po  České republice 
v  každoročních obměnách výstava fotogra-
fií světových památek a  přírodních celků z  au-

torského projektu RNDr.  Mileny Blažkové pod 
názvem Poznej světové dědictví UNESCO. 
Kolekce fotografií s jedinečnostmi Švýcarska a ra-
kouského Salcburku bude od 3. do 31. května 

2017 přístupná veřejnosti v Městské knihovně 
v Jindřichově Hradci, ulice U Knihovny 1173/II. 
Seznámí návštěvníky s  vyhlášenou švýcarskou 

železnicí, s kláštery z karolinské doby s unikátní-
mi freskami i knihovnou, předvede nejdelší alp-
ský ledovec i největší muzeum hodinek na světě. 
Připomene krásy Mozartova Salcburku se zám-
kem Mirabell i pevností Hohensalzburg, a hlavně 
architektonické skvosty historického centra, kte-

v okolí Roseče. Nebude chybět hraní a tvoře-
ní, vyrábění krásných dárků, zkoumání okolní 
přírody, návštěva místní ekofarmy. Za slunné-
ho počasí vodní radovánky, návštěva koňské 
stáje a  za  každého počasí hledání pokladu! 
Připraven je také celodenní výlet.
Máte zájem? Pište nebo volejte na: 
info@svetfantaziezu.cz, mobil: 736 419 795

Marie Novotná

 � Příměstský tábor v Houbáčku láká děti do přírody
Svět Fantazie, z.ú. připravil v  letošním roce 
v Houbovém parku Ráji skřítků v Roseči šest 
termínů příměstského letního tábora pro dě-
ti ve  věku od  5 do  14 let. Od  10. července  
do 18. srpna, v pracovní dny vždy od 8.00 do 
16.00 hodin, je pro děti připraven pestrý 
program pod vedením zkušených lektorů 
s mnohaletou praxí.
Děti se mohou těšit na spoustu zábavy v pro-
storách Houbového parku, v  krásné přírodě 

Setkání se spisovatelkou Hermínou Frankovou
Městskou knihovnu navštívila paní Hermína 
Franková, spisovatelka a autorka filmových 
scénářů (Dívka na koštěti, Ohnivé ženy, Ba-
bička se zbláznila, Ubohý Džony aj.). Hermí-
na Franková byla čestným hostem slavnost-
ního vyhlašování vítězů VII. ročníku literární 
a  výtvarné soutěže Textík a  tak knihovna 
využila příležitosti a  7. dubna uspořáda-
la její autorské čtení. Více než 50 žáků  

pátých ročníků III. ZŠ, kteří se se spisova-
telkou setkali, si poslechli úryvky z  její kni-
hy „Padavka a  bezva pes“. Při besedě se 
dozvěděli zajímavé informace z  jejího ži-
vota a tvorby (hlavně oblíbené téma Dívka 
na koštěti a další filmové scénáře) a závěrem 
proběhla autogramiáda, při níž paní Franko-
vá ochotně odpovídala na všemožné dota-
zy zvídavých posluchačů.

 �Děti v městské knihovně besedovaly se známou spisovatelkou i nocovaly s Andersenem

Noc s Andersenem
Na přelomu března a dubna (31. 3. - 1. 4. 2017) 
proběhla také v jindřichohradecké knihovně 
Noc s  Andersenem. V  knihovně nocovalo  
10 dětí pod dohledem knihovnic z  dětské-
ho oddělení. Letošní Noc s Andersenem pro-
bíhala ve znamení časopisu Čtyřlístek a tak 
se vše točilo kolem čtyř známých kamarádů 
z Třeskoprsk. Děti zhlédly starší animovaný fil-
meček „Myš, která prochází zdí“ a pak se vrhly 
na řešení úkolů, hádanek a kvízů s čtyřlístko-

vou tématikou. Protože vyšlo pěkné počasí, 
proběhla i  stezka odvahy a  hledání pokla-
du v nočních ulicích města. Poklad byl nale-
zen, společnými silami odnesen do knihovny 
a  následně spravedlivě rozdělen. O  půlno-
ci si děti vyslechly pohádku na dobrou noc, 
ráno jim byly rozděleny dárečky a po snída-
ni všichni odešli domů dospat to, co se v no-
ci nestihlo.

Tomáš Dosbaba, Simona Pavlišová

Matterhorn (Švýcarsko)
Foto: Switzerland Tourism

Salcburk (Rakousko)
Foto: Tourismus Salzburg
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V KVĚTNU 2017

Planety Merkur, Uran a Neptun jsou nepozorovatelné, Venuši můžeme vidět ráno nízko nad východním obzorem. Mars je možné spatřit ještě večer, 
nízko nad západem, Jupiter po většinu noci kromě rána a Saturn také po většinu noci, ovšem kromě večera. Pozorování Měsíce, hlavně kolem první 
čtvrti, je opravdu nádherné. Slunce totiž v této době osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají 
do měsíční krajiny stíny. Dalekohledem tak vidíme krásný prostorový a velmi působivý obraz se všemi detaily. V době měsíčního úplňku stíny a prosto-
rovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, dalekohledy jindy dobře viditelné, v měsíčním světle ztrácí na kontrastu nebo se do-
konce stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 3. května první čtvrtí, 10. května úplňkem a 19. května poslední čtvrtí. 25. května nastane nov. 
12. května bude Měsíc v odzemí (406 195 km) a 26. května přízemí (357 210 km). 
Za jasného počasí je velmi působivé i pozorování Slunce. Nenechme si ujít mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chladnější slu-
neční skvrny, anebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance a další 
zajímavé děje. Obloha jara, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, 
galaxie, dvojhvězdy atd. 
Dne 20. května ve 21.30 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Blíženců.

• 1. 5. ve 22.00 hodin –  Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 10,5° severně)
• 5. 5. ve 4.00 hodiny – maximum meteorického roje η Akvarid (ZHR 50)
• 6. 5. ve 2.00 hodiny – Mars v konjunkci s α Tau (Aldebaran 6,2° jižně)
• 8. 5. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,2° severně; seskupení Měsíce,  

Jupiteru a Spiky 7. a 8. 5.)

• 13. 5. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,3° severně)
• 18. 5. v 0.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci (26° od Slunce)
• 22. 5. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,8° jižně)
• 27. 5. ve 3.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,3° jižně)

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 květnu 2017:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
14.00 – 16.00 hodin 

úterý a pátek večer: 21.00 – 23.00 hodin

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2017:

Přípravy na soutěž byly velice náročné. Organiza-
ce této důležité soutěžní akce zahrnuje spoustu 
technických a administrativních činností, zajiště-
ní dárkových předmětů a celodenního občerst-
vení pro všechny účastníky, nákup hodnotných 
věcných darů pro úspěšné soutěžící, celodenní 
časový harmonogram, realizaci samotných sou-
těží, vyhodnocování soutěžních prací, vypraco-
vání výsledkových listin, doprovodný kulturní 
program atd.
Finanční rozpočet celé soutěže je rovněž velice 
náročný, bez věcné a  finanční pomoci spousty 
sponzorů bychom nemohli tuto akci uspořádat. 
Všem jim mnohokrát děkujeme. A dík patří i jind-
řichohradecké radnici, která nás podpořila.
Průběh krajského kola Mistrovství ČR v  grafic-
kých předmětech hodnotíme jako velice zdařilý. 
Celý den probíhal v klidné a příjemné atmosféře. 
Všichni odjížděli bohatší o nové zážitky a někteří 
i o nově navázaná přátelství.

Jana Krýzová, Dana Pouzarová

 � Výbornými výsledky v grafických předmětech se mohou chlubit zástupci  
Obchodní akademie v Jindřichově Hradci
V úterý 28. března 2017 se konalo na Obchodní 
akademii T. G. Masaryka a Jazykové škole s prá-
vem státní jazykové zkoušky v Jindřichově Hradci 
krajské kolo soutěže „Mistrovství České repub-
liky v  grafických předmětech“. Soutěžilo se 
ve třech disciplínách: psaní na klávesnici, korek-
tura textu a wordprocessing. Soutěží se zúčastni-
lo 30 žáků z 10 středních škol Jihočeského kraje.
Ze soutěžících naší školy se nejlépe umístila Eva 
Krýzová, která obsadila 1. místo v korektuře tex-
tu a postupuje do celostátního kola, které se letos 
uskuteční 25. až 26. května na Obchodní akademii 
v Chocni. Eliška Matějů obsadila v korektuře textu 
3. místo. Autorská korektura textu spočívá v tom, 
že soutěžící dostanou text označený korekturními 
znaménky a text pak podle nich v počítači upra-
vují v časovém limitu deseti minut. Protože autor-
ská korektura nepatří k tomu stěžejnímu, čemu se 
studentky obchodní akademie věnují, na soutěž 
se musely individuálně připravovat. 
V kategorii psaní na klávesnici naši žáci obsadili  
8. místo Eva Krýzová s 305 čistými úhozy za mi-

nutu, 9. místo Vojtěch Máca s 290 čistými úho-
zy za minutu, 12. místo Eliška Matějů s 279 čis-
tými úhozy za minutu, 14. místo Tomáš Semela 
s 272 čistými úhozy za minutu. 
V této disciplíně měli za úkol za deset minut pře-
psat daný text. Hodnotí se jak rychlost, tak přes-
nost opisu. Pokud stanovené limity soutěžící ne-
splní, je diskvalifikovaný. Vítězem této disciplíny 
se stal Tomáš Pudivítr z OA a VOŠE Tábor s rych-
lostí 397 čistých úhozů za minutu.
V disciplíně wordprocessing – profesionální zpra-
cování textu, musí soutěžící prokázat nejvyšší mí-
ru počítačové gramotnosti při perfektním ovlá-
dání textového editoru. V soutěžích se nejčastěji 
používá textový editor MS Word - formátování 
a předepsané opravy a úpravy. V této disciplíně 
zvítězil Jan Jungwirth z  OA České Budějovice. 
V našem městě se nejen soutěžilo, ale žáci mě-
li možnost prohlédnout si Jindřichův Hradec 
a  navštívili i  Státní hrad a  zámek v  Jindřichově 
Hradci v  doprovodu Mgr.  Moniky Vondráčkové 
a Mgr. Jany Imberové.
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CHCETE NÁS?
Jasmína
kříženka (20 kg), fena, cca 1 rok
Podmínkou adopce je dodatečná kastra-
ce. Jasmínka je hodná a krásná fenka, kte-
rá byla 31. 3. 2017 nalezena u Otína (okr. 
Jindřichův Hradec) v  příkopu u  silnice 
a u ní ležela taška s granulemi. Zprvu byla 
hodně bázlivá, ze strachu i kousala. Nyní je však již pohodová, milá a maz-
livá. S ostatními pejsky vychází dobře. Na vodítku prozatím tahá, na volno 
se drží člověka a na přivolání přijde. V bytě je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Pusina
kříženka NO (27 kg), fena, 2 roky, kastrovaná
Pusina je milé, hodné psí stvoření. Doposud ži-
la v přemnožené smečce. K lidem je zatím trochu 
odtažitá, ale bez problémů nechá i cizí lidi, aby ji 
hladili a manipulovali s ní. Z vnějšího prostředí by-
la dost vyjukaná, jelikož dosud znala jen uzavřený 
dvůr, zahradu a dům, vše ostatní je pro ni cizí, ale 
překvapivě rychle si na  okolí zvykla. S  ostatními 
pejsky nemá problém. Byla zvyklá žít venku s pří-
stupem dovnitř, do tepla. Chůzi na vodítku nezna-
la, ale již ji zvládá velice dobře. Je čistotná.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bělka
kříženka NO (30 kg), fena, 7 let, kastrovaná
Bělka je hodná a stále aktivní fenka. Do-
posud žila v přemnožené smečce psů. K li-
dem je hodná, naopak se na páníčka dost 
fixuje. S jinými pejsky vychází dobře, fenky 
si vybírá. Byla zvyklá žít venku s přístupem 
dovnitř, do tepla. Chůzi na vodítku zvládá 
dobře, na volno se drží člověka. Miluje vodu a plavání. Doma je čistotná. 
Vhodná do klidnějšího prostředí bez větších přesunů a změn. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikos-
ti (cca 20 kg), který miluje procházky. 
S ostatními pejsky vychází většinou dob-
ře. Z  původního domova si nese špatné 
zkušenosti. Byl fyzicky trestán a  cizím li-
dem nevěří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale 
skvělý parťák a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemů-
žeme doporučit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrád-
kou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Tiramisu
kříženka NO, fena, 5 let, kastrovaná
Tiramisu je úžasná a hodná fenka. Dopo-
sud žila v přemnožené smečce. K lidem je 
hodná, mazlivá, vychází skvěle i s vycho-
vanými dětmi. S pejsky vychází také dob-
ře, ale je dominantnější k fenám. Vhodná 
je do domku se zahradou, nejlépe se spa-
ním uvnitř. Je čistotná a 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 ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S fenkami vy-
chází dobře, ale vhodnější bude jako jedi-
náček. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní 
je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistot-
ný a neštěká. Na vodítku trochu tahá. Není 
vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
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

 �D - klub působí v Jindřichově Hradci  
již deset let
Motto: „Lidé, kteří skutečně prospívají druhým, se nesnaží být užiteční, ný-
brž vést zajímavý život. Téměř nikdy nedávají rady, ale jdou příkladem“ 

(Paolo Coelho)
K jedné z velmi šťastných událostí mého života patří setkání se zajímavou 
paní. Jmenuje se Jana. Jana Vojáčková. Je neuvěřitelně pozitivní a akč-
ní. Občas k neutahání. Lze se s ní setkat při koncertech ZUŠ, při akcích 
Společnosti V. Nováka, při akcích Oken, při dobročinných sbírkách, při 
propagaci vzdělávacích programů knihovny. Vždycky má na tváři úsměv 
a většinou po ruce dobrý tip, jak hezky strávit volné chvíle. Škarohlídům 
může být tato paní podezřelá. Osoby závislé na kosmetických procedu-
rách může dost štvát, neboť její pleť je stále broskvo-
vě hladká, aniž se kdy setkala s make-upem. Kde tato 
paní čerpá motivaci pro svůj stálý optimismus, je za-
jisté hlavně mezi ní a nebesy. Pro nás je senzační její 
laskavá vnímavost ke starým lidem, jejich potřebám, 
jejich prožívání času.
Naše setkání před 10 lety přineslo hezké ovoce v podobě aktivity D-klub. 
Jádrem aktivity jsou návštěvy dobrovolníků u  vybraných seniorů v  DS 
Otín, kteří mají o setkávání zájem. Paní Jana klub koordinuje, oslovuje 
dobrovolníky i seniory, sjednává schůzky, organizuje společné akce, za-
jišťuje literaturu, časopisy i hry, využívané při schůzkách. Také svolává su-
pervizní setkání, kde se dobrovolníci mohou podělit o své prožitky a ta-
ké mají k dispozici další odborné vzdělávání. Řada dobrovolnic pochází 
ze Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci. Spolupráce se školou 
je výborná a my věříme, že působení studentek v D-klubu pomůže vel-
kou zkušeností i v jejich profesním a osobním zrání.  Další dobrovolníci 

jsou již dospělí lidé, kterým to jejich časová vytíženost dovolí. Dotyky se 
stářím a  bezmocí si možná leckdo z  nás nechce připustit. Nicméně, je 
dost pravděpodobné, že na většinu z nás i tato doba čeká. Dny se mohou 

prodloužit, touha po rozhovoru, návštěvě či dotyku se může prohloubit. 
A mnozí by ho mohli darovat, ale nevědí jak. Lidé, kteří umějí dávat ostat-
ní dohromady a  motivovat je ke  smysluplným činnostem, jsou vzácní. 
A úplně nejvzácnější jsou ti, kteří dokážou ve svých činnostech vytrvat 
delší dobu, prohlubovat své zkušenosti a znalosti. A předávat dál štafetu 
dobrých slov, úsměvů, doteků. Kdysi jeden milý člověk řekl, že činnosti 
Oken jsou ostrůvkem pozitivní deviace v tomto světě. Hodně mne tím 
potěšil. Věřím, že D-klub Jany Vojáčkové, který letos slaví 10 let své čin-
nosti, bude ještě dlouho pozitivně deviovat na tomto světě.

Drahomíra Blažková

Jana Vojáčková s klienty D-klubu na FM VŠE

Výlet části D-klubu do Novohradských hor
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  „KON-
CERT POŠUMAVSKÉ KOMORNÍ FILHARMO-
NIE “ dne 11. května 2017 od 19.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Pošumavská komorní filharmonie Prachatice 
byla založena v roce 1999. Orchestr se převáž-
ně skládá z  amatérských hudebníků, kteří se 
scházejí z  okresů Prachatice, Český Krumlov 
a České Budějovice. Po celou dobu dosavadní 
existence je veden Karlem Haymannem.
Orchestr zaměřuje svoji činnost do oblasti váž-
né hudby a hudby duchovní. V průběhu své-
ho působení nabízí koncerty a veřejná vystou-
pení pro nejširší skupiny posluchačů. Koncerty 

pro veřejnost, zvláště pravidelné výchovné 
koncerty pro mládež na školách doprovázené 
mluveným slovem jsou velmi populární. Vážná 
hudba si u mladých posluchačů nachází pře-
kvapivě své místo. Tradiční vánoční koncerty 
s pěveckými sbory se staly tradicí.

Orchestr vystupuje v  regionu Jihočeského 
a  Západočeského kraje. V  rámci své činnosti 
hrál rovněž v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Solisté: Libuše Voběrková soprán, Kateřina Ší-
mová housle, Josef Bürger housle
Dirigent Karel Haymann

Program:
J. Pachelbel: Kánon, J. S. Bach: Orchestrální 
svita C dur, J. S. Bach: Dvojkoncert D moll pro 
dvoje housle a orchestr – (largo, allegro), J. S. 
Bach: Svita H moll pro flétnu a orchestr – (po-
lonaise, menuet, badinerie), J. S. Bach: Kantáta 
č.30, W. A. Mozart: Symfonie č. 25 G (moll Aleg-
ro), W. A. Mozart: Halleluja.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní komedii Michaely Doleželové a  Roma-
na Vencla „ANI ZA MILION!“ dne 30. května 
2017 od  19.00 hodin do  divadelního sálu. 
Divadlo v  Rytířské. Divadelní předplatné 
skupiny B.
V  režii Petra Hrušky hrají: Adéla Gondíková 
a Jiří Langmajer
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvy-
slance, je Francouzka tělem, duší i  původem. 
Má dvě děti a  kufřík s  milionem eur, který je 
ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. 
Nenávidí venkov, samotu a  obyčejnost. Lam-

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
hru Jakuba Nvoty „ROŠÁDA“ dne 23. května 
2017 od  19.00 hodin do  divadelního sálu. 
Divadelní spolek Frída. Divadelní předplat-
né skupiny A.
V režii Jakuba Nvoty hrají: Martin Trnavský, Bára 
Munzarová, Radim Novák, Marika Procházková
Laura žije se svým manželem Viktorem, ve šťast-
ném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se 
o všechno postará…, ale poslední dny se začí-
ná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál 
víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco 
děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub hned. 

Viktorovo podivné chování se začne stupňo-
vat. Na několik dní se ztratí, nikdo neví kam. Na-
víc manželům někdo v bance zruší jejich účet 

a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcho-
lením podivných událostí je den, kdy na jejich 
adresu doručí exotické zvíře, které Viktor kou-
pil v městské ZOO. Laura pochopí, že její muž 
prochází nejen těžkou krizí, ale dokonce přišel 
i  o  svoji práci. Jejich společný život potřebuje 
změnu. Laura vymyslí na  první pohled šílený 
záchranný plán. To už se jim, ale do života za-
čne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr 
Artur a jeho tři sestry, ve snaze pomoct. Laura 
si však není přesně jistá, komu. Musí vzít situa-
ci pevně do svých rukou, aby všechno bylo tak, 
jako dřív.

bert ženatý není, manželka od  něj utekla. Má 
duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o kte-
rý se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní 
v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají oba společného? No přece 
vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními do-
jmy. V této brilantní detektivní komedii, kte-
rá obě postavy svede dohromady a  navěky 
spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než 
se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda 
lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humo-
ru se skrývá vrah.

Ivana Bačáková

 �Plejádu hudebních žánrů nabídne letošní festival Muzikum Fest
Multižánrový festival se koná v  pátek  
19. a v sobotu 20. května 2017 opět na Le-
tišti v  Jindřichově Hradci. V  pátek i  v  so-
botu budou k  poslechu vystoupení na  dvou 
hudebních pódiích, kde se vystřídá něko-
lik hudebních žánrů. V  pátek se brána festi-
valu otevře v  17.00 hodin a  těšit se můžete 
na  Reggae a  Drum and Bass, v  sobotu pak 
program startuje v 11.00 hodin a připrave-
na budou vystoupení hudebních stylů rock, 
punk a  metal. Na  své si přijdou také rodiče 
s  dětmi, pro které bude připraveno zábavné 
odpoledne s dětskou diskotékou a skupinou 
Maxim Turbulenc. Zábavný program pro dě-
ti zahrnuje např. jízdu na velbloudovi, skáka-

cí hrad, atd. Mezi dalšími vystupujícími jsou 
Děda Mládek Illegal Band, Argema (35. výro-
čí a křest alba), Morava, The apples-girls rock, 
ARAKAIN a mnoho dalších.
Předprodej vstupenek končí 15. května. 
Vstupné na oba dva činí 250 Kč, na místě pak 
na oba dva dny 350 Kč. Vstupenky jsou k do-
stání na: Club na Piketě J. Hradec www.piketa.
cz, CBsystem.cz nebo online prodej – smstic-
ket.cz. Více informací o vstupenkách a progra-
mu festivalu najdete na www.muzikumfest.cz 
(web tučnější).
V případě dotazů volejte nebo pište na tel. čís-
lo: 739 457 307.

Tomáš Brejcha 
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 � Státní hrad a zámek představí nově první prohlídkovou trasu
Dne 27. května se návštěvníkům Státní-
ho hradu a  zámku, po  obnovení jejich rene-
sanční výmalby, zpřístupní unikátní interié-
ry šlechtického apartmá posledních pánů 
z  Hradce z  konce 16. století. V  místnostech, 
které jsou součástí hlavní prohlídkové trasy, 
byla pozměněna i expozice. Nově se soustředí 
na osudy i každodennost obyvatel hradecké-
ho zámku v první třetině 17. století. Ve dnech 
27. a  28. května budou vypraveny zvláštní 

 �Koncerty, program pro děti i volné vstupy na památky. Městské slavnosti stojí za návštěvu
(pokračování ze str. 1)

Následující den 3. června bude zámek pat-
řit především dětem. V  parčíku před vstupem 
do zámku se budou moci děti projet na ponících 
a na II. nádvoří budou od 14.00 – 20.00 hodin  

pro ně připraveny různé hry, soutěže, tvoři-
vá dílna ateliéru Tvor a divadla Studna, Cir-
kus – Klauna Huga a ukázky dravých ptáků  
v zámeckém parku. 

Na III. nádvoří od 14.00 – 22.00 hodin v oprav-
du bohatém programu pobaví děti i jejich rodi-
če Maxim Turbulenc, dále vystoupí Adam Mi-
šík s kapelou, známá kapela Javory s Hanou 
a  Petrem Ulrychovými, a  ve  večerních hodi-
nách zazpívá Olga Lounová. Program celého 
dne završí koncert Petra Koláře s kapelou.
V neděli 4. června vystoupí Hudba Hradní strá-
že a Policie České republiky se svými hosty. 
Po  celý tento den bude zdarma vstup 
na Černou věž (hladomorna), Městskou věž, 
do Výstavního domu Stará radnice, do Mu-
zea fotografie a moderních obrazových mé-
dií a do Domu gobelínů. 
Vstupné na všechna vystoupení a koncerty 
je volné.

Ivana Bačáková

 �V Domě gobelínů můžete navštívit výstavu ZUŠ i velkou noční show
V  květnu se u  nás návštěvníci mohou těšit 
na  dvě tradiční a  hojně navštěvované akce. 
První z nich je výstava výtvarných prací žáků 
ZUŠ V. Nováka v J. Hradci, která bude v Domě 
gobelínů probíhat od 19. 5. – 13. 6. 2017. Ver-
nisáž se uskuteční 18. 5. 2017 v 15.30 hodin. 
Přijďte se podívat a potěšit šikovností malých 
výtvarníků, jejich nápaditostí a  originalitou. 
Vernisáž zpříjemní vystoupení žáků hudební-
ho oboru ZUŠ.
Druhá z  akcí proběhne v  pátek 19. 5. 2017 
od  18.00 – 23.00 hodin. Jedná se o  oblíbe-
nou noční show - Muzejní noc. Návštěvníci 
při ní vyrazí po stopách starých řemesel, kte-
rá si pod vedením zkušených instruktorů bu-
dou moci sami vyzkoušet. Co všechno je če-

ká? Motání provazů, tkaní na  stavu, předení 
na kolovrátku, plstění, práce s papírem a pří-
rodními materiály. Příchozí uvidí restaurátorky 

při práci, ukázky paličkování, ukázky řezbář-
ství aj. řemesla. Nabídka bude pestrá i pro dě-
ti, které budou za svoje dovednosti sbírat ra-
zítka a po splnění úkolů dostanou v pokladně 
muzea malou odměnu. Zveme Vás do  krás-
ných prostor Domu gobelínů strávit s  námi 
příjemný a  tvůrčí večer plný nových zážitků. 
Kromě těchto akcí probíhají po celou sezónu 
každý den kromě pondělí od 10. – 12.00 a od  
13.00 – 17.00 hodin komentované prohlídky 
s průvodci, návštěvníci si mohou různé formy 
tkaní i sami vyzkoušet. Těšit se můžete na za-
jímavé textilní výstavy či na víkendové kurzy 
textilních řemesel. Budeme se na vás těšit.

Rita Škodová

komentované prohlídky, nazvané Renesan-
ce na hradeckém zámku. Prohlídky zahrnu-
jící některé dosud nepřístupné části zámku se 
budou zabývat proměnou zámeckého areálu 
během renesančních úprav v průběhu 16. sto-
letí. Návštěvníky zavedou i do nepřístupných 
sklepení pod Adamovým stavením a na další 
neobvyklá místa.
Další novinkou pro návštěvníky jindřichohra-
deckého hradu a  zámku je výstava nazvaná 

„Umění restaurovat“, instalovaná v nejvyš-
ším patře renesanční budovy Adamova sta-
vení, zpřístupněném poprvé po  35 letech. 
Výstava představí nově zrestaurované mi-
mořádně vzácné tapiserie a textilie ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Ná-
rodního památkového ústavu, které pochází 
z různých období od středověku až do počát-
ku 20. století.

Jan Mikeš
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
27. 5. 2017
Na jednom břehu / 15th World Music Festival 
Letní kino Širák. Prestižní hudební festival 
v žánru world music, alternativních kapel, fol-
kových i  jazzových hvězd, transovních rytmů 
nebo crossoverových projektů. Čajovna, vi-
notéka, specializované mezinárodní kuchyně, 
kurz akrojogy, výtvarné dílny. 

CHEB
16. 5. 2017
Historické krovy – chebský fenomén 
Vernisáž výstavy a křest stejnojmenné publika-
ce ve Františkánském klášteře od 16.00 hodin. 
Srdečně zve Nadační fond Historický Cheb.

KUTNÁ HORA
6. 5. 2017
Cukrářské slavnosti
10.00 – 18.00 hodin. Projděte se historickým cen-
trem Kutné Hory a ochutnejte sladké speciality 
od místních pekařů, cukrářů a výrobců čokolády.

LITOMYŠL
20.5. - 21.5.2017
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dob-
romily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment v gastro- 
nomii, O  kotlík starosty Litomyšle – soutěž 
ve vaření kotlíkových gulášů.  

POLIČKA
26. – 27. 5. 2017
Poličské rockoupání 
Tradiční hudební festival v  prostorách polič-
ského koupaliště. Mňága a  Žďorp, Hudba  
Praha, Sto zvířat, Mínus 123 minut, Dott a další. 

TELČ
20. 5. 2017
Folklor v máji na náměstí
10.00 - 17.00 hodin. Setkání telčských folklorních 
souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan a jejich 
hostů z  Krahulčí, z  Kaliště, ze Znojma a  z  part-
nerského města Šaľa. Po celý den řemeslný trh 
s  předváděním tradičních řemesel, v  podvečer 
s ukázkou kácení máje. Výstava fotografií Poznej 
světové dědictví UNESCO a výstava soch manže-
lů Eschlerových v Městské galerii Hasičský dům.

TŘEBOŇ
27. 5. 2017
Otevírání lázeňské sezóny 
s Divadlem Kvelb, Třeboňskými pištci, Janem Smig-
matorem, Šlágr bandem, orchestrem Jána Berky-
ho Mrenicu a kapelou Jelen. Program zdarma.

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

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ KVĚTNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
DENÍK STROJVŮDCE 
(DNEVNIK MASINOVODJE)
Komedie / Srbsko, Chorvatsko / Mirius

Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček vlakový stroj-
vůdce a  pomalu se chystá do  důchodu. Kromě še-
desátky má na kontě i neslavný rekord co se počtu 
zabitých lidí týče. Během své kariéry totiž na kolejích 
přejel 28 osob. Vzrušení Ilijovi přivede do  cesty sa-
motný život v podobě desetiletého sirotka Sima, kte-
rý se stane jeho adoptivním synem. Sima se po vzo-
ru nevlastního otce a celé jeho mužské rodové linie 
chce stát samozřejmě také strojvůdcem. Přes veške-
ré Ilijovo rozmlouvání si chlapec cestu ke svému snu 
přece jen najde. Sima ale jezdí již několik týdnů a zdá 
se, že nehody se mu vyhýbají. Tato skutečnost Simu 
neuvěřitelně deprimuje a  psychicky mučí, tak musí 
vzít tuto bezvýchodnou situaci do rukou Ilija.
Hrají: Lazar Ristovski, Petar Korać, Pavle Erić, Mirjana Ka-
ranović, Jasna Durčić
Režie: Miloš Radovič
Hrajeme: 17. 5.  od 19:00 ve 2D

THE CIRCLE (THE CIRCLE)
Thriller, Sci-Fi / USA, SAE / Bontonfilm

Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru The Circle 
ocitne pod permanentním dohledem Toma Hank-
se a vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede ces-
ta ven. Napínavý a místy děsivý příběh nabízí ov-
šem znepokojivou otázku – jde v dnešní době stále 
ještě o žánr sci-fi? Svět bez hladu. Svět bez válek. 
Svět bez nemocí. Neomezené možnosti. V úchvat-
né a největší high-tech společnosti The Circle ne- 
existuje problém, který by nebylo možné vyřešit. 
Její technologie mají moc doslova změnit svět. 
Právě sem, do  zaměstnání snů, nastupuje mla-
dá a  ambiciózní dívka Mae (Emma Watson). Šéf 
a  zakladatel společnosti (Tom Hanks) je vizionář, 
který vybudoval v  Circle ráj na  Zemi a  který tou-
ží po dokonalém světě. Jeho receptem na pokrok 
a na šťastné a spokojené lidstvo je svět bez tajem-
ství, naprostá otevřenost a transparentnost všech 
lidí, sdílení . . . a sledování. Mae je obklopená vy-
moženostmi supermoderní společnosti. Ohrome-
na ideály a  vzájemností se na  návrh samotného 
šéfa Circle zapojí do  experimentu, který by štěs-
tí a pokrok v Circle mohl rozšířit do celého světa. 
Současně s  tím začne potkávat tajemného muže. 
Stane se její nový život pohádkovým snem nebo 
dostane příchuť hororové noční můry? Bude mít 
kruh, do něhož vstoupila, cestu ven? Film The Circ-
le byl natočen podle stejnojmenné knihy Davea 
Eggerse z roku 2013, která bývá srovnávána s kla-
sikami „1984“ Geroge Orwella nebo „Konec civiliza-
ce“ od Aldouse Huxleyho.
Hrají: Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Bill Pa-
xton, Patton Oswalt, Karen Gillan
Režie: James Ponsoldt
Hrajeme: 25. a 26.5.  od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.bontonfilm.cz; www.miriusfd.cz

4. - 7. 5. 17:00
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama / ČR / 2D

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

10. 5.   19:00
KISS ROCKS VEGAS
Záznam koncertu / USA / 2D

11. - 12. 5. 17:30
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Komedie, Krimi / USA / 2D

11. - 14. 5.  20:00
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Dobrodružný / V.Británie, USA / 3D+2D

12. - 13. 5.  15:00 
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaný / USA / 3D+2D

13. - 14. 5. 17:30
UTEČ
Thriller, Horor / USA / 2D

17. 5.   19:00
DENÍK STROJVŮDCE (ART kino)
Komedie / Srbsko, Chorvatsko / 2D

18. - 19. 5. 17:30
NAPROSTÍ CIZINCI
Komedie, Drama / Itálie / 2D

18. - 21. 5.  20:00
VETŘELEC: COVENANT
Sci-Fi, Thriller / USA / 2D

20. - 21. 5. 17:00
KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný, Fantasy, Muzikál / USA / 2D

25. - 26. 5. 17:30
THE CIRCLE
Thriller, Sci-Fi / USA, SAE / 2D

25. - 28. 5.  20:00
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA
Dobrodružný / USA / 3D+2D

27. - 28. 5. 17:30
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný, Komedie / Španělsko / 2D

1. - 2. 6.  17:30
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: 
VOLÁNÍ OCEÁNU
Dokument / Francie / 2D

1. - 4. 6.  20:00
WONDER WOMAN
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)

7. 5.
MÍŠA KULIČKA
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

14. 5.
MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

21. 5.
NAŠE KARKULKA
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

28. 5.
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT
 � Kdy za sportem?

Tenis – Tenisový klub JH A – dospělí, krajský přebor III.
kolo 2. Ostrovec – TK JH A so 6. 5.
kolo 3. TK JH A – Strakonice B so 20. 5.
kolo 4. Soběslav A – TK JH A so 27. 5.
Tenis – Tenisový klub JH B – dospělí, krajský přebor V. – skupina B
kolo 3. Start ČB B – TK JH B so 20. 5.
kolo 4. TK JH B – Horní Planá so 27. 5.
Tenis – Tenisový klub JH – dorost, krajský přebor I.
kolo 2. TK JH – Soběslav ne 7. 5.
kolo 3. Č. Krumlov – TK JH ne 21. 5.
Tenis – Tenisový klub JH – starší žactvo KADET TOUR
kolo 2. TK JH – LTC ČB so 6. 5.
kolo 3. Písek – TK JH so 20. 5.
kolo 4. TK JH – Hluboká n./V. so 27. 5.
Tenis – Tenisový klub JH A – mladší žactvo, krajský přebor I.
kolo 2. Písek – TK JH A ne 7. 5.
kolo 3. TK JH A – Strakonice A ne 21. 5.
kolo 4. Milevsko A – TK JH A ne 28. 5.
Tenis – Tenisový klub JH B – ml. žactvo, krajský přebor II. – skupina B
kolo 2. TK JH B – Tábor ne 7. 5.
kolo 3. Planá n./L. B – TK JH B ne 21. 5.
kolo 4. TK JH B – Ostrovec ne 28. 5.
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – přebor ČR mladší žáci – JIH
kolo 18. Pedagog ČB – JH ne 7. 5. 13:00
kolo 19. Stříbro – JH so 13. 5. 13:00
kolo 20. HBC Plzeň – JH so 20. 5. 13:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – extraliga mladší dorost, o umístění B
kolo 6. JH – KOVO Praha ne 14. 5. 15:00
kolo 7. KOVO Praha – JH ne 21. 5. 11:30
kolo 8. JH – Prachatice so 27. 5. 11:00
kolo 9. JH – Pedagog ČB ne 28. 5. 10:30
Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. třídy – skupina B
kolo 7. Týn n./V. – JH pá 5. 5. 17:30
kolo 8. SKP ČB B – JH út 9. 5. 17:30
kolo 9. JH – Slovan ČB út 16. 5. 17:30
kolo 10. Ševětín – JH čt 18. 5. 17:30
kolo 11. JH – Hluboká n./V. út 23. 5. 17:30
Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ
kolo 22. Ústí n./L. – JH so 6. 5. 18:00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga
kolo 22. DHC Plzeň – JH ne 7. 5. 15:00
Házená – Házená JH – starší žákyně Žákovská liga MČR
kolo 6. JH – Zlín so 13. 5.
kolo 6. Slavia Praha – JH so 13. 5.
kolo 6. JH – Bohunice so 13. 5.
kolo 6. Žirovnice – JH so 13. 5.
Házená – Házená JH – přípravka krajský přebor 4+1
kolo 11. povinný turnaj so 13. 5. 9:00

Šipky – Black Death JH, Z Ypsi JH, Do roka a do dne JH – I. Jiho-
česká liga ženy
kolo 14. Libín – Z Ypsi JH st 3. 5. 18:30
kolo 14. Kočky ČB – DRDD JH st 3. 5. 18:30
kolo 14. BD JH – Štěpánovice st 3. 5. 18:30
Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH – Jihočeská liga II., 
skupina C
kolo 24. Dírná – HL JH so 13. 5. 16:00
kolo 24. DC JH – D. Bukovsko ne 14. 5. 16:00
kolo 25. HL JH – Klenovice ne 21. 5. 16:00
kolo 25. DC JH – Týn n./V. ne 21. 5. 16:00
kolo 26. Spitfire Tábor – HL JH so 27. 5. 15:00
kolo 26. CAN Tábor – DC JH ne 28. 5. 16:00
Šipky – Jiskra JH, DC Ypsi Team JH – Jihočeská liga III., 
skupina G o postup
kolo 7. Hospříz – Jiskra JH so 6. 5. 16:00
kolo 7. Rodvínov – Ypsi JH ne 7. 5. 16:00
kolo 8. Jiskra JH – Rodvínov so 13. 5. 16:00
kolo 9. Hospříz – Ypsi JH so 20. 5. 16:00
kolo 9. Třeboň – Jiskra JH so 20. 5. 16:00
kolo 10. Ypsi JH – Třeboň so 27. 5. 16:00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D
kolo 20. JH – VS Plzeň so 6. 5. 17:00
kolo 22. Hradiště – JH so 27. 5. 17:00
Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka
kolo 24. JH – Hluboká n./V. so 6. 5. 10:30
kolo 25. Olešník – JH so 13. 5. 17:00
kolo 26. JH – Želeč so 20. 5. 10:30
kolo 27. Ševětín – JH so 27. 5. 17:00
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 20. JH – Trhové Sviny ne 7. 5. 10:00
kolo 21. Č. Krumlov – JH ne 14. 5. 10:30
kolo 22. JH – Třeboň ne 21. 5. 10:00
kolo 23. Prachatice – JH ne 28. 5. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 20. JH – Trhové Sviny ne 7. 5. 12:15
kolo 21. Č. Krumlov – JH ne 14. 5. 12:45
kolo 22. JH – Dobrá Voda ne 21. 5. 12:15
kolo 23. Prachatice – JH ne 28. 5. 12:15
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 20. Třeboň – JH so 6. 5. 10:00
kolo 21. Milevsko – JH so 13. 5. 10:00
kolo 22. JH – Roudné so 20. 5. 10:00
kolo 23. SKP ČB – JH ne 28. 5. 11:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 20. Třeboň – JH so 6. 5. 11:45
kolo 21. Milevsko – JH so 13. 5. 11:45
kolo 22. JH – Roudné so 20. 5. 11:45

kolo 23. SKP ČB – JH ne 28. 5. 12:45
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravky krajský přebor ČEZ
kolo 14. JH – Č. Krumlov ne 14. 5. 15:00
kolo 14. JH – Milevsko ne 14. 5. 17:00
kolo 15. Třeboň – JH ne 21. 5.
kolo 15. JH – Prachatice ne 21. 5.
kolo 16. Vimperk – JH ne 28. 5. 11:00
kolo 16. Písek U10 B – JH ne 28. 5. 12:00
Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravky krajský přebor ČEZ
kolo 14. JH – Č. Krumlov ne 14. 5. 15:00
kolo 14. JH – Milevsko ne 14. 5. 17:00
kolo 15. Třeboň – JH ne 21. 5.
kolo 15. JH – Prachatice ne 21. 5.
kolo 16. Vimperk – JH ne 28. 5. 11:00
kolo 16. Písek U8 B – JH ne 28. 5. 12:00
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída, skupina B
kolo 20. JH B – N. Bystřice so 6. 5. 14:30
kolo 21. Veselí n./L. – JH B so 13. 5. 13:30
kolo 22. JH B – N. Včelnice so 20. 5. 14:30
kolo 23. Čtyři Dvory – JH B so 27. 5. 10:15
Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ, skupina A
kolo 12. JH B – Dačice ne 7. 5. 13:00
kolo 13. S. Město p./L. – JH B ne 14. 5. 13:30
kolo 14. JH B – Lomnice ne 21. 5. 13:00
Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ, skupina A
kolo 12. JH B – Třebětice ne 7. 5. 14:45
kolo 13. Slavonice – JH B ne 14. 5. 15:15
kolo 14. JH B – Lomnice ne 21. 5. 14:45
Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor, skupina A
kolo 6. N. Bystřice – JH B st 10. 5. 17:30
kolo 7. K. Řečice – JH B st 17. 5. 17:30
kolo 8. JH B – Třeboň B st 24. 5. 17:30
kolo 9. Č. Velenice – JH B st 31. 5. 17:30
Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka okresní přebor
kolo 11. K. Řečice – JH B ne 7. 5. 17:00
kolo 11. N. Bystřice – JH B ne 7. 5. 17:00
kolo 13. Třeboň B – JH B ne 21. 5. 17:00
kolo 13. Stráž n./N. – JH B ne 21. 5. 17:00
Kopaná – SK H. Žďár a AC Buk – muži okresní soutěž, skupina A
kolo 16. H. Žďár – Plavsko so 6. 5. 17:00
kolo 16. Buk – Majdalena so 6. 5. 17:00
kolo 17. Lásenice – Buk so 13. 5. 17:00
kolo 17. Lomnice B – H. Žďár ne 14. 5. 17:00
kolo 18. H. Žďár – Majdalena so 20. 5. 17:00
kolo 19. Lásenice – H. Žďár so 27. 5. 17:00
kolo 19. Deštná – Buk ne 28. 5. 15:30
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL, play-out
kolo 6. JH – NH Ostrava so 6. 5. 18:00

 � Lední hokej

Vítězem letošního „Memoriálu Jana Mar-
ka“ se poprvé stal Mountfield Hradec Krá-
lové. Turnaje na počest odchovance jindři-
chohradeckého klubu Vajgar, jenž tragicky 
zahynul při leteckém neštěstí v  roce 2011, 
se hned o úvodním dubnovém víkendu zú-
častnilo pět družstev mladších dorostenců. 
Trofej z  loňského roku nikdo neobhajoval, 
neboť v  minulém roce o  ní hráli hokejisté 
o kategorii starší.
Pořádajícímu KLH Vajgar J. Hradec se dvou-
denní turnaj vydařil nejen organizačně, ale 
také výsledkově. Skončil totiž na  3. místě 
v konkurenci týmů, které hrají nejvyšší sou-
těž ČR. To, že za  sebou nechal extraligové 
celky Kladna a  Chomutova, je úspěchem. 
Přitom po prvním dni domácí hráči neměli 
na svém kontu ani bod a dali jedinou bran-

ku. V  nedělních dvou utkáních ovšem di-
vákům v hledišti ZS Jana Marka v J. Hradci 
udělali radost celkem 13 vstřelenými góly, 
jimiž pokořili kladenské Rytíře a chomutov-
ské Piráty. Nejlepším brankářem V. ročníku 
memoriálu byl vyhlášen Filip Krejčí (J. Hra-

dec), cenu pro nejužitečnějšího hráče do-
mácího družstva obdržel Pavel Novák.
Výsledky: J. Hradec – H. Brod 0:5 (0:1, 0:1, 
0:3), Kladno – H. Králové 4:2 (1:2, 1:0, 2:0), H. 
Brod – Chomutov 6:7 SN (2:1, 1:3, 3:1 – 0:1), 
H. Králové – J. Hradec 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), 
Chomutov – Kladno 2:5 (1:2, 1:2, 0:1), Cho-
mutov – H. Králové 2:3 (0:2, 0:1, 2:0), Kladno 
– H. Brod 4:6 (1:3, 2:2, 1:1), J. Hradec – Cho-
mutov 5:4 (3:0, 0:3, 2:1), H. Brod – H. Krá-
lové 5:6 SN (4:1, 1:2, 0:2 – 0:1), J. Hradec – 
Kladno 8:3 (4:0, 3:1, 1:2).
Konečné pořadí: 1. HK Mountfield H. Králo-
vé 8 (13:12), 2. BK H. Brod 8 (22:17), 3. KLH 
Vajgar J. Hradec 6 (14:14), 4. HC Rytíři Klad-
no 6 (14:16), 5. Piráti Chomutov 2 (15:19).

Foto: David Regásek

Memoriál Jana Marka se uskutečnil již popáté
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HÁZENÁ
Vítězství na turnaji veteránek „Bobina Cup 2017“ vybojovaly v Praze - Střešovicích házenkářky 
J. Hradce. Jubilejní XX. ročník ovládly, když vyhrály všechny své zápasy. Na snímku jsou s diplo-
mem a  vítěznou trofejí. Zleva stojí Lucie Průchová, Lada Špačková, Romana Marsová, Marta 
Vokušová a  kouč Karel Petržala. Dole jsou zleva Karolína Urbanová, Ivona Dušková, Barbora 
Uxová a Věra Neidrová.

Foto: Martin Průcha

 � Atletika

Také letos se „Jindřichohradecký půlma-
ratón 2017“ poběží pod záštitou Stanislava 
Mrvky, starosty města Jindřichův Hradec. 
Závod je nachystán na  sobotu 24. červ-
na, přičemž ho ve II. ročníku čekají drobné 
změny.
Tou hlavní je posunutí startu hlavního bě-
hu o  dvě hodiny později odpoledne, letos 
tedy startovní výstřel zazní v  17.00 hodin. 
„Běží se v  období, kdy jsou dny nejdelší, 
takže nehrozí, že by se někdo dostal do cí-
le až za  tmy,“ uvedl Martin Kulovaný, je-
den z hlavních organizátorů závodu. Nejen 
jemu udělali radost měřiči ČAS – Českého 

atletického svazu, kteří trasu upravili tak, 
aby opravdu délkou splňovala parametry 
pro obdržení certifikace. Nyní měří přesně 
21,0975 kilometru, mohou na ní tedy padat 
klidně i národní a světové rekordy.
„Museli jsme kousek posunout startovní 
čáru v  Mertových sadech a  v  Ratiboři se 
trasa změnila tím, že povede okolo fotba-
lového hřiště odspodu. Také byly vytýče-
ny přesné kilometrovníky na  pátém, de-
sátém, patnáctém a dvacátém kilometru,“ 
hovořil o drobných změnách muž, který je 
v  atletickém a  sportovním zákulisí znám 
spíše pod přezdívkou Kulič. Obměny se  

dočká Rodinný běh na  2200 metrů, jenž 
tentokrát bude prologem hlavnímu závo-
du. Na jeho trať se děti, rodiče, babičky, dě-
dečkové, kočárky a psi vydají v 16.00 hodin.
Po  druhém dubnovém víkendu, tedy dva 
půl měsíce před startem, splnilo všechny 
formality přihlášení se 125 závodníků pro 
půlmaratón a  štafetu. K  naplnění kapaci-
ty je volných míst ještě relativně dost, ale 
číslo je zavádějící. Hlavní nápor přihlášek 
totiž teprve přijde ve  finiši před ukonče-
ním registrace (středa 21. 6.). Přihlásit se lze 
pomocí formuláře na  webu: https://www.
sportt.cz/register/467

Jindřichohradecký půlmaratón se poběží podruhé

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Od 8.30 do 9.15 hodin bude probíhat prezen-
ce závodníků, kteří se zúčastní veřejné atletic-
ké soutěže ve čtyřboji s názvem „Jarní atletic-
ký Jindřicháč 2017“, jenž bude mít v  pondělí  
1. května na  pořadu již IX. ročník. Víceboj se 
skládá ze čtyř nenáročných disciplín (sprint 
50 až 100 metrů, skok daleký, hod kriketovým 
míčkem a běh na střední trati 200 až 800 met-
rů), takže ho zvládne prakticky každý. Distance 
jsou stanoveny dle věku a výkonnosti startují-
cích. Závodit se bude na  atletickém stadiónu 
v Jáchymově ulici v Jindřichově Hradci od 9.30 
hodin v celkem 9 kategoriích rozdělených na-
víc na dívky a hochy, ženy a muže. Kategorie: 
přípravka I. (děti 7 let a  mladší), přípravka II.  
(8 – 9 roků), přípravka III. (10 – 11 roků), mlad-

ší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři, dospělí, 
osoby ZTP se zdravotním handicapem. Na kaž- 
dého účastníka čeká v  cíli dárek a  diplom, 
pro ty nejlepší věcné odměny. Akce, jíž pořá-
dá SKOK J. Hradec, je zároveň úvodním dílem  
XII. ročníku seriálu „Hry usměvavých srdcí 2017“.

HORSKÁ KOLA
Sedmidílný seriál „Jihočeský MTB pohár 2017“ 
odstartuje úvodním podnikem v sobotu 20. květ-
na v Kardašově Řečici. Na fotbalovém hřišti tam-
ní TJ Sokol bude start i cíl závodu „MTB Prodoli – 
Řečické okruhy“, který v hlavní kategorii A měří  
57 kilometrů. Na programu ovšem budou i vlo-
žená dětská zápolení pro nejmenší na odrážed-
lech až po  dvanáctileté. Klání dětí mají začátek  
v 10.45 hodin. Maratón startuje přesně v poled-

ne, o pět minut později vyrazí na 3 kola (34,2 km) 
kategorie B a ve 12.10 hodin vyjede starší žactvo 
13-14 let na  souboj s  jedním okruhem o  délce 
11,4 km. Prezence účastníků všech kategorií za-
číná v 8.30 hodin. Přihlášky i předem nabírá Jiří 
Bártů (jirka.bartu@seznam.cz; 728 718 974), jenž 
rovněž podá bližší informace.

JEZDECTVÍ
Atraktivní tradiční závody ve všestrannosti uvi-
dí o víkendu 6. - 7. května MC Dvoreček u Bla-
žejova. Pojede se tam kvalifikace národní sou-
těže Zlatá podkova 2017. První den soutěž 
odstartuje drezurními zkouškami v 8.00 hodin, 
odpoledne ve  14.00 hodin začne druhá část 
závodu, jíž je military – terénní kros. V  neděli 
pak klání vyvrcholí od  12.30 hodin skokovou 

VOLEJBAL
Pravidelnými účastnicemi okresního přeboru ve  volejbalu žen jsou Volavky Jindřichův Hradec. Také  
v  mistrovském ročníku 2016/2017 dokazují, že jsou správnou partou, kterou hra nad vysokou sítí baví. 
Na snímku sedí v horní řadě zleva Michaela Míková, Iveta Tampírová a Martina Vlková. Dole jsou z levé stra-
ny Iveta Brabcová, Markéta Tomanová a Monika Winklerová.

Foto: Zdeňka Šenoltová
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NOVÁ BYSTŘICE JE VÝCHODISKEM
K POZNÁNÍ KRÁS ČESKÉ KANADY.

ZPŮSOB, JAK VYCHUTNAT PŮVABNÝ
KRAJ, JE ZVOLIT ÚZKOKOLEJKU.
TRAŤ O ROZCHODU 760 MM DO

JINDŘICHOVA HRADCE MĚŘÍ 32,9 KM
A BYLA POSTAVENA ITALSKÝMI
DĚLNÍKY V LETECH 1896 - 1897.
ÚZKOKOLEJNÁ TRAŤ JE DNES...

NÁPOVĚDA: 
OTT, ÁS, MAI, ÁRON, 
ÍTAJ, NAL, MRS, MAL, 

PIUS, DRSC

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

zkouškou na parkúru. Závodit se bude v 8 ka-
tegoriích, a  sice o „Cenu předsedy Senátu ČR 
Milana Štěcha“ ve Zlaté podkově, v „Ceně Fru-
ko-Schulz“ (Stříbrná podkova), o „Cenu Města 
J. Hradec“ (Bronzová Podkova). V  soutěži na-
dějí Z se pojede v „Ceně HB Beton“, v pony L 
je ve hře „Cena Kvarto N. Bystřice“ a v nepostu-
pových třídách stupně Z „Cena pivovaru Sam-
son“, ve stupni ZL „Cena JK Dvoreček“ a závodě 
dětí a mládeže 10 - 16 let půjde o „Cenu Zoo-
produkt Ešpandr, s.r.o.“.

KOPANÁ
Tradiční mini fotbalový „McDonald´s Cup 2017“, 
v kterém se ve dvou věkových kategoriích pre-
zentují povětšinou smíšená čtrnáctičlenná druž-
stva, se uskuteční také v  letošním roce. Oba 
okresní turnaje bude hostit travnaté fotbalo-
vé hřiště v  jindřichohradecké Jáchymově uli-
ci. Nejdříve se tam v úterý 9. května od 8.00 ho-
din představí deseti až dvanáctiletí hoši a dívky 
v kategorii B a poté ve čtvrtek 11. 5. rovněž od  
8.00 hodin ráno děti ročníků narození 2007-2010.

VOLEJBAL
Vrcholnou akcí „Sportovní ligy Základních škol 
o  Pohár ministryně školství ČR 2016/2017“ 
bude kvalifikace vítězů krajských kol, kterou 
v pondělí 15. května od 8.00 hodin hostí měst-
ská sportovní hala v J. Hradci. Družstva dívek 
a chlapců 8. - 9. tříd ZŠ se tam střenou o po-
stup do republikového finále v Liberci.

Roman Pišný
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Kulturní kalendář – KVĚTEN 2017 Více informací naleznete na webových stránkách města 
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3. května, 16:30 hodin
O SKVOSTECH ŠVÝCARSKA
Beseda s Ing. Alenou Koukalovou
Městská knihovna

4. května, 9:00 - 14:30 hodin
„TVŮJ HLAS MŮŽE ROZHODNOUT“
Strukturovaný dialog ICM J. Hradec
Městská knihovna

4. května, 16:00 hodin
ORBIS PICTUS EUROPA
Vernisáž výstavy. Vystoupí JH Swing band.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

5. května, 21:00 hodin
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM
Sraz ve 21:00 hodin u OA TGM.
Nábřeží L. Stehny

6. května, 10:00 hodin
8. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉ 
AKORDEONOVÉ PŘEHLÍDKY
KD Střelnice

8. května, 8:30 - 10:30 hodin
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Pietní akce. Mertovy sady

11. května, 16:00 hodin
TROCHU JINÝ RYBNÍK
Beseda Ing. Jana Koláře 
pro Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit
Centrum sociálních služeb

11. května, 16:30 hodin
POKOŘITEL KANÁLU LA MANCHE
Beseda s Filipem Pytlem. Městská knihovna

11. května, 19:00 hodin
POŠUMAVSKÁ KOMORNÍ 
FILHARMONIE PRACHATICE
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby.
Kaple sv. M. Magdaleny

11. května, 19:00 hodin
JARNÍ SWINGOVÝ KONCERT
Host: Vráťa Volenec - hráč na pilu
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

12. května, 10:00 - 16:00 hodin
PRAKTICKÝ NÁCVIKOVÝ KURZ
Vede Petra Opršalová
Fara Českobratrské církve evangelické

21. května, 16:00 hodin
„DOKTORSKÁ POHÁDKA“
Nezávislé divadlo. Divadlení pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

23. května, 19:00 hodin
Jakub Nvota „ROŠÁDA“
Divadelní spolek Frída. 
Předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

24. května, 16:30 hodin
TEREZÍNSKÉ GHETTO 
OČIMA DÍTĚTE
Vzpomínky pamětnice holocaustu. 
Beseda s RNDr. Michaelou Vidlákovou. 
Moderátor besedy Radek Hejret.
Městská knihovna

25. května, 15:00 hodin
PUTOVÁNÍ PO NEPÁLU
Přednáška Ing. Lídy Černocké
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

26. května, 10:00 - 16:00 hodin
PEČOVÁNÍ O ČLOVĚKA S DEMENCÍ
Vede Zdeňka B. Juchelková
Fara Českobratrské církve evangelické

26. května, 18:00 hodin
MUZEJNÍ NOC V MUZEU 
FOTOGRAFIE A MOM
Schönburkové/Minutky ze soukromí 
české šlechty a další
Muzeum fotografie a MOM

26. května, 18:00 - 22:00 hodin
MUZEJNÍ NOC AFRIKA HRAVÁ
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

26. května, 19:30 hodin
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a Pensée
GVN 

26. května, 21:00 hodin
YELLOW SISTERS
Koncert. Kostel sv. Jana Křtitele

27. května
ZÁMECKÝ MLÝN – otevření
Expozice historie rybníkářství a lesnictví
Úterý – neděle 10.00 – 16.00 hodin.

27. května, 10:00 - 16:00 hodin
KURZ KOMUNIKACE

13. května, 9:00 hodin
BEŽ NA VĚŽ - XX. ROČNÍK
Zábavné soutěže o nejrychlejšího běžce 
do 153 schodů městské vyhlídkové 
věže o putovní pohár ředitele muzea
Městská vyhlídková věž

13. května, 16:00 hodin
S(W)INGING SAXOPHONES
Koncert. KD Střelnice

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

15. května, 19:00 hodin
ROK BITVY U ZBOROVA
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. května, 19:15 hod.
220 LET OD ZALOŽENÍ
LANDFRASOVY TISKÁRNY
Na přednášce Českého zahrádkářského
svazu č. 1 J. Hradec vystoupí 
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.

17. května, 19:00 hodin
V. + V. ŘIHÁKOVI
Koncert. KC Jitka

18. května, 16:00 hodin
1. SVĚTOVÁ VÁLKA
Vernisáž výstavy, fotografie 
ze sbírky Muzea Jindřichohradecka
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

19. května, 10:00 - 16:00 hodin
PEČOVÁNÍ V ZÁVĚRU ŽIVOTA
Vede Mgr. Milada Štoidlová
Fara Českobratrské církve evangelické

19. května, 18:00 hodin
MUZEJNÍ NOC VE STARÉ RADNICI
Výstavní dům Stará radnice

20. května, 13:30, 14:00 hodin
PŘES KOPEC NA HRADEC aneb 
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Start a cíl v prostoru Tyršova stadionu.

20. května, 16:00 hodin
KONCERT TŘÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
PS Smetana, PS Buštěhrad a PS Lípa
Kostel sv. Jana Křtitele

Vede Zdeňka B. Juchelková
Fara Českobratrské církve evangelické

27. května, 13:00 - 17:00 hodin
UKÁZKY PRÁCE SLOŽEK IZS
Letiště J. Hradec

28. května, 15:00 hodin
PAVOUCI ZBLÍZKA
Terénní výprava za pavouky 
s Mgr. Alešem Jelínkem.
JHMD Lovětín

28. května, 17:00 hodin
MEZINÁRODNÍ SMYČCOVÝ ORCHESTR 
GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE 
OBERES WALDVIERTEL-GMÜND, 
MUSIKSCHULE NECKARGEMÜND 
A ZUŠ J. HRADEC
Koncert. KD Střelnice

30. května, 15:00 hodin
ZUŠ OPEN
ZUŠ, Masarykovo nám., nám. Míru, MFMOM

30. května, 19:00 hodin
Michaela Doleželová a Roman Vencl 
„ANI ZA MILION!“
Divadlo v Rytířské. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

KRÁSY VYSOKÝCH TATER 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2017 
SVĚTLO MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2017
PORTRÉTY ZNÁMÉ I MÉNĚ ZNÁMÉ 
- Městská knihovna, pobočka Vajgar 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2017
ŠVÝCARSKO 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 5. 2017
INTER ARMA SILENT MUSAE?
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 23. 7. 2017 
AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017 
JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

POZVÁNKY NA ČERVEN
Městské akce: Ostatní akce:
•    2. – 4. 6.  DNY MĚSTA
• 11. 6.  SENIOR KLUB
• 13. 6.  „ZELŇAČKA“ – PŘEDPLATNÉ SK. A 
• 16. 6.  ZÁVĚREČNÝ KONCERT JIHOČESKÉHO  
  FESTIVALU CONCERTINO PRAGA
• 21. 6.  LETNÍ KONCERT
• 27. 6.  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ  
  – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
• 30. 6.  LETNÍ KONCERT

•    9. 6.  NOC KOSTELŮ
• 10. 6.  ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
• 13. 6.  CHVÁLA ZPĚVU
• 16. 6.   VERNISÁŽ VÝSTAVY TAPISERIÍ EVY BRODSKÉ  
  (ZÁMECKÝ MLÝN)
• 16. – 18. 6.  ŽIVÝ HRADEC
• 18. 6.  LETNÍ KONCERT JHSO


