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Stará radnice zahájí novou sezónu tvorbou Jiřího Trnky

Také letošní pálení čarodějnic bude mít nabitý program

Výstavní dům Stará radnice pro sezónu 2018 
připravil hned dvě novinky. Změnu dozna-
lo i  uspořádání expozic v  rámci výstavních 
prostor. Expozice Pohádky nejen na večer se 
přesouvá z patra budovy do městské galerie 
v přízemí a Železnice hrou se rozšiřuje do ce-
lého patra.
Letošní expozice městské galerie  „Pohá-
dek nejen na večer“ TRNKOVÝ SVĚT vychází 
z faktu, že jednou z nejvýraznějších osobností 
naší výtvarné scény tvorby pro děti v uplynu-
lém století byl Jiří Trnka.
Plzeňský rodák, génius malující oběma ruka-
ma, loutkář, výtvarník, spisovatel, spoluzakla-
datel českého animovaného filmu a slavného 
studia Bratři v triku, grafik, scénárista.

(pokračování na str. 2)

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

nejsrdečněji zvou 30. dubna v  18.30 hodin 
do parku pod Gymnáziem V. Nováka J. Hra-
dec. Mnoho lidí nemá možnost trávit pálení 
čarodějnice někde u ohně mimo město, a pro-

to jsme se opět rozhodli jim přiblížit atmosfé-
ru pálení čarodějnic.

(pokračování na str. 15)
Foto: archiv města Jindřichův Hradec



JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ

str. 2

www.jh.cz

 �Stará radnice zahájí novou sezónu tvorbou Jiřího Trnky
(pokračování ze str. 1)

Stejně jako v minulých letech bude tento au-
tor inspirací pro tvůrčí snažení dětských návš- 
těvníků, kteří budou moci nejen kreslit vlastní 
ilustrace k promítaným Trnkovým Starým po-
věstem českým či k Princi Bajajovi, ale také si 
vyrobí papírovou loutku z pohádky o Perníko-
vé chaloupce nebo Červené Karkulce.

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne 
aktuálního kalendářního měsíce na  adresu: 
kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 
377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připo-
jit své jméno a příjmení a také adresu, popř. tele-
fonní číslo, na kterých vás budeme moci v přípa-
dě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z  minulého čísla: Obchod 
u Langrů byl vůbec prvním místem Jindřicho-
va Hradce, kde se v 19. století začal prodávat 
kostkový cukr.
Výherkyní se stává: Vladimíra Jindrová z Horní-
ho Žďáru. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje
Krýzovy jesličky 
Muzeum Jindřichohradecka se díky dlouhé 
tradici a  množství kvalitních exponátů řadí 
k  nejnavštěvovanějším a  také nejzajímavěj-

ším regionálním muzeím v  Čechách. S  první 
myšlenkou založit muzeum ve městě nad Vaj- 
garem přišla učitelská jednota Budeč již v ro-
ce 1880, o  jeho vzniku však rozhodlo měst-
ské zastupitelstvo až o dva roky později. První 
sbírky byly vystaveny v  jedné z místností zá-

meckého archivu v přízemí Adamova stavení 
v roce 1884. O tři roky později mu byla přidě-
lena místnost v přízemí školní budovy na Ko-
zím plácku neboli na Zakosteleckém náměstí. 
Ani tady ale muzeum kvůli dřevokazné houbě 
příliš dlouho nevydrželo. Sbírky byly urychle-
ně přestěhovány do obecního domu Na váze 
při ústí Panské ulice na  náměstí Míru. Na  sa-
mém konci 19. století získalo trvalejší sídlo 
v budově bývalých masných krámů, kde setr-
valo po tři desetiletí. Skutečnou chloubou se 
ale muzeum stalo až v roce 1927, kdy se pře-
stěhovalo do prostorné budovy bývalého je-
zuitského semináře na  Balbínově náměstí, 
a kdy v polovině třicátých let minulého století 
získalo do svých sbírek nejatraktivnější expo-
nát: Krýzovy jesličky. 

Ty jsou dílem zdejšího punčochářského mis- 
tra Tomáše Krýzy, který žil v  letech 1838 až 
1918, a  zároveň jsou největším lidovým me-
chanickým betlémem na  světě, zapsaným 
v Guinnessově knize rekordů. Jednotlivé figur- 
ky modeloval Tomáš Krýza z vlastnoručně vy-
robené kašírovací hmoty, sestávající ze sádry, 
mouky a klihu. Těla pohyblivých figur pak vy-

řezal ze dřeva. Bohaté a pestré oděvy vytvářel 
ze skutečné látky, kterou namáčel do  kašíro-
vací hmoty a  po  ztvrdnutí barvil. Střed jesli-
ček tvoří působivá betlémská scéna narození 
Páně se Sv. rodinou a třemi králi. Tato nejstarší 
část je doplněna biblickými výjevy, městskou 
architekturou a poetickou vesnickou krajinou. 
Složitý mechanismus, sestavený z  nekoneč-
ných pásů, drátků, pružin, převodů, kol, řeme-
nů a dalších součástek, se sice na první pohled 
může jevit jako primitivní, neboť punčochář-
ský mistr při jeho tvorbě skutečně využil do-
slova všeho, co měl právě po ruce, avšak jeho 
důmyslný systém prozrazuje práci vynaléza-
vého konstruktéra. Veškerý pohyb je přitom 

rozváděn z jednoho centra, jen původní kliku 
nahradil autorův syn Jan Krýza později elektro-
motorem. Jesličky zahrnují celkem 1398 figu-
rek lidí a zvířat, z nichž se celých 133 pohybuje. 
Krýzovy jesličky jsou unikátní v mnoha ohle-
dech. Mimo jiné i dobou, po kterou je Tomáš 
Krýza vyráběl. Víte, jak dlouho se tvorbě 
betlému punčochářský mistr věnoval?

Redakční rada JH zpravodaje
Foto: Josef Böhm

Expozice JHMD: Železnice hrou je rozšíře-
na o kolejiště ve velikosti H0 (měřítko 1:87)
Jedná se o divácky atraktivní kolejiště, na kte-
rém může návštěvník postupně objevovat nové 
scenérie a nová zákoutí, a přitom si vychutnávat 
rozmanitý železniční provoz. Návrh nevychá-
zí z žádné konkrétní předlohy, vše je tedy pou-

ze dílem fantazie. Námětem je hlavní jednoko-
lejná trať, procházející zvlněnou letní krajinou, 
která nabízí všechny žádané atributy, jako jsou 
mosty, tunely, skály, hrady, vodní plochy a po-
dobně.  Pohodovou atmosféru prázdnin a času 
dovolených dotváří dětský stanový tábor, kem-
py, tábořiště a množství turistů v okolí.
Dění na kolejišti lze oživit pomocí tlačítek, kte-
rými se uvádějí do pohybu interaktivní prvky 
či některé figurky. 
Součástí návštěvy výstavního domu je také 
prohlídka slavnostního sálu, který před více 
než sto deseti lety pro městské radní navrhl 
a realizoval významný architekt Jan Kotěra. Sál 
se v dnešní době používá především pro svat-
by a vítání významných hostů starostou města. 
Náhled do  historie budovy někdejší radnice 
a zároveň do historie městské samosprávy na-
bízí výstava Z dějin městské samosprávy.
Otevřeno je od  dubna do  října denně mi-
mo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hodin.

Martin Jedlička
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

máme tu jaro a s ním se také vrátil život do všech zaří-
zení, která přes zimu spala hlubokým spánkem. Otevře-
ly se brány Domu gobelínů, Staré radnice, obou muzeí, 
ale také zámku. Všechny tyto instituce si pro vás připra-
vily spoustu krásných výstav, o kterých se dočtete dále 
v tomto čísle zpravodaje. Nezahálíme ani na poli inves-
tic. Pokračuje kompletní rekonstrukce páteřní komu-
nikace v  Radouňce, oprava kanalizace na  sídlišti Pod 
Kasárny, stavíme startovací byty v objektu 319 ve Slád-
kově ulici a  opravujeme přechody v  Klášterské ulici.  
Na  začátku dubna začnou práce na  zateplení pláště 
objektů obřadní síně, krematoria a administrativní čás-
ti na městském hřbitově, ty potrvají do konce června. 
V polovině dubna se také pustíme do opravy ohradních 
zdí v západním dvoře jezuitské koleje, tyto opravy po-
trvají do konce května a nejspíše si vyžádají částečnou 
uzavírku tamního parkoviště. 

A co by byl duben bez tradičního pá-
lení čarodějnice. Takže, milé dá-

my, vezměte své dopravní pro-
středky a  30. dubna se na  vás 

všechny těším v 18.30 hodin pod 
gymnáziem. 

Přeji všem krásné jaro.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Hradečtí fotbalisté změřili síly se Zwettlem
V rámci zimní přípravy se pod záštitou partner-
ských měst Jindřichův Hradec a  Zwettl hrálo 
v  sobotu 17.  února 2018 na  umělé hrací ploše 
v Horním Žďáru přátelské fotbalové utkání mezi 
týmy FK Jindřichův Hradec 1910 a SC Sparkasse 
Zwettl (družstvo  B). Zápas zahájili slavnostním 
výkopem starosta města Jindřichova Hradce 
Stanislav Mrvka a  Josef Zlabinger, radní města 
Zwettl zodpovědný za sport, mládež a volnoča-
sové aktivity. Fotbalové klání skončilo výsledkem 
9:0 pro domácí. Mimo hrací dobu se divákům 

UDÁLOSTI Z RADNICE

i  sportovcům představilo družstvo roztleskáva-
ček z II. ZŠ v Jindřichově Hradci. Po skončení zá-
pasu diskutovali zástupci sportovců i obou dot- 
čených samospráv o  perspektivách spoluprá-
ce na poli dalších sportovních odvětví. Celá ak-
ce se uskutečnila za podpory Evropského fondu 
pro regionální rozvoj Interreg Rakousko – Česká 
republika. Odvetný zápas proběhne 23. května 
2018 ve Zwettlu.

Foto: Josef Böhm
Karolína Průšová

 �Město vyvěsilo tibetskou vlajku
V sobotu 10. března 2018 se město Jindřichův 
Hradec připojilo k  celosvětové akci „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením vlajky, která vyjadřuje 
solidaritu se zemí, kde jsou již 59 let potlačo-
vána lidská práva, na budovu radnice v Kláš-
terské ulici.

 �Na Radouňce se opět pracuje
S  ohledem na  nepříznivé klimatické podmínky 
byl posunut termín zahájení uzavírky v Radouň-
ce, neboť v plánované době nebylo možné pro-
vádět výkopové práce pro novou dešťovou ka-
nalizaci, při nichž mělo dojít k odkrytí stávajícího 
vodovodu a hrozilo by jeho poškození mrazem. 
Pracovat se začalo 12. března 2018. Uzavírka  
potrvá do  11. června 2018. Objížďka je stejná  
jako na  podzim. První etapa uzavírky ulice 
Na  Kopečku bude pouze v  úseku od  křižovat-
ky s ulicí Ke Mlýnu za křižovatku s ulicí Perleťo-
vá, takže pěší provoz ze staré Radouňky bude 
využívat stávající komunikaci a ulici Perleťovou. 
V další etapě bude uzavírka prodloužena k uli-

ci Na Lukách, ale pro pěší bude stále k dispozici 
stávající komunikace do staré Radouňky. V těch-
to uvedených úsecích bude prováděna výstavba 
nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovo-
du a veřejného osvětlení, v úseku od ulice Perle-
ťové k ulici Na Lukách rovněž výstavba nového 
chodníku. Teprve na konci lhůty výstavby bude 
uzavřena spojovací komunikace mezi Kopečkem 
a starou Radouňkou, kde bude prováděna pou-
ze povrchová úprava. O termínech uzavírek jed-
notlivých dílčích úseků budou občané postupně 
informováni. Částečná dostupnost uzavřené lo-
kality bude umožněna navazujícími komunika-
cemi (Perleťová, K Potůčku, Ke Mlýnu).

 �Vzpomínková akce Pamatuj!
Ve středu 7. března 2018 odpoledne se na ná-
městí Míru v  Jindřichově Hradci uskutečnila 
vzpomínková akce Pamatuj! k  uctění památky 
obětí holocaustu. O pěvecký doprovod se posta-
raly pěvecké sbory YMCA-Jakoubek, Smetana, 
Chrámový sbor Adama Michny a  Zanoty. Akci 
pořádaly YMCA Jindřichův Hradec a  spolek Zi-
karon.

Foto: Adam Hudec

 � Setkání se seniory v rámci Mezinárodního dne žen
Každoročně se vedení města zúčastňuje ak-
ce, kterou pořádá pro seniory Jindřichohra-
decké sdružení sociálních aktivit u příležitosti 
Mezinárodního dne žen. Toto setkání se letos 
uskutečnilo ve čtvrtek 1. března 2018 ve spo-
lečenském sále Kulturního domu Střelnice. Set- 
kání bylo především poděkování ženám, ba-
bičkám, maminkám, manželkám, přítelkyním 
a dětem.

Foto: František Fical
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Blíží se období, kdy opět začnou práce 
na zahrádkách a tím i vznik biologicky roz-
ložitelného odpadu. 
Aby bioodpad nekončil na  skládkách, ma-
jí obyvatelé Jindřichova Hradce žijící v  ro-
dinném, řadovém 
či bytovém domě 
se zahradou ná-
rok na  speciální 
nádobu určenou 
pro sběr biood-
padu. Díky oddě-
lenému sběru se 
z  bioodpadu stá-
vá velmi cenná 
surovina, která se 
v  areálu Služeb 
města přeměňu-
je na  kompost. 
Ten je dále vyu-
žíván jako hnoji-
vo na území měs-
ta, díky čemuž se 
do půdy vrací po-
třebné živiny.
Ve městě Jindřichův Hradec probíhá pravi-
delný svoz nádob na bioodpad od 1. dubna 
do 30. listopadu. O nádobu si můžete zažá-
dat u  společnosti AVE CZ odpadové hos-
podářství zajišťující svoz bioodpadu, která 
vám nádobu zdarma zapůjčí. 

Do  hnědé nádoby na  bioodpad můžete 
vhazovat veškerý odpad ze zahrady ja-
ko např.:
• listí, trávu, větvičky, plevel
• zeminu
• zbytky ovoce a zeleniny
• zvadlé květiny, rostliny  
• piliny, kůru, hobliny
• slupky, skořápky

Začíná sezóna bioodpadu

Nevhazujte do nádoby živočišný odpad, 
plastové sáčky a  tašky a  jiný nežádoucí 
nerozložitelný odpad!
Bioodpad mohou obyvatelé města rov-
něž uložit na sběrném dvoře U Cihelny ne-
bo do velkoobjemových kontejnerů na ze-
leň, které budou do  různých lokalit města 
a  místních částí přistavovány v  průběhu 
dubna a října 2018.

Harmonogram svozu bioodpadu, harmo-
nogram přistavení velkoobjemových kon-
tejnerů na  zeleň a  další informace nalez-
nete na webových stránkách města: www.
jh.cz v  záložce PRAKTICKÉ INFORMACE – 
nakládání s odpady.

Blanka Slavíková

Město Jindřichův Hradec informuje obča-
ny, že v měsíci dubnu budou po městě a je-
ho místních částech přistavovány velkoob-
jemové kontejnery na  odpad. Přistaveny 
budou jak kontejnery na zeleň (tráva, listí, 
větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), tak 
kontejnery na  velkoobjemový odpad jako 
např. koberce, nábytek, vyřazené elektro-
spotřebiče a jiný podobný odpad, který ne-
lze ukládat do nádoby na směsný komunál-
ní odpad.
Druhý termín přistavení kontejnerů bude 
v měsíci říjnu 2018. Stanoviště kontejnerů, 
druh přistaveného kontejneru a čas přista-
vení jsou uvedeny v tabulce.

Blanka Slavíková

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2018
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 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – DUBEN 2018
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

1. 4. 2018 neděle Kubásek Ivan Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 384 320 005
2. 4. 2018 svátek Lacinová Dagmar Antonínská 85, Dačice, 380 01 384 423 150
7. 4. 2018 sobota Lovětínský Čestmír Příhodova 176, Dačice, 380 01 384 423 107
8. 4. 2018 neděle Majerčíková Barbora Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 321 839

14. 4. 2018 sobota Marková Jaroslava Strojírenská 160, Dačice, 380 01 384 456 215
15. 4. 2018 neděle Matoušková Soňa Studentská 286, Strmilov, 378 53 384 392 311
21. 4. 2018 sobota Med Karel Denisova 352, Jindřichův Hradec II, 377 01 384 363 567
22. 4. 2018 neděle Musilova Hana Na příkopech 75, Dačice, 380 01 384 420 638
28. 4. 2018 sobota Myšák Jaroslav U Světa 750, Třeboň, 379 01 773 222 180
29. 4. 2018 neděle Perníčková Veronika Třída 9. května 138, Dačice, 380 01 388 440 640

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na: www.jh.cz. Karolína Průšová

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Naši základní školu reprezentuje logo, jehož 
dominantou je čtyřlístek. Každý z  lístků re-
prezentuje jedno z hesel 
naší školy – vědomosti, 
tvořivost, sport a  přátel-
ství. Čtyřka je navíc ne-
psané a  veřejností dlou-
ho užívané označení naší 
školy. Všechna hesla se 
snažíme naplňovat v každodenní práci s žá-
ky – v rámci vyučovacích hodin, zájmových 

Estetická výchova na 4. ZŠ
útvarů, kurzů, projektových dnů, exkurzí 
a dalších aktivit. Od 1. září 2018 rozšiřujeme 

vzdělávání žáků 1. stupně v oblasti výchov. 
Žák si bude vybírat podle svého zájmu me-
zi hudební výchovou, výtvarnou výchovou 
a tělocvikem. Jedná se o obdobu tzv. estetic-
kých tříd, ale u nás se bude jednat o estetické 
skupiny. Žáci naší školy mohou dále rozvíjet 
svá nadání a zájmy v zájmových kroužcích - 
country tance, výtvarné dílny, sborový zpěv, 
lehká atletika, míčové hry, apod. Další infor-
mace najdete na: www.4.zsjh.cz.

Jana Šperlová

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindři-
chův Hradec, oznamuje, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech mateřských školách v Jindřichově Hradci 
v termínu 2. a 3. května 2018 od 9.00 do 16.30 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2018/2019

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec, 
oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 10. dub-
na 2018 od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 včetně těch, kterým byl odložen za-
čátek povinné školní docházky o jeden rok. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2018/2019

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Prázdniny v bazénu 
Opět po roce nabízí Pla-
vecká škola pod hlavič-
kou Služeb města Jind- 
řichův Hradec „Let-
ní prázdninový pří-
městský tábor v bazé-
nu“ pro děti ve věku od 
6 do  13 let, které mají 
rády vodu. Děti dochá-
zejí od pondělí do pát-
ku (7.30 až 16.00 hodin) 
a  mají exkluzivní mož-
nost využívat celé záze-
mí bazénu. Rodiče si při 

Prázdniny v bazénu jsou po roce opět ve hře
rozhodování mohou vybrat jakýkoliv z týden-
ních turnusů po celou dobu prázdnin. Přihláš-
ky přímo v bazénu. Více na: www.bazen.jh.cz. 
Vajgarský kapr
V sobotu 21. dubna změří své síly v Pla-
veckém bazénu J. Hradec tělesně posti-
žení sportovci. Již 12. ročník závodů „Vaj-
garský kapr“ pořádá Sportovní klub Kapři 
vedený Ivanem Jůnou. Z  tohoto důvodu 
budou bazény pro veřejnost od 9.00 do 
11.59 hodin po celé dopoledne uzavře-
ny a zrušeno bude i ranní Sobotní kou-
pání pro děti do 1 roku s rodiči. Provoz 
bazénů pro veřejnost v sobotu 21. dub-
na: 12.00 – 20.00 hodin.

Brigáda v aquaparku
V bazénu odstartovaly první přípravy na za-
hájení provozu venkovního aquaparku. Ten 
se podle vývoje počasí rozběhne v  červnu. 
Hlavní sezóna připadá na červenec a srpen. 
Služby města J. Hradec v této souvislosti na-
bízí středoškolským či vysokoškolským stu-
dentům brigádu na těchto pozicích: plavčík, 
občerstvení (bufet, letní restaurace), úklid. 
První kolo přihlášek zájemců, kteří zašlou 
základní informace o sobě s uvedením kon-
taktu na e-mail: bazen@smjh.cz, bude uzav- 
řeno 21. dubna.

Marcela Kůrková
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POLICIE ČR  

Dne 8. března 2018 v restauraci Jiskra v Jind-
řichově Hradci, u  příležitosti MDŽ, proběhlo 
setkání seniorek Okresního svazu žen, se kte-
rými přišla pobesedovat tisková mluvčí jindři-
chohradeckých policistů por. Hana Millerová. 
Policistka pohovořila o  bezpečnostní situa-
ci i o vývoji kriminality na Jindřichohradecku 
v  roce 2017. Zdůraznila, že právě senioři se 
stávají stále více terčem zájmu kapsářů, zlo-
dějů i podvodníků. Zároveň ženám dříve na-
rozeným doporučila, jak se chránit před okra-

Přednáška pro seniorky Okresního svazu žen

Zebra se za Tebe nerozhlédne 
Policisté na  jihu Čech připomínají v  měsíci 
dubnu chodcům, jak správně přecházet vo-
zovku. Na  Jindřichohradecku se dopravní 
policisté i  policisté z  obvodních oddělení 
cíleně zaměřují na  přechody pro chodce. 
V rámci celorepublikové dopravní akce „Zebra 
se za tebe nerozhlédne“ zvýšili dohled nejen 
nad dětmi, které přes frekventované komuni-
kace přichází do škol, ale i nad všemi dospě-
lými. Cílem akce je připomenout chodcům, 
ale i  řidičům, pravidla bezpečnosti silničního 
provozu v této oblasti. Na vybraných školách 
pak policisté se žáky na toto téma pobesedu-
jí. Vedle bezpečnosti na přechodech se zaměří 
i na problematiku jízdy na kolech. S dětmi do-

pravní policisté prověří jejich znalost doprav-
ních značek, řešení dopravních situací a zna-
lost základních pravidel silničního provozu. 
Policisté při těchto akcích připomínají všem 
chodcům, jak správně přecházet vozovku, 
i skutečnost, že chodci mají také určitá práva 
a  povinnosti. Preventivní akce Zebra je za-
měřena na kontrolu dodržování pravidel pro 
přecházení pozemních komunikací, na  od-
bourání mýtu o absolutní přednosti chod-
ců na přechodech pro chodce. Slogan „Zebra 
se za tebe nerozhlédne“ má připomenout, že 
vstupem na silnici bez rozhlédnutí člověk ris-
kuje vlastní život. Příčinou mnoha tragických 
nehod je také nedostatečná viditelnost chod-
ců. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou ob-

Prevence:
lečení a doplňky z reflexních materiálů, které 
odrážejí dopadající světlo až na  vzdálenost 
200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy 
a za snížené viditelnosti.

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

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

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

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny a do-
plňky opatřené reflexními a fluorescenční-
mi bezpečnostními prvky.

Hana Millerová

dením, jak předcházet riziku přepadení, jak se 
vyhnout podvodu, jak se chovat v  silničním 
provozu či jak se chovat na předváděcích ak-
cích a  při nabídce zboží podomním prodej-
cem. Seniorky se aktivně zapojily do přednáš-
ky a rovněž pohovořily o svých zkušenostech 
a  setkáních s  „nečestnými“ spoluobčany. 
Kladly zajímavé dotazy a bylo vidět, že je pří-
tomnost ženy v  policejní uniformě opravdu 
těší. V  závěru přednášky obdržely všechny 
účastnice setkání „policejní“ křížovky.

 � Výpis z událostí
13. 2. 2018
O  tom, že nejen pátek třináctého musí být 
smolný, se přesvědčil muž (40 let) bujaré leto-
ry, který v úterý vyrazil před půl desátou ve-
čer na nákup do Albertu. Po cestě ze Zborova 
si spletl soukromý majetek a veřejné zařízení 
s opičí dráhou a svou „nastřelenou“ jízdu za-
končil převráceným kontejnerem v Jáchymo-
vě ulici. A tak když opadly opičí pudy, přišla 
nadílka v podobě tučnější pokuty.
15. 2. 2018
Jak už bylo v tomto roce zmíněno, zřejmě ne-
poučitelný živnostník z  Panské ulice vystrčil 
opět růžky. Patnáctého navečer totiž opět 
ztropil scénu před a uvnitř DM drogerie, ten-
tokrát však kromě řvaní přidal i pokus o úmy-
slné poškození zboží za pár desítek tisíc korun 
na zásobovací paletě a celou estrádu zakon-
čil tím, že se chytil s řidičem zásobovacího ná-
klaďáku pod krkem. Za to, že vše nedopadlo 
hůř, teď může poděkovat dámám z  prodej-
ny, na  které si chodí s  pravidelností přílivu 
vylévat svůj vztek. Ty totiž nelenily a přivola-
ly městské četnictvo, čehož se hrdina pole-
kal a prchl do svého přilehlého krámku, kde si 
za přestupek proti občanskému soužití, resp. 
hrubé jednání vyslechl svůj ortel.

27. 2. 2018
Luxusní Škodovka osazená sedadlem pro ři-
diče v  podobě dřevěného špalku neunik-
la pozornosti muže (21 let) z Kamenice nad 
Lipou. Tomu se totiž zalíbily náhradní žárov-
ky uvnitř kokpitu, a tak když zjistil, že je otev- 
řeno, prostě si je vzal. Zřejmě v opojení z tak 
snadného nabytí náhradního osvětlení si ne-
všiml, že ho sleduje detektiv z Alberta, na je-
hož parkovišti bylo auto odstaveno a  který 
přivolal strážníky. A tak mladý motorista ne-
jen že žárovičky za pár korun navrátil, ale na-
fasoval i ponaučení v podobě pokuty. 
28. 2. 2018
Sportovní vložku měl závěr měsíce pro ku-
řáka (16 let). Ten totiž den předtím při cestě 
ze školy „šlohnul“ plechový popelník od pen-
zionu ve Svatojánské ulici. Měl však celkem 
smůlu v tom, že ho následující den konfron-
toval majitel penzionu podle záznamu z ka-
mery. A když byl přivolanou hlídkou v krát-
kém časovém sledu konfrontován podruhé 
jako známé „povedené kvítí“, proběhl se do-
mů, přinesl to, co mu nepatřilo, k  tomu mu 
byla přibalena pokuta a o celé záležitosti vy-
rozuměna nejen matka, ale i  odbor sociál-
ních věcí městského úřadu.

5. 3. 2018
Na  verdikt pro své hrubé jednání čeká že-
na (31 let) z autobusu MHD. Ta na začátku 
března navečer, poté, co nastoupila v  Já-
chymově ulici u  Slavíkova lesíku do  pro-
středku hromadné přepravy, začala řidičku 
na plné kolo hrubě urážet, v čemž pokračo-
vala až na zastávku u nemocnice. Tam řidič-
ce došla trpělivost a rozhodla se ji vyloučit 
z přepravy. S tím afektovaná „dáma“ ovšem 
nesouhlasila a  vše skončilo tak, že řidičku 
držela pod krkem. Přítrž jejímu řádění uči-
nila přivolaná hlídka. 
6. 3. 2018
11 oznámení během 40 minut přijala stálá 
služba městské policie o pohybu lišky, která 
se z  jindřichohradeckých hvozdů vypravi-
la na mls přímo do centra města. Nemocná 
liška, jež zcela ztratila plachost, byla objeve-
na kousek od parku na 15. poledníku. Po té-
měř tříhodinovém maratónu byl Vulpes 
vulpes  nakonec polapen do  odchytového 
keseru a  s  podezřením na  nakažlivá one-
mocnění navždy uspán přivolaným veteri-
nářem.

Petr Čermák
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 2. 2018 do 9. 3. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Miloš KOŽELOUH, Strmilov 13. 9. 1936 11. 2. 2018

Milena BULOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 3. 1954 14. 2. 2018

Vlasta JANKOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 10. 1953 15. 2. 2018

Milada TROMLEROVÁ, Suchdol nad Lužnicí 4. 2. 1933 17. 2. 2018

Marie KRČILOVÁ, Klenov 4. 5. 1929 19. 2. 2018

Marie KŘEHLOVÁ, Žďár 8. 10. 1942 19. 2. 2018

František SOUČEK, Kamenný Malíkov 17. 11. 1950 20. 2. 2018

Vlasta NEUWIRTHOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 12. 1945 21. 2. 2018

Jarmila TEJČKOVÁ, Políkno 13. 12. 1929 22. 2. 2018

Ing. Josef NĚMEC, Nová Včelnice 28. 11. 1943 23. 2. 2018

Ladislav PRÁŠEK, Lomnice nad Lužnicí 13. 7. 1974 26. 2. 2018

Václav IMBER, Nová Včelnice 4. 9. 1948 26. 2. 2018

Bohumír PROKOP, Jindřichův Hradec 21. 10. 1935 26. 2. 2018

Jaroslav VYTISKA, Jindřichův Hradec 28. 12. 1926 27. 2. 2018

Václav ŠVEPEŠ, Otín 18. 3. 1931 2. 3. 2018

Josef FRANTA, Jindřichův Hradec 4. 5. 1941 3. 3. 2018

Alois PERGL, Potočná 17. 8. 1948 4. 3. 2018

Josef VLACH, Jindřichův Hradec 14. 1. 1940 4. 3. 2018

Libuše KÁLESOVÁ, Kunějov 20. 12. 1945 4. 3. 2018

Zdeněk PŘIBYL, Jindřichův Hradec 14. 7. 1947 8. 3. 2018

František TOMŠŮ, Deštná 14. 2. 1933 8. 3. 2018

Bohumil HUMMEL, Nová Bystřice 26. 6. 1946 9. 3. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

u francouzského přístavu Dieppe. Po návratu 
na základnu RAF Redhill vznikl legendární sní-
mek známého fotografa Ladislava Sitenského, 
zachycující Miro Liškutína s ustřeleným kusem 
křídla jeho Spitfire po  příletu od  Dieppe. Ač 
snímek vypadá jako momentka, během jed-
noho z našich rozhovorů se M. Liškutín přiznal, 
že L. Sitenský si celou skupinu letců důklad-
ně naaranžoval. Přesto jde o  jednu z nejzná-
mějších československých leteckých foto-
grafií z 2. světové války a Miroslav Liškutín se 
stal i díky ní nesmrtelným.

Během svého bojového nasazení v RAF nalé-
tal Miroslav Liškutín celkem 131 letů proti ne-
příteli v celkové délce 465 operačních hodin. 
Zařadil se tím mezi bojově nejvíce nasazené 
československé stíhací piloty 2. světové války. 
Na  svém kontě měl dva sestřely německých 
letounů, včetně jedné bezpilotní střely V-1, 
další tři letouny poškodil. Po návratu do osvo-
bozeného Československa působil jako vo-

 � Zemřel generál letectva Miroslav Liškutín
V  pondělí 19. února 2018 zastihla Českou 
republiku smutná zpráva o úmrtí devade-
sátiosmiletého válečného veterána, bri-
gádního generála Miroslava Antonína Liš-
kutína. Během 2. světové války působil 
u řady stíhacích perutí jako pilot britského 
Královského letectva (RAF). Byl dlouhole-
tým přítelem Klubu historie letectví Jindři-
chův Hradec. 
Narodil se 23. srpna 1919 v  Jiříkovicích u Br-
na. Před válkou absolvoval v  Prostějově vý-
cvik v  rámci akce „Tisíc nových pilotů repub-
lice“, v roce 1938 působil u 2. leteckého pluku 
v Olomouci. Z okupovaného Československa 
ilegálně odešel 24. dubna 1939 do  Polska, 
odtud do  Francie, kde vstoupil 2. září 1939 
do  Cizinecké legie, s  níž byl přesunut na  se-
ver Afriky. Po  vypuknutí války byl zařazen 
do pilotního výcviku v Blidě, poté dislokován 
na základnách v Tours a Cazaux. Kvůli rychlé 
porážce Francie však nestačil výcvik dokončit. 
Krátce předtím, 18. června 1940, odplul s dal-
šími československými vojáky z přístavu Bor-
deaux do Velké Británie. Zde vstoupil do RAF 
a následně absolvoval elementární, pokračo-
vací a bojový výcvik. Od srpna 1941 létal ope-
račně u 145. britské perutě, od ní byl převelen 
v  listopadu k  312. čs. stíhací peruti, ke  konci 
války, v  květnu 1945, krátce k  313. českoslo-
venské stíhací peruti. Bojově létal téměř ne-
přetržitě tři roky.
Miroslav Liškutín působil nejdéle u  naší 
312. stíhací perutě. S ní se zúčastnil například 
operace D-Day 6. června 1944 v  Normandii, 
kde byl sestřelen, ale podařilo se mu nouzově 
přistát na území osvobozeném spojenci. S „tři-
stadvanáctkou“ byl 19. srpna 1942 u operace 
Jubilee, kdy jednotka prováděla vzdušné kry-
tí „zkušební“ kombinované spojenecké invazi 

jenský pilot instruktor v  Praze-Letňanech 
a  Brně-Slatině. Stále častěji se však setkával 
s  narůstající záští vůči našim západním vojá-
kům. Po únorovém komunistickém puči pro-
to ilegálně odešel 15. července 1948 se svojí 
rodinou přes Rakousko zpět do Velké Británie. 
Zde byl časem opět přijat do RAF a vykonával 
nejrůznější letecké funkce, včetně velení brit-
ské peruti tryskových letounů na  Kypru. Byl 
oceněn řadou vysokých spojeneckých vyzna-
menání, například DFC (Záslužný letecký kříž) 
a AFC (Kříž letectva). Po odchodu do výslužby 
se stal instruktorem v soukromé letecké ško-
le v Zambii. O svém bohatém životě napsal tři 
memoárové knihy, které vyšly v České repub-
lice.
S Miroslavem Liškutínem jsme se ve Velké Bri-
tánii setkali několikrát. Nejprve v červnu 2003 
během naší „Expedice Exeter“ v  jeho rodin-
ném domě ve městě Fareham, kde jsme popr-
vé na vlastní oči viděli tucet hustě popsaných 
leteckých zápisníků jediného pilota; posled-
ní setkání jsme měli 16. června 2017 v rámci 
„Expedice Hawkinge“ v české rezidenci v Lon-
dýně. Ten den jsme byli přizváni s  Radkem 
Novákem za  Klub historie letectví k  účasti 
na slavnostním předávání vojenských vyzna-
menání posledním československým váleč-
ným letcům žijícím ve  Velké Británii, udělo-
vaných z  rukou prezidenta republiky Miloše 
Zemana. Mezi pěti oceněnými byl i  brigádní 
generál Miroslav Liškutín. Tehdy jsme se vidě-
li naposledy. 
„Vážený pane generále Liškutíne. Bylo nám vel-
kou ctí, že jsme se mohli osobně setkat, vždy jste 
nám byl nejlepším přítelem. Čest Vaší památce!“

Vladislav Burian
Foto: Archiv KHL J. Hradec

Generál Miroslav Liškutín se svou vnučkou. Rezi-
dence České republiky v Londýně, 16. června 2017.
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. března 2018 se v refektáři Muzea fotografie a MOM uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou. Přivítány byly tyto 
děti: Klára Bartušková, David Cach, Nela Cirhanová, Patrik Frühbauer, Lucie Gunišová, Antonín Hejda, Natálie Holická, Ondřej Knapík, Amálka Koutná, 
Karel Zvěřina, Jiří Markes, Viktorie Mazancová, Jan Petluš, Soňa Rusová, Julie Sosnovcová, Roman Vácha, Adéla Vávrová a Elin Fiedlerová.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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Josef Šimánek: Propasti a  pla-
meny
(Básně. Vydal r. 1917 F. Topič 
ve  sbírce Hovory básníků, sv. III). 
Dozajista i naší veřejnosti jsou zná-
my umělecké záliby mladého na-
šeho básníka rodáka, jehož po-
slední sbírka básní vytryskla z  též 
palčivě cítěné touhy po  opojení 
smyslovém požitku, jako v  pod-
statě své všecky předchozí. Scé-
nická stafáž a myšlenková i slovní 
výzbroj podobně shledány jsou 
na všech exotických světech výho-
du, vždyť tam vášnivá láska plane 

ve světlech nejprudších, v barvách 
nejohnivějších, tam samo prostře-
dí nasycené těžkými opary nezná-
mých rozkoší oznamuje smysly 
a  vzrušuje k  nejsmělejším orgiím. 
Vykypělý var krve zdá se, že bou-
ří ve  vznosně pyšném rytmu kaž-
dého verše; rudé barvy plamenů 
šlehají z každé řádky, bílý žár roz-
koše svítí nad slokami: bílá a rudá 
tu jsou jediné barvy, které zná náš 
básník a jimiž vidí svůj svět.
-----------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondě-
lí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

né instalace této, tak náramně ob-
líbené vymoženosti klesl teploměr 
na bod mrazu. I následující dny ne-
byly mnohem teplejší, takže o kve-
toucí broskve, meruňky je strach, 
by nepomrzly. Topit se nesmí, a tak 
mrzneme v letním čase dále.

Chléb z bramborů
Následkem velkého nedostatku 
mouky přidělují se pekařům bram-
bory, jichž se do chlebového těsta 
přidává téměř 50%.
Kdo bude první?
Spisovatelka paní Růžena Svo-
bodová, obětavá předsedkyně 
Dětského odboru Českého srd-
ce, oznamuje ve  Světozoru, že až 
dosud umístěno bylo u  650 dob-
rodinců 1  000 malých pražských 
„národních hostů“. Ale v  Praze je 
hrozně zle a bude jistě ještě hůře. 
Je potřebí, aby aspoň 20  000 na-
šich dětí pražských přišlo na  ven-
kov a  zabráněno bylo před po-
zvolným umíráním. Zaťukali jsme 
v  našem okresu na  některá česká 
srdce – a  ne nadarmo! Promluvil 
soucit a z Prahy přijelo 9 národních 
hostí. Zachraňte každý dle mož-
ností aspoň jednu, jedinkou čes-
kou duši, podejte zoufajícím po-
mocnou ruku v  hodině dvanácté 
Možno si vyžádat děvčátko nebo 
hocha, malé, nebo od 10 do 14 let, 
také i starší a žádati předem infor-
mace o poměrech rodinných. Po-
třebné informace sdělí a celou ak-
ci sprotředkuje učitel pan J. Chýna 
v Jindř. Hradci. 

5. dubna 1918
Znovuzavedení letního času
Na základě nařízení veškerého mi-
nisterstva ze dne 7. března 1918, 
(uveřejněného v  říš. zák. pod čís. 
97), jež změněno bylo telegraf. 
výnosem c. k. ministerstva vnitra 
z 25. března 1918 č. 17.676, zavá-
dí se pro dobu od pondělí 15. dub-
na až do pondělí 16. září 1918 ta-
ké pro tento rok letní čas. Dle toho 
posunou se hodiny 15. dubna rá-
no o 2 hodinách oproti dosavadní-
mu počítání času o  jednu hodinu 
dopředu a dne 16. září ráno o 3 ho-
dinách posunou se oproti tomu-
to zavedenému letnímu času zase 
o jednu hodinu dozadu. O tom se 
všeobecně věděti dává. C. k. mís-
todržitelský rada Číška. 
Při frontě 
u řeznického krámu p. Jos. Schülle-
ra panoval dne 30. m. m. takový 
nával, že vyražena byla tabule ma-
jící cenu dnes 60 K.

12. dubna 1918
Jeho veličenstvo pro trpící dítky
Po  rozmluvě s  primátorem měs-
ta Prahy nařídil Jeho Veličenstvo, 
by uprázdněný tábor u Německé-
ho Brodu byl propůjčen pro dítky 
měst pražských ku zotavení. Tento 
šlechetný Svůj čin rozmnožil nyní 

novým rozhodnutím, dle kterého 
čtyry zámky v  Král. Českém císaři 
náležející mají býti propůjčeny pro 
ubytování dítek obou národností 
na dobu letní. 
Osudy našich 75níků 
sděleny budou účastníkům před-
nášky nadporučíka sochaře pana 
J. V. Duška, která koná se již dnes 
večer v  sále na  Střelnici. Přednáš-
ka doprovázena bude zdařilými 
obrázky, vyčerpávajícími podrob-
ně celý život našich válečníků mi-
mo domov. V  poslední chvíli do-
poručujeme opětně přednášku 
tu k  hojné návštěvě s  podotknu-
tím, že vstupenky z  předprodeje 
zbylé dostati lze u  pokladny. Vý-
nos z  přednášky plyne výhradně 
do plukovního fondu pro invalidy, 
vdovy a sirotky. 

19. dubna 1918
Tělocvičná jednota Sokol v J. Hrad-
ci uspořádá dne 4. a 5. května t. r. 
v sále na Střelnici tělocvičnou be-
sedu, která připravenými čísly uká-
že další vzrůst naší české rytmiky 
tělocvičné. Zajímavou novinkou 
bude jistě vystoupení dětského 
dorostu ve stáří 3-6 let.
Doprava osob 
Nákladní vlak č. 9597, který vyjíž-
dí z Jindř. Hradce o 12 h. 5 m. od-
poledne a přijede do Hor. Cerekve  
o 2 h. 21 m. odp., přijímá též dopra-
vu osob.
Český časopis sionistický
počal vycházeti v  Praze pod ná-
zvem Židovské zprávy. List vychá-
zeti bude každých 14 dní.
Letní čas 
že máme, víme dle toho, že mu-
síme o  hodinu dříve vstávati, ale 
letní teplota se s  ním nedostavi-
la. Jak na vzdor právě v den slav-

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Lze říci, že na významné události skoupý duben 1918 probíhal v Jindřichově Hradci v rámci charity, směřované 
převážně k nově vzniklé dobročinné sociální organizaci České srdce. Učitel Jan Chýna, předseda v červnu 1918 
ustaveného jindřichohradeckého odboru, již v dubnu děkoval v Ohlase od Nežárky devíti dobrodincům ze zdej-
šího okresu, kteří přijali do svých domácností „devět národních hostí“. Při té příležitosti zprostředkoval výzvu spi-

sovatelky Růženy Svobodové, předsedkyně dětského odboru Českého srdce, k přijetí dalších dětí z Prahy do zdejších domácností. Podle hojně zveřej-
něných oznámení byli občané města aktivní především v oblasti finančních příspěvků na organizaci. Soucit a pochopení pro trpící děti projevil i císař, 
který poskytl prostory pro jejich ubytování ve svých čtyřech zámcích v Čechách. 
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řichova Hradce a okolí, české hudby, filmu, tra-
dic, jídla nebo sportu. V pondělí 26. února jsme 
se poprvé sešli na  zahajovacím ceremoniálu. 
Pak se naši studenti odebrali do svých tříd se za-
hraničními stážisty. Veškeré aktivity probíhaly 
v anglickém jazyce. Nejzajímavější částí týden-
ního programu byla „Global village“. Naši hosté 
formou stánků představili svou zem – studenti 
tak mohli ochutnat národní speciality Malajsie, 

 � Střední zdravotnická škola má za sebou druhý ročník projektu EDISON
Na  Střední zdravotnické škole v  Jindřichově 
Hradci proběhl na přelomu února a března již 
druhý ročník týdenního projektu EDISON - Edu-
cation, Drive, Internationality, Students, Op-
portunity, Network, který zaštiťuje mezinárod-
ní studentská nezisková organizace AIESEC. 
Hlavními cíli projektu jsou odbourání bariér 
a  předsudků mezi různými kulturami světa 
a  umožnění komunikace v  angličtině. V  rám-
ci projektového týdne navštívili naši školu stu-
denti z  5 zemí: Číny, Malajsie, Indonésie, Gru-
zie a  Peru. Formou prezentací, diskuzí, videí 
i  dovezených rekvizit seznámili naše studenty 
s ekonomickými, kulturními i politickými reálie- 
mi svých zemí. Nejen naši studenti se dozvě-
děli mnoho informací o vzdálených zemích, ale 
i stážisté získali zajímavé poznatky o České re-
publice. Naši studenti si pro ně připravili pre-
zentace zajímavých míst České republiky, Jind- 

nebo pravý čínský čaj. Vyzkoušeli si, jak se dá jíst 
čínskými hůlkami, oblékli se do tradičních indo-
néských šatů a zatančili si na gruzínskou hudbu. 
Program probíhal každý den i odpoledne mimo 
školu. Naši studenti ukázali svým hostům pa-
mátky našeho města – zámek, Dům gobelínů 
a Muzeum fotografie. Ve sportovní hale si všich-
ni společně užili „Hry bez hranic“. V pátek jsme si 
zazpívali na závěrečném ceremoniálu a popřáli 
Sylvii z Indonésie, Sofii z Peru, Mariami z Gruzie, 
Celine z Malajsie a Zhang Zaovi z Číny šťastnou 
cestu domů. Projekt se i tentokrát setkal s vel-
mi pozitivním hodnocením našich studentů, 
zažili hodně inspirativní týden plný nových in-
formací, vzájemného porozumění a  přátelské 
atmosféry. Tento projekt považujeme za velmi 
smysluplný a studentské organizaci AIESEC dě-
kujeme za tuto příležitost.

Jana Mazancová 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

velitel pluku. V období 1987-1990 byl zástupcem 
velitele 3. divize protivzdušné obrany státu. Jako 
náčelník stíhacího letectva armády ČSFR byl v ro-
ce 1992 před rozpadem Československa zařazen 
do skupiny, která měla připravit rozdělení letec-
tva mezi Českou a Slovenskou republikou. Svůj 
poslední vojenský let uskutečnil 22. února 1994.

Václav Vašek je známý svým jasným a logickým 
uvažováním, je velkým odpůrcem lidské hlou-
posti a  bezpáteřnosti. Také proto se čas od  ča-
su dostával do  střetu s  velením armády, ať už 
v  době socialismu s  dlouholetým ministrem 
obrany ČSSR generálem Martinem Dzúrem, 
nebo po  Listopadu 1989 s  ministrem obrany 
České republiky Antonínem Baudyšem. Prá-
vě po  sporu s  Baudyšem naši armádu radě-

 � Jindřichův Hradec přivítá krále MiG-29 pilota Václava Vaška
Kdo se zajímá o  historii našeho vojenského 
letectví, jistě zná kultovní aviatickou prvoti-
nu Etudy vonící luftem a za dalších osmnáct 
let vydané Oprášené etudy vonící luftem. Na-
psal je v  roce 1993 a  2011 vojenský stíhací 
a posléze dopravní pilot Václav Vašek. Tento 
český král MiG-29 se po patnácti letech vrací 
do Jindřichova Hradce.
Plukovník v. v. Ing. Václav Vašek, mezi přáteli přez- 
dívaný „double Vendy“, je skutečnou legendou 
československého poválečného letectva. Řadu 
let byl členem světoznámé předváděcí vojen-
ské Tygří letky, se kterou reprezentoval naši vlast 
na  významných tuzem-
ských i evropských letec-
kých dnech. V  kokpitu 
vojenských a  později ci-
vilních strojů nalétal šest-
náct tisíc hodin. V  sou-
časné době zastává post 
inspektora bezpečnosti 
letu na Úřadu pro civilní 
letectví České republiky. 
Václav Vašek, s  nímž se 
někteří Jindřichohrade-
čáci mohli setkat při základní vojenské službě, 
sloužil nejprve v letech 1975-1987 u 11. stíhacího 
leteckého pluku v Žatci, posledních sedm let jako 

ji opustil a  nastoupil dráhu dopravního civilní-
ho pilota. Nejprve působil v období 1994-1996  
u  společnosti Top Air, poté v  letech 1996-2009 
u ČSA. Svoji kariéru dopravního pilota (prozatím) 
uzavřel v roce 2014 u firmy Travel Service, u níž 
létal od roku 2010.
V  pilotním zápisníku V. Vaška figurují letou-
ny od sportovních a výcvikových, přes moder-
ní vojenské stíhačky, až po současné dopravní 
stroje.  Jde například o L-13 Blaník, L-29 Delfín, 
L-39 Albatros, MiG-21, MiG-23, MiG-29, L-410 
Turbolet, Beechcraft-1900, TU-154, Boeing 737 
(400-900) a Airbus A 320 Family, usedl i za knipl 
JAS-39 Gripen. 
S double Vendym jsme se po dlouhé řadě let ná-
hodně setkali 10. února 2018 na Reprezentačním 
plese letců v Praze. Právě tam se zrodil jeho pří-
slib vrátit se do  Jindřichova Hradce vzpomínat 
na svůj bohatý život letce. Rádi bychom všechny 
zájemce o  toto setkání srdečně pozvali jmé-
nem Klubu historie letectví Jindřichův Hradec 
na  besedu „VÁCLAV VAŠEK - ETUDY VONÍCÍ 
LUFTEM“. Akce se uskuteční pod záštitou sta-
rosty města Stanislava Mrvky v pátek 20. dub-
na 2018 od 18.00 hodin v konferenčním sále 
Muzea Jindřichohradecka. Vstup je volný.

Vladislav Burian  
Foto: Archiv V. Vaška

Pan pilot Václav Vašek v kokpitu stíhačky MiG-29.

Václav Vašek jako 
dopravní pilot.

jsme se my, baráčníci, velmi rádi zúčastnili. Ná-
sledovalo škrobení, žehlení a příprava na tento 
ples. Práce s přípravou krojů se nám vyplatila. 
Po  závěrečném defilé všech soutěžících hod-
notila tříčlenná komise tři nejlepší. Jsme pyš-
ní na to, že Obec baráčníků „Kunifer“ získala 3. 
místo. Jsme hrdi na  to, že jsme mohli blatský 
kroj prezentovat. Byl to dobrý nápad a jsme rá-

 �Divadelní ples se nesl ve znamení výročí založení republiky
Každý rok chodíme na  Divadelní ples DS Jab-
lonský, který se nám vždy líbil a zaujal nás velmi 
vtipným vystoupením výše jmenovaného sou-
boru. Letošní 21. ples, který se konal 16. břez-
na 2018, měl název „Národní ples“. Byl věnován 
100 letům založení republiky. Přáním pořada-
telů bylo, aby oblečení na  tento ples se neslo 
v duchu krojů a oděvů z let 1918 – 2018. Toho 

di, že byl úspěšný. K tanci a poslechu hrál GUR- 
MANIA BAND Aleše Hávy a pochopitelně diva-
delní kapela Ukrutanka. Velká pochvala patří 
pořadatelům za  perfektní zvládnutí bohatého 
programu, zvláště manželům Langerovým, kte-
ří na tom mají velkou zásluhu.

Dáňa Šprinclová
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Stále silněji o slovo se hlásící jaro 
nás v Otevřených OKNECH zastih-
lo v plném proudu příprav na ně-
kolik akcí, které nás v  nejbližším 
období čekají. Akce se ponesou 
v  duchu výročí patnácti let fun-
gování naší organizace a jsou za-
střešeny pod názvem Oknotéka.
První akcí je 15. benefiční ples, 
tentokrát s  podtitulem „15 let 
s Vámi“. Uskuteční se v KD Střel-
nice v  Jindřichově Hradci, a  to 
v  pátek 6. dubna od  19.30 ho-
din. Návštěvníci se mohou těšit 
na jedinečnou atmosféru, kterou 
svým vystoupením podpoří ta-
nečníci z  kroužku Správní Pětka, 
divadelní představení uživatelů 
chráněného bydlení Okénko či 
půlnoční překvapení dobrovol-
níků. O hudbu se postará skupina 
Lucky z Číměře. 
O  dva týdny později, v  sobotu 
21. dubna, se odehrají plavecké 
závody Sportovního klubu Kapři, 
které nesou již známý název Vaj-
garský Kapr. Po sportovním klá-

ní přichází slavností vyhlášení ví-
tězů v KC Jitka. Na něm se můžete 
kromě hudební produkce těšit 
i  na  akční vystoupení dobrovol-
níků, jehož nacvičování je již v pl-
ném proudu.

Třetí akce bude dlouhodobějšího 
charakteru. Jedná se o  výstavu, 
kterou budete moci v měsíci květ-
nu navštívit v prostorách Muzea 
Jindřichohradecka ve  Štítného 
ulici. Výstava bude mapovat 15 let 
fungování organizace a  její vývoj 
z  rodičovské skupiny až do  dneš-
ní podoby. 
V Oknech se rozhodně nenudíme. 
Pojďte se nenudit s námi!

Zdeněk Malý

CHCETE NÁS?
Carlo
kříženec, pes, cca 8-9 měsíců (narozen cca 6/2017)
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace. Carlo je 
psí puberťák. Je střední velikosti (asi ke kolenům a vy-
padá to, že už více neporoste). Miluje lidi. Je to prostě 
mladý, ztřeštěný, aktivní pes, co je pro každou hlou-
post. S pejsky, se kterými se seznámí, je velký kama-
rád, na ostatní má tendence dorážet, ale dá se to ukočírovat. Potřebuje pá-
níčky, kteří nepodcení jeho výchovu a s důsledností a láskou z něj udělají 
skvělého parťáka pro život. Doma je čistotný a samotu také zvládá. Zby-
tečně neštěká, i když občas něco rozkouše (pelech atd.). Na vodítku chodí 
obstojně, a hlavně je docela poslušný, tak může lítat na bezpečných mís-
tech i na volno. Byl nalezen v obci Horní Radouň dne 21. 12. 2017.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Bee
kříženka NO, fena, 1 rok, kastrovaná
Bee je mladá fenka NO (nejspíše kříženec NO). Je vel-
mi bojácná kvůli špatným zkušenostem s  bývalým 
majitelem. Bee je velmi chytrá a zvídavá a díky těm-
to vlastnostem je schopna včlenit se do běžného reži-
mu člověka. Chce to ale čas, trpělivost a chuť se něco 
nového naučit. S Bee je nutné se naučit komunikovat, při nedorozumění 
(pokud jí dostanete do úzkých), se ožene a kousne. Pokud se jí naučíte 
číst, respektovat a naučíte ji, že svět je fajn a vy jste fajn, bude z ní bezpro-
blémová fenka. S ostatními pejsky vychází dobře, je zvyklá na pobyt ven-
ku i v bytě, je čistotná. Podmínkou adopce jsou min. 3 návštěvy předem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je na svůj věk velmi aktivní. Má rád společnost 
lidí. S  fenkami i  pejsky vychází na  procházce  dobře 
(musí se s nimi nejprve seznámit), ale v novém domo-
vě by měl být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hrač-
ky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít 
celoročně venku, nyní je v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. 
Na vodítku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), 
který miluje procházky. S  ostatními pejsky vychází 
dobře. Z  původního domova si nese špatné zkuše-
nosti. Byl fyzicky trestán a cizím lidem nevěří. Potře-
buje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák a velký 
mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporučit do ro-
diny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, protože dobře hlídá. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Kazetka
kočka, cca 1 rok (nar. asi 2017), kastrovaná
Kazetka je mladá, miloučká a  čistotná kočička. Je 
zvyklá na ostatní kočky, pejsky i děti. Z ničeho si nedě-
lá hlavu a je to takový milý kočičí andílek.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Tormund
kocourek, 1,5 roku (narozen 18. 6. 2016), kastrovaný
Tormund je milý, velice mazlivý kocourek. Bývalá ma-
jitelka ho k nám dala z důvodu, že ji někdy agresiv-
ně kouše. Když k nám přišel, byl velice vystresovaný 
a projevoval se dost zvláštně, ale nyní si již zvykl a asi 
je u nás spokojený, protože se mazlí jak o život a zatím nás „neochutnal“. 
Občas je vidět, že když ho při hře více rozdovádíme, sklopí uši a přitvrdí, 
ale v tuto chvíli se dá přestat, on se zklidní nebo ho přesměrujeme na mí-
ček, se kterým si umí vyhrát a pak je již zase tím mazlíkem jako vždy. Je 
to jen o tom, vystihnout ten správný okamžik, kdy už se nehlídá a může 
kousnout více, než je člověku milé. Ale je krásně čitelný a není to problém. 
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

 �V Oknech bude jaro plné akcí

Jindřichohradecké sdružení sociál- 
ních aktivit (Klub aktivního stáří) 
pořádá pravidelně každým rokem 
tradiční oslavu Mezinárodního dne 
žen. Je to vžitá oslava, na kterou se 
všichni těší. Ptáte se proč? Je to tím, 
že se setkáme se známými, a hlav-
ně se cítíme o něco mladší. O tom 
nás vždy přesvědčí děti všech vě-
kových skupin, které nás obvese-
lují různými písničkami, tanečky či 
hraním na hudební nástroje. Je to 
prostě pohlazení na duši.

Letošní oslava MDŽ měla bohatý 
program. O tradiční zahájení osla-
vy se postarala předsedkyně An-
na Vymětalová, přivítala přítomné 
a vzácné hosty, a to starostu měs-
ta Stanislava Mrvku, místostarostu 
Bohumila Komínka, místostarost-
ku Petru Blížilovou a za odbor so-
ciálních věcí Zdeňku Šindelářo-
vou. Dále informovala přítomné 
o  svém odchodu z  funkce, všem 
poděkovala za spolupráci a za po-
moc při organizování všech akcí. 
Svou funkci předala Zdeňce Han-
zalové. Při této příležitosti pan sta-
rosta poděkoval odstupující před-

sedkyni, předal jí upomínkový 
dárek a květiny.
Následoval kulturní program. Naše 
nejmenší děti ze 3. mateřské ško-
ly „U Billy“ byly jako sluníčka, jejich 
veselé vystoupení přímo oživilo 
přítomné publikum. Následova-
lo vystoupení tanečního kroužku 
klientů z  Domu sociálních služeb 
v  České ulici. Poté tanečky vystří-
daly děti z  pěvecké skupiny při 
5. základní škole na sídlišti Vajgar. 
Mnozí přítomní si též pobrukovali 

spolu se zpěváky. Žáci ze Základní 
umělecké školy Vítězslava Nováka 
nám zahráli na  akordeony, klavír 
a housle. Bylo to velmi pěkné. Zá-
věr patřil Domu dětí a  mládeže. 
Jejich taneční skupiny byly jedi-
nečné, od mladších až po ty star-
ší. Opravdu radost kochat se jejich 
temperamentem.
Všem účinkujícím a  jejich vedou-
cím patří velký dík za to, co pro nás 
„dříve narozené“, ale vůbec pro ši-
rokou veřejnost, připravují.  Těšíme 
se opět na další shledání. Ještě jed-
nou vám všem díky. 

Jiřina Novotná

 �Senioři si připomněli Mezinárodní den žen
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V DUBNU 2018

Planety Merkur, Uran a Neptun jsou nepozorovatelné, Venuše bude vidět večer nad západem. Mars a Jupiter můžeme vídat ráno nad ji-
hovýchodním obzorem, Saturn je již pozorovatelný po většinu noci kromě večera. Prohlídka Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je velmi pou-
tavá. Měsíc je v tu dobu osvětlován Sluncem z pravé strany, a proto krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary vrhají do Měsíč-
ní krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je tak prostorový a velmi působivý. V době úplňku Měsíc až tak moc zajímavý není, stíny chybí a obraz 
je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, v měsíčním světle téměř nebo úplně mizí. Měsíc projde 
8. 4. poslední čtvrtí, 16. 4. novem, 22. 4. první čtvrtí a 30. 4. úplňkem. 8. 4. nastane odzemí (404 104 km) a 20. 4. přízemí (368 745 km). 
Pozorování Slunce je také velmi zajímavé, např. chladnější sluneční skvrny, a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním dale-
kohledem, za bezoblačného počasí, uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje. Jarní obloha, stejně jako kdykoliv jindy bě-
hem roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 
20. dubna ve 4.12 hodin Slunce vstupuje do znamení Býka.

• 1. 4. v 9.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,4° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky  
pozorovatelný ráno nad západním obzorem)

• 1. 4. v 19.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 2. 4. v 17.00 hodin - Mars v konjunkci se Saturnem (Mars 1,3° jižně; přiblížení planet  

pozorovatelné 2. 4. ráno)
• 3. 4.  v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,3° severně)
• 5. 4. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,6° jižně; seskupení Měsíce,  

Jupiteru, hvězdy Antares, Saturnu a Marsu na ranní obloze 4. – 8. 4.)
• 7. 4. ve 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,4° severně)
• 7. 4. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,7° severně)

• 13. 4. v 11.00 hodin - trpasličí planeta (136 199) Eris v konjunkci se Sluncem
• 17. 4. ve 24.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 6,0° jižně)
• 18. 4. v 15.00 hodin - Uran v konjunkci se Sluncem
• 19. 4. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,1° jižně; zákryt pod naším obzorem)
• 22. 4. v 18.00 hodin - maximum meteorického roje Lyrid (ZHR 18)
• 24. 4. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,5° jižně)
• 28. 4. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,8° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky  

pozorovatelný večer nad jihovýchodním obzorem)
• 29. 4. v 19.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci (27° od Slunce)
• 30. 4. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,2° severně)

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

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

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní 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 i info o akcích najdete také na: www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v dubnu 2018:

úterý a pátek odpoledne: 
14.00 – 16.00 hodin

úterý a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2018:

i  s  nástrojem, který pravděpodobně od  dob  
A. V. Michny v prostorách kaple sv. Maří Mag-
daleny nezazněl. Na koncertě uslyší poslucha-
či barokní hoboj. Petra Václavíková v letošním 
roce totiž právě dokončuje magisterské stu-
dium hry na barokní hoboj ve Frankfurtu nad 
Mohanem.
Za doprovodu cembalisty Lukáše Vendla zazní 
díla Carla Phillippa Emanuela Bacha, Archange-
la Corelliho, Johanna Christiana Schickhardta 
a dalších, převážně barokních skladatelů. 
Všichni interpreti jsou zárukou velmi kvalitní 
a autentické produkce. Mají v oblasti interpre-
tace staré hudby mnoho zkušeností z působení 
v předních našich i zahraničních ansámblech.
Vzdělání v  oboru autentické interpretace sta-
ré hudby získali studiem na  zahraničních hu-
debních akademiích a v současné době půso-
bí na našich prestižních konzervatořích v Praze, 
Pardubicích, Olomouci a Ostravě jako pedago-
gové hry na zobcovou flétnu.
Pořadatelé tímto koncertem navazují na usku-
tečněné a velmi pozitivně hodnocené koncer-

 � Jindřichovým Hradcem budou znít zobcové flétny
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka při-
pravuje 2. ročník soutěžní přehlídky ve  hře 
na zobcovou flétnu FLAUTOVÁNÍ. 
Ve dnech 6. a 7. dubna přijede do Jindřichova 
Hradce kolem 50 soutěžících společně s peda-
gogy a dalšími zájemci, kteří se věnují tomuto 
nejrozšířenějšímu hudebnímu nástroji u nás.
V  rámci loňského úspěš-
ného 1. ročníku FLAUTO-
VÁNÍ připravili organizá-
toři řadu doprovodných 
akcí, které završil koncert 
Jakuba Kydlíčka a cemba-
listy Filipa Dvořáka. 
Letošní “třešničkou” přehlídky bude koncert 
porotců FLAUTI DIVERSI, kteří do Jindřichova 
Hradce přijedou hodnotit výkony soutěžících. 
Uskuteční se v pátek 6. dubna od 19.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny.
V programu Flauti diversi budou publiku před-
staveny různé druhy zobcových fléten. Zahrají 
na ně Renata Smetková, Jakub Kydlíček a Pet-
ra Václavíková. Posledně jmenovaná vystoupí 

ty Collegia 1704, Prague Cello Quartet, Escua-
lo Quintetu nebo Ensemble Inégal, na kterých 
mělo jindřichohradecké publikum příležitost 
slyšet současné nejlepší soubory v oblasti tzv.
vážné hudby.
Samotná soutěžní přehlídka FLAUTOVÁNÍ, 
která bude probíhat v sále ZUŠ v Janderově 
ulici, nabídne rovněž řadu výborných výkonů 
v  podání interpretů z  různých míst z  celé re-
publiky a ze Slovenska.
Srdečně tímto zveme všechny zájemce o zobco-
vou flétnu na přehlídku Flautování a na koncert 
Flauti diversi. Informace k oběma akcím budou 
v dostatečném předstihu uveřejněny na webu 
flautovani.cz či na plakátovacích plochách.
Vstupenky na  koncert bude možné zakoupit 
v  předprodeji v  sekretariátu ZUŠ nebo budou 
k dispozici před koncertem v kapli sv. Maří Mag- 
daleny. Vstup na soutěžní přehlídku je volný.
Koncert i  soutěžní přehlídka FLAUTOVÁNÍ se 
koná za finanční podpory Státního fondu kul-
tury.

Marián Mikula
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chestrů Josefa Stráníka. Již tradičně program 
oživí děvčata z tanečního oboru v choreogra-
fii Nadi Kabelové. V  některých skladbách se 

 � S(w)INGING SAXOPHONES opět vystoupí na Střelnici
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka 
Jindřichův Hradec zve všechny hudbymilov-
né posluchače na  koncert souborů S/w/in-
ging saxophones a S/w/inging saxophones 
Junior, který se koná v  sobotu 21. dubna 
v 16.00 hodin v sále KD Střelnice.
S uvedenými soubory vystoupí jejich sólisté – 
Julie Nosková, Jan Jelínek, Magdaléna Jung- 
wirthová a nejmladší zpěvačka Karolína Šust-
rová. 
Tentokrát bude spoluúčinkovat i pěvecký sbor 
pod vedením Květy Pilné se skladbami na té-
ma moře s  texty Jiřího Žáčka a  hudbou Ja-
na Vičara v instrumentaci kapelníka obou or-

ke kapele přidá i  smyčcové kvinteto pod ve-
dením Hany Stráníkové.
Zazní skladby swingové éry, starší české pís-
ně – Jen pro ten dnešní den (z filmu Kristián) 
a  některé známé písně šedesátých let (Chtěl 
bych mít kapelu, Babičko, nauč mě charles-
ton). Uslyšíme rovněž současné skladby – Can 
You Dig It (z filmu Iron Man 3), jazzové sklad-
by Cantaloupe Island (Herbie Hancock), Bossa 
Nova USA (Dave Brubeck) a jiné.
Věříme, že stolová úprava a možnost občerst-
vení během koncertu vám umožní prožít pří-
jemné jarní odpoledne.

Josef Stráník

 �Dobrovolníci budou opět po roce uklízet část Jindrovy naučné stezky
Ukliďme svět, ukliďme Česko! je dobrovolnická 
úklidová akce, která probíhá na území celé Čes-
ké republiky (a dokonce na pár místech mimo 
ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé čer-
né skládky a  nepořádek. Hamerský potok z.s. 
se k  této akci každoročně připojuje úklidem 
na Jindrově naučné stezce. Letos na ni vyrazí-
me v sobotu 21. dubna. Uklízet budeme stez-
ku mezi Jindřiší a  ústím Hamerského potoka 
do  Vajgaru. Sejdeme se na  nástupišti JHMD 
v  obci Jindřiš (Jindřiš – zastávka) v  9.40 ho-
din. Na místo se zájemci mohou dostat pomo-
cí lokálky JHMD, která odjíždí v 9.25 hodin z ná-

draží v Jindřichově Hradci. S sebou stačí vzít jen 
dobrou náladu, pevnou obuv, vhodné obleče-
ní a svačinu. Rukavice půjčíme, pytle na odpad-
ky dodáme. Na  trase plánujeme kromě sběru 
odpadků pro zpestření také zastavení u  pane-
lů naučné stezky s  krátkým vyprávěním. Akce 
proběhne za  každého počasí, návrat plánuje-
me kolem poledne (záleží na množství a kondi-
ci účastníků). Tato akce je financována z granto-
vého programu Jihočeského kraje pro rok 2018. 
Za konečnou likvidaci odpadků děkujeme pře-
dem Službám města Jindřichův Hradec s.r.o.

Jana Dvořáková

ným úkolem a tříčlenná zpravodajská skupina 
PAVEL (velitel Jozef Hanuska, radisté Ján Balla 
a  Ján Plavec), měli být vysazeni na  Drahan-
ské vrchovině, východně od  Boskovic. Vinou 
navigační chyby byla první čtveřice vysaze-
na na Znojemsku u vesnice Žerotice. Ta naše, 
druhá zpravodajská skupina s  názvem STAS 

 � Vzpomínka na výsadek skupiny STAS v Heřmanči
Jiskřivě mrazivé sobotní ráno. Zima ještě zda-
leka neřekla své poslední letošní slovo. Ve stej-
nou dobu před 73 lety, přesněji v noci 20. února 
1945, odstartoval ze lvovského letiště na Ukra-
jině letoun Li-2 Lisunov a  v  něm sedm mužů 
směrem do  okupovaných českých zemí. První 
čtyři, rezident Vendelín Roblička se samostat-

(velitel Štefan Bandur, jeho zástupce Ján Velík 
a radista Emil Šimko), měla seskočit do Žďár-
ských vrchů, do  lesů v  prostoru Devět skal. 
Zmíněnou chybou v navigaci seskočili v pro-
tektorátu zhruba 20 km východně od  Jindři-
chova Hradce.
Dne 24. února 2018 si v Heřmanči u Dačic čle-
nové Klubu výsadkových veteránů generála  
R. S. Krzáka společně s  místními občany tra-
dičně připomněli výročí seskoku skupiny s ná-
zvem STAS. Přítomné přivítal starosta obce Zde-
něk Mayer.  Předseda klubu pplk. v. v. Petr Čejka 
pohovořil o  činnosti a  iniciativě jindřichohra-
deckého klubu, o významu této akce při napl-
ňování tradic československých válečných pa-
rašutistů z Východu i Západu. Položením kytic 
byla uctěna památka tří slovenských vojáků, 
kteří po  nočním seskoku do  lesů jižně od  ob-
ce přišli nad ránem 21. února 1945 do míst, kde 
jim obětavý a statečný rolník Josef Tůma ve své 
chalupě poskytl úkryt. Večer 21. února, na rozkaz 
z „centra“, se trojice STAS vydala na stokilomet-
rový přesun do určeného operačního prostoru, 
aby splnila další stanovené úkoly. Válečné udá-
losti podrobněji přiblížil Václav Kameník, který 
se již dlouho historií výsadků zabývá.
Heřmanečtí, děkujeme za vlídné přijetí, které-
ho se u vás výsadkářům dostalo dnes i v mi-
nulosti.

Petr Čejka
Foto: J. Veselá
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 � Kulturní dům Sřelnice zve na diashow, divadlo i koncert
Kulturní dům Střelnice vás zve na diashow 
Martina Loewa „ŠVÝCARSKO“ dne 16. dub-
na 2018 od 19.00 hodin do kinosálu.
Švýcarsko – země, kde hory jsou doma. A také 
země lahodné čokolády, světoznámého děra-
vého sýra, přesných hodinek a superpřesných 
vlaků. Země, kde leží největší ledovec i nejvý-
še položená vlaková stanice Evropy. Kraj vy-
sokých alpských štítů i zelených pastvin, kde 
zvoní strakaté krávy a voní luční květy. Země 
ještě mnoha a mnoha dalších superlativů. 
Výtečné sýry, neodolatelná čokoláda a lahod-
né víno, ale také mohutné hrady, průzračná je-
zera či malebná města.
Více informací na: www.promitani.cz.

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci Kru-
hu přátel hudby na koncert „IVO KAHÁNEK 
- klavír“ dne 26. dubna 2017 od 19.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Jako interpret nevšední emocionální síly 
a  hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jedno-
ho z nejpůsobivějších umělců své generace a je 
mnohými považován za  nejlepšího současné-
ho českého pianistu. V  cizině je rovněž poklá-
dán za specialistu na interpretaci české hudby. 
Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Os-
travě ve  třídě Mgr.  Marty Toaderové a  Akade-
mie múzických umění v Praze ve třídě prof. Iva-
na Klánského. Má za  sebou také studijní stáž 
na prestižní londýnské Guildhall School of Mu-
sic and Drama u Ronana O´Hory a mistrovské 
kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, 
Christiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imo-
gen Cooper, Petera Frankla a dalších osobností.
V roce 2004 se stal absolutním vítězem meziná-
rodní hudební soutěže Pražské jaro a  již před-
tím získal ocenění v mnoha významných kláních 
u nás i v cizině (Maria Canals Piano Competition 

v Barceloně, Vendome Prize ve Vídni, Stiftung To-
massoni Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem, Me-
zinárodní soutěž Fryderyka Chopina v  Marián-
ských Lázních, Concertino Praga aj.).
Ivo Kahánek podepsal v  roce 2007 exkluziv-
ní smlouvu s  vydavatelstvím Supraphon Music 
a od té doby nahrál celkem devět CD s díly Leo-
še Janáčka, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina, 
Miloslava Kabeláče, Jeana Francaixe, Jacquesa 
Iberta aj. Jeho album (Janáček-Martinů-Kabeláč) 
získalo nejvyšší možné hodnocení v odborných 
zahraničních časopisech Classics Today (USA), Le 
Monde de la Musique (Francie) a Fanfare (USA). 
Kromě toho pravidelně natáčí pro Český rozhlas 
a  Českou televizi. Jeho zatím poslední sólová 
deska je věnována Fryderyku Chopinovi (Sonáta 
h-moll, čtyři Scherza). Letos by měla u Suprapho-
nu vyjít nahrávka písní Bohuslava Martinů s vy-
nikající sopranistkou Martinou Jankovou a  ba-
rytonistou Tomášem Králem a pokračovat bude 
rovněž natáčení kompletu díla Viktora Kalabise 
pro vydavatelství Supraphon.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní hru Milana Kopeckého „DÁMY Z ANIANE“ 
dne 24. dubna 2018 od  19.00 hodin do  di-
vadelního sálu. Divadlo Palace. Divadelní 
předplatné skupiny A. Místo plánovaného 
divadelního představení Holky z kalendáře.
V  režii Viktorie Čermákové hrají: Daniela Ko-
lářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna, Milan 

Stehlík / Jiří Čapka, Lucie Pernetová / Michae- 
la Sejnová. 
Marie a  Ester. Dvě sestry, dva lidské příbě-
hy z opačných pólů lidské existence. Zatímco 
Marie si přinesla do rodného domu nekončící 
proud svých příběhů ze všech pařížských loká-
lů – těch skutečných i smyšlených, Ester si ži-
la svůj poklidný život venkovské učitelky. Ma-

lé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné, a tak 
stačí pár poznámek na  místním trhu a  zdejší 
pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka nezada-
ných mužů zralého věku začne sázet na nové-
ho manžela pro Marii …, to všechno se děje 
za  zdmi rodinného domu Marie a  Ester. Ony 
ale mají jen samy sebe. Jen své vzpomínky, 
které se tak málo protínají. A čas se tak vleče…

KULTURNÍ SERVIS
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 � V Muzeu fotografie a MOM můžete vidět Tělo jako znak 
Další nová výstava v Muzeu fotografie a mo-
derních obrazových médií „Tělo jako znak“ 
přiblíží návštěvníkům prostřednictvím jed-
notného tématu tvorbu 26 předních českých 
výtvarných fotografů, jako Jana Pohribného, 
Romana Sejkota, Jana Neuberta, Hany Ham-
plové, Zdeňka Lhotáka či Vladimíra Kozlíka, 
jež nadto spojuje členství v  prestižní Asocia-
ci profesionálních fotografů ČR (APF). Výsta-
va, připravená APF, se už představila od 28. 2. 
do  1. 4. 2018 v  Praze, v  Jindřichově Hradci 
bude ke  zhlédnutí od  7. 4. do  20. 5. 2018. 
Vernisáž se uskuteční v pátek 6. 3. 2018 se 
začátkem v 17.00 hodin za účasti většiny au-

torů, veřejnost je srdečně zvána. Návštěvnic-
ky atraktivnímu tématu akt se věnují ještě dvě 
letošní výstavy, a to „Přesahy – akt ve foto-
grafii a v malířství“ (3. 6. – 28. 10. 2018), za-
hrnující díla fotografů Gabiny Fárové a  Duša-

na Šimánka, ale i malířů Tomáše Císařovského 
a Otto Plachta, a „Jan Saudek – poezie žen-
ské krásy“ (26. 8. – 30. 12. 2018). 
Otevřeno je úterý až neděle, svátky 10.00–
12.30 a  13.00–17.00 hodin. Po  předchozí do-
mluvě jsou možné i další termíny a pro skupi-
ny komentované prohlídky, včetně v angličtině 
a  němčině. Krom výstav je příznivcům muzea 
k dispozici i vzdělávací program, který naleznou 
spolu s kompletním aktuálním výstavním pro-
gramem na webové adrese: www.mfmom.cz.

Eva Florová
Foto: Dominika Hrubá

 �Také letošní pálení čarodějnic bude mít nabitý program
(pokračování ze str. 1)

Naše čarodějnice jsou hlavně o  programu 
a soutěžích pro děti, diskotéce Michala Arnoš-
ta, opékání buřtů na ohni a o celkové atmosfé-
ře. Vatru postaví dobrovolní hasiči, ustrojí i čaro-
dějnici a soutěží pro děti přispějí ke zdárnému 
průběhu celé akce. Každé dítě v kostýmu čaro-
dějnice a  čaroděje obdrží malý dárek. Na  své 
si přijdou i dospělí, pro které máme na stánku 

připravenou spoustu lahůdek a  nápojů. Vatru 
zapálí starosta města Stanislav Mrvka. V  před-
večer prvního máje zapalují lidé ohně na kop-
cích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách 
a  tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky 
nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se 
nazývá „pálení čarodějnic“. Na  některých mís-
tech bývá zvykem na  hranici upalovat loutku 

představující čarodějnici. Dalším typickým zvy-
kem bylo metání zapálených košťat do  vzdu-
chu a  nošení jejich ohořelých částí domů pro 
ochranu. Kromě toho se v souvislosti s nadchá-
zejícím prvním májem stavěla májka, uklíze-
lo hospodářství a chlévy a umísťovaly větvičky 
do oken za účelem ochrany.

Ivana Bačáková

 �Do Domu gobelínů přijďte již na Velký pátek 
Dům gobelínů otevře již na  Velký pátek 
30. března 2018. Kromě stálých expozic mohou 
příchozí zhlédnout tapiserie navržené a utkané 
dlouholetým uměleckým vedoucím jindřicho-
hradeckých dílen - textilním výtvarníkem Jose-
fem Müllerem, ale i dalšími vynikajícími součas-
nými textilními výtvarníky. Návštěvníci mohou 
obdivovat restaurátorky při práci, sami si vyzkou-
ší tkaní, uvidí krátký film Příběh vlákna a aktuál-
ní výstavní program. Největším lákadlem letošní 
sezóny bude velká výstava věnovaná výtvar-
nici Jaroslavě Pešicové. Návštěvníci uvidí je-
jí rozměrné tapiserie utkané v  jindřichohradec-
kých gobelínových dílnách. Pro veřejnost jsme 
v průběhu roku připravili řadu akcí, jako je Mu-
zejní noc, výstava ZUŠ V. Nováka, Den města, díl-
ny v rámci TOP týdne, Den otevřených ateliérů, 
program v rámci JINoHRÁtek, Adventní program 
aj. Zájemcům o  textilní řemesla nabídneme 
16 workshopů, mezi nejžádanější patří kurz tka-
ní tapiserií. Případní účastníci kurzů se mohou 
přihlásit osobně, telefonicky, či e-mailem na ad-
rese: moudra@dumgobelinu.cz nebo na tel.  č.: 

384  370  885. Na  závěr bychom rádi upozornili 
na novou knihu, kterou Dům gobelínů inicioval. 
Kniha se věnuje životu dlouholetého umělecké-
ho vedoucího, vynikajícího textilního výtvarníka 
jindřichohradeckých gobelínových dílen Josefa 

Müllera. Knihu jsme pokřtili v prosinci v rámci ad-
ventního programu za přítomnosti starosty měs-
ta Stanislava Mrvky, autora PhDr.  Jaromíra Pro-
cházky, bratra výtvarníka Josefa Müllera a dalších 
hostů. Kniha s  bohatou obrazovou přílohou je 
k zakoupení v Domě gobelínů, dále je k dostání 
v Informačním centru města Jindřichův Hradec. 
Otevírací doba zůstává i v letošním roce nezmě-
něna. Vstupné základní činí 60 Kč, snížené 40 Kč, 
rodinné 120 Kč. Všem návštěvníkům děkujeme 
za přízeň a budeme se již o velikonočních svát-
cích těšit na setkání s vámi.
Otevírací doba:
30. březen až 9. prosinec denně mimo pondělí:
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin, poslední 
prohlídka v 16.15 hodin
Vstupné:
základní vstupné 60 Kč
snížené (děti, senioři) 40 Kč
rodinné 120 Kč
Tel.: 384 370 880, 881, 884, 885 
www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová  
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 21. 4. 2018
Gaudeamus Theatrum / Mezinárodní Setká-
ní uměleckých škol
Divadlo Drak. Vzájemné setkávání studentů, 
pedagogů a divadelníků z různých koutů světa. 
Setkání se podílí na tvorbě pověsti města Hra-
dec Králové jako významného kulturního a stu-
dentského evropského střediska.

CHEB
28. 4. 2018
Soutěžní přehlídka dětských a  mládežnic-
kých předtančení  
Koná se v Kulturním centru Svoboda.

KUTNÁ HORA
7. 4. 2018
II. Kutnohorský street food festival
Začátek od 11.00 hodin.

LITOMYŠL
25. – 29. 4. 2018
Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny
– Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli. Lázeňská promenáda, 
pódia, koncerty, výstavy. V letošním roce v Lito-
myšli vystoupí např. Buty, Mňága a Žďorp, Dě-
da Mládek Illegal Band, Atarés a mnoho dalších.

POLIČKA
20. – 21. 4. 2018
22. ročník festivalu Polička Jazz
Koná se ve Velkém sále Tylova domu v Poličce.

TELČ
22. 3. – 28. 5. 2018
Jaroslav Krepčík 1880 - 1959 
Výstava prací sochaře, malíře, grafika a restau-
rátora, telčského rodáka v  Městské galerii Ha-
sičský dům u příležitosti 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska.

TŘEBOŇ
14. 4. 2018
Květinová Třeboň 
Řemeslné a  květinové trhy, zahradnický a  za-
hrádkářský sortiment, florální objekty a  jar-
ní dekorace. Výstava Amarylis na  třeboňském 
zámku. Koncert folkové kapely Bonsai č. 3.   

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

duben 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ DUBNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 
(READY PLAYER ONE)  
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / Vertical

Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena Spiel-
berga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na po-
kraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, 
rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální 
a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halli-
day zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu 
člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde 
v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý 
svět. Když se k závodu o nalezení Velikonočního vajíčka 
rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts 
(Tye Sheridan), je vržen do šílené, realitě na hony vzdá-
lené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, 
nečekaných objevů a nebezpečí.
Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Ben Men-
delsohn, Mark Rylance, T.J. Miller
Režie: Steven Spielberg
Hrajeme: 5. - 6. 4. ve 3D a 7. - 8. 4. ve 2D (s českým da-
bingem i titulky), vždy od 20:00

ZTRATILI JSME STALINA
(THE DEATH OF STALIN)
Komedie / V. Británie, Francie / Cinemart

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin.
Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších napros-
tý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velké-
ho vůdce, se dosud báli jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je 
a bude vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho 
života se soustředili především na to, jak jej přežít. A teď 
se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené cha-
raktery všech těchto Stalinových pohrobků. Začíná boj 
o veškerou moc nad komunistickou říší, která do této 
chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktátorovi. O nej-
vyšší post nebo aspoň o bezpečné místečko pod ním se 
perou ti, kteří se za dobu Stalinovy krutovlády dokázali 
zbavit jakéhokoli vlastního názoru. Stále se ujišťují, co by 
tomu nebo tamtomu řekl Stalin, a co by se jim za to asi 
tak mohlo stát. Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají 
bát teď? Jedni kují pikle proti druhým a do toho společ-
ně organizují okázalý diktátorův pohřeb. Černá kome-
die Ztratili jsme Stalina dokonale zesměšňuje šílený ko-
munistický režim a nejabsurdnější na tom je, že téměř 
vše v  tomto filmu je založeno na  skutečných událos-
tech. Podle ruského ministerstva kultury snímek režiséra 
Armanda Iannucciho uráží sovětskou historii a zakázali 
jej promítat v kinech. Ve zbytku světa film sbírá kladné 
recenze i díky skvělému obsazení v čele se Stevem Bus-
cemim (Chruščov), Jasonem Isaacsem (maršál Žukov) 
a monty pythonovcem Michaelem Palinem (Molotov).
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Consi-
dine, Jason Isaacs, Michael Palin, Olga Kurylenko
Režie: Armando Iannucci
Hrajeme: 12. a 13. 4.  od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.vertical-ent.cz

29. 3. - 1. 4. 17:30
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný, Komedie / USA / 2D
29. - 30. 3.  20:00
TLUMOČNÍK
Tragikomedie / SR, ČR, Rakousko / 2D
31. 3. - 1. 4.  20:00
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Drama / V. Británie / 2D
4. 4.   19:00
ERIC CLAPTON
Dokument, Hudební / V. Británie / 2D
5. - 6. 4. 17:30
PŘÁNÍ SMRTI
Akční, Krimi, Thriller / USA / 2D
5. - 8. 4.  20:00
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 3D+2D
7. - 8. 4. 17:30
VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
Komedie / Francie / 2D
11. 4.   19:00
HORA
Dokument / Austrálie / 2D
12. - 13. 4. 17:30
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Akční, Sci-Fi / USA / 2D+3D
12. - 13. 4.  20:00
ZTRATILI JSME STALINA
Komedie / V. Británie, Francie / 2D
14. - 15. 4. 17:30
SHERLOCK KOUMES
Animovaný / USA, V. Británie / 2D
14. - 15. 4.  20:00
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Horor / USA / 2D
18. 4.   19:00
DEJ MI SVÉ JMÉNO (ART kino)
Drama, Romantický / USA, Itálie / 2D
19. - 20. 4. 17:00
RAMPAGE: NIČITELÉ
Akční, Dobrodružný / USA / 2D+3D
19. - 20. 4.  20:00
GRINGO: ZELENÁ PILULE
Akční, Drama, Komedie / USA / 2D
21. - 22. 4.  17:30, 20:00
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Komedie / Německo / 2D
25. 4. 19:00
SCREAM FOR ME SARAJEVO (IRON MADEN)
Dokument, Hudební / V. Británie / 2D  
26. - 27. 4. 17:30
PEPA
Komedie / ČR / 2D
26. - 29. 4.  20:00
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D
28. - 29. 4. 17:30
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný / USA, Čína / 2D
3. - 6. 5. 17:30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / ČR / 2D
3. - 4. 5.  20:00
HASTRMAN
Romantický, Thriller / ČR / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Vždy od 15:00 hodin)

1. 4.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 9
Pásmo pohádek / ČR / 2D
8. 4.
UŠATÁ CECÍLIE (DÁŠENKA)
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
15. 4.
KAMARÁD KRTEČEK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
22. 4.
A ZASE TA ŽOFKA
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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 � Kdy za sportem?
SPORT

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší dorost, extraliga – skupina B
kolo 20. JH – SK Suchdol n./L. ne 8.4. 11.30
kolo 21. SK Suchdol n./L. – JH pá 13.4. 18.00
kolo 22. JH – SK Pedagog ČB ne 15.4. 11.30
kolo 23. TJ Snack Dobřany – JH ne 22.4. 12.00
kolo 24. JH – Kert Park Praha ne 29.4. 14.00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor – ČECHY JIH
kolo 14. HBC Prachatice A – JH so 7.4. 13.00
kolo 15. JH – HBC Prachatice B so 14.4. 11.00
kolo 16. JH – Buldoci Stříbro so 28.4. 12.00
Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH
kolo 21. JH – TJ Sokol Nové Hrady pá 6.4. 17.30
kolo 22. TJ Start Jihlava – JH so 14.4. 9.00
Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH – že-
ny, I. Jihočeská liga
kolo 15. Black Death JH – Do roka JH st 4.4. 18.30
kolo 15. Pohodářky JH – OT Vltava ČB st 4.4. 18.30
kolo 16. Rajdy Miletín – Pohodářky JH st 18.4. 18.30
kolo 16. Do roka JH – VIP Vltava ČB st 18.4. 18.30
kolo 16. OT Vltava ČB – Black Death JH čt 19.4. 18.30
Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH – III. Jihočeská liga 
– skupina G
kolo 21. Jiskra JH – Kvasejovice ne 1.4. 16.00
kolo 21. ŠK Rodvínov – Páni JH ne 1.4. 16.00
kolo 22. Ypsi JH – Nemo Sviny so 7.4. 14.00
kolo 22. GD Studená – Jiskra JH ne 8.4. 16.00
kolo 22. Týn n./V. – Páni JH ne 8.4. 16.00
kolo 23. Páni JH – AJT Třeboň so 14.4. 16.00
kolo 23. Jiskra JH – Ypsi JH ne 15.4. 16.00
kolo 24. Ypsi JH – Nová Včelnice so 28.4. 14.00
kolo 24. Nemo Sviny – Jiskra JH so 28.4. 14.00
kolo 24. Kvasejovice – Páni JH ne 29.4. 16.00
Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – Západ
kolo 16. Astra ZM Praha – JH ne 8.4. 12.00
kolo 19. DHK Slavoj Žirovnice – JH pá 20.4. 18.30
kolo 18. Sokol Vršovice – JH ne 22.4. 18.00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga
kolo 18. Sokol Vršovice – JH ne 22.4. 14.00
Házená – Házená JH – starší žákyně, Žákovská liga MČR
kolo 5. Sokol Lázně Kynžvart – JH ne 8.4.
kolo 5. JH – DHK Slavoj Žirovnice ne 8.4.
kolo 5. JH – TJ Jiskra H. Brod ne 8.4.
Házená – Házená JH – ženy, II. liga – Západ
kolo 16. Astra ZM Praha – JH ne 8.4. 14.00
kolo 17. JH – HK Spartak Ústí n./L. ne 15.4. 14.00
kolo 18. TJ Slavoj Tachov – JH ne 22.4. 14.00
kolo 19. Sokol Vršovice B – JH so 28.4. 18.00
Házená – Házená JH B – ženy, krajský přebor
kolo 11. Lokomotiva ČB B – JH B so 14.4. 18.00
kolo 9. HC Milevsko – JH B ne 29.4. 13.30
Házená – Házená JH – starší žákyně, krajský přebor
kolo 10. Lokomotiva ČB – JH so 14.4. 16.30
Házená – Házená JH A, B – mladší žákyně, krajský přebor
kolo 11. JH A – JH B čt 26.4. 18.00
kolo 12. HC Milevsko – JH B ne 29.4. 9.00
kolo 12. HC Milevsko – JH A ne 29.4. 11.00
Šachy – TJ Slovan JH – družstva, I. jihočeská divize
kolo 11. Spartak S. Ústí – JH ne 15.4.

Šachy – TJ Slovan JH B – družstva, II. jihočeská divize – o udržení
kolo 7. ČZ Strakonice D – JH B so 7.4.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – muži, Kooperativa NBL – nad-
stavba A2
kolo 10. JH – Ústí nad Labem st 4.4. 18.00
Basketbal – Basket Fio Banka JH – starší žáci U15, liga – skupina A
kolo 13. BK Klatovy – JH so 7.4.
kolo 14. Lokomotiva Plzeň – JH ne 8.4.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, extraliga – 
skupina A
kolo 13. BA Sparta Praha – JH so 14.4.
kolo 14. BŠ Tygři Praha – JH ne 15.4.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – starší mini žactvo U13, ob-
lastní přebor – skupina AAA
kolo 1. JH mix – BK Strakonice dívky so 7.4.
kolo 1. Sokol Sršni Písek H – JH mix so 7.4.
kolo 2. Sokol Sršni Písek H – JH mix so 21.4.
kolo 2. JH mix – BK Strakonice dívky so 21.4.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – mladší mini žactvo U12, ob-
lastní přebor – skupina BBB

kolo 4. JH mix – BK Tábor míx so 14.4.
kolo 4. Oceloti Týn n./V. mix – JH mix so 14.4.
Basketbal – Basket Fio Banka JH mix – nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor – skupina BBB
kolo 4. JH mix – Sojky Pelhřimov mix ne 8.4.
kolo 4. Spartak Kaplice M – JH mix ne 8.4.
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 24. Rudý Dračice MN ČB – JH so 14.4.
kolo 24. JH – TJ Centropen Dačice so 14.4.
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 22. JH B – Banes Florbal Soběslav so 7.4. 12.00
kolo 22. JH B – FBC Spartak Kaplice so 7.4. 15.00
kolo 24. Centropen Dačice B – JH B so 28.4.
kolo 24. JH B – TJ Sokol Chýnov so 28.4.
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 13. JH – FBC Došwich Milevsko so 21.4.
kolo 13. JH – Fbc Strakonice so 21.4.
kolo 14. SK Kardašova Řečice – JH ne 29.4.
kolo 14. JH – FBC Sokol Písek ne 29.4.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci, Jihočeská liga 5+1
kolo 13. Štíři ČB zelení – JH Red so 14.4. 9.00
kolo 13. JH Red – FBC Č. Krumlov so 14.4. 11.00
kolo 14. Spartak Kaplice – JH Red so 28.4.
kolo 14. Štíři ČB modří – JH Red ne 28.4.
Florbal – FK Slovan JH bílí & žlutí – elévové, Jihočeská liga
kolo 32. JH bílí – Draci Milevsko ne 15.4. 9.00
kolo 31. Piráti Milevsko – JH žlutí ne 15.4. 9.00
kolo 31. JH žlutí – FbC Strakonice ne 15.4. 9.40
kolo 32. Centropen Dačice – JH bílí ne 15.4. 9.55
kolo 31. JH žlutí – Meťák Gepardi ČB ne 15.4. 10.20
kolo 32. JH bílí – Rytíři Milevsko ne 15.4. 10.35
kolo 31. Piráti Milevsko – JH žlutí ne 15.4. 11.15
kolo 32. JH bílí – Draci Milevsko ne 15.4. 11.15
kolo 31. JH žlutí – FbC Strakonice ne 15.4. 11.40
kolo 32. Centropen Dačice – JH bílí ne 15.4. 11.55
kolo 32. JH bílí – Rytíři Milevsko ne 15.4. 12.20
kolo 31. JH žlutí – Meťák Gepardi ČB ne 15.4. 12.35
kolo 36. JH bílí – JH žlutí so 28.4. 9.15
kolo 36. FBC Č. Krumlov – JH bílí so 28.4. 9.30
kolo 36. JH žlutí – Centropen Dačice so 28.4. 9.45
kolo 36. FBC Č. Krumlov – JH žlutí so 28.4. 10.00
kolo 36. Centropen Dačice – JH bílí so 28.4. 10.15

kolo 36. JH bílí – JH žlutí so 28.4. 10.30
kolo 36. FBC Č. Krumlov – JH bílí so 28.4. 11.00
kolo 36. JH žlutí – Centropen Dačice so 28.4. 11.15
kolo 36. Centropen Dačice – JH bílí so 28.4. 11.30
kolo 36. FBC Č. Krumlov – JH žlutí so 28.4. 11.45
Stolní tenis – SK JH 1930 B – okresní přebor I. třídy
kolo 26. Nová Včelnice A – JH B po 2.4. 19.00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy, divize D
kolo 16. JH – TJ Calofrig Borovany so 7.4. 15.30
kolo 17. TJ Platan Protivín – JH so 14.4. 13.00
kolo 18. JH – TJ Jiskra Domažlice so 21.4. 16.00
kolo 19. TJ Sokol S. Ústí – JH ne 29.4. 14.00
Kopaná – FK JH 1910 – muži, krajský přebor Ondrášovka
kolo 20. JH – Sokol Sezimovo Ústí so 7.4. 10.30
kolo 21. Milevsko – JH ne 15.4. 16.30
kolo 22. JH – Osek so 21.4. 10.30
kolo 23. Rudolfov – JH so 28.4. 10.30
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 12. Čtyři Dvory/Zliv – JH ne 8.4. 13.00
kolo 13. JH – Junior Strakonice so 14.4. 10.00
kolo 14. Blatná – JH ne 22.4. 9.30
kolo 15. JH – Vimperk so 28.4. 10.00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 12. Čtyři Dvory/Zliv – JH ne 8.4. 14.45
kolo 13. JH – Junior Strakonice so 14.4. 11.45
kolo 14. Blatná – JH ne 22.4. 11.15
kolo 15. JH – Vimperk so 28.4. 11.45
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Veselí n./L. ne 15.4.
kolo 8. JH – Meteor Tábor ne 15.4.
Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka, krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Veselí n./L. ne 15.4.
kolo 8. JH – Meteor Tábor ne 15.4.
Kopaná – FK JH 1910 B – muži, I. A třída – skupina B
kolo 16. Planá n./L. – JH B so 7.4. 10.30
kolo 17. Bernartice – JH B ne 15.4. 16.30
kolo 18. JH B – Veselí n./L. so 21.4. 14.30
kolo 19. Chýnov – JH B ne 29.4. 17.00
Kopaná – FK JH 1910 – dorost, I. A třída – skupina C
kolo 22. JH – Sepekov/Milevsko B ne 1.4. 10.00
kolo 12. Týn n./V. – JH ne 8.4. 10.00
kolo 13. JH – Nová Bystřice ne 15.4. 10.00
kolo 14. Soběslav – JH ne 22.4. 10.00
kolo 15. Kunžak/Studená – JH so 28.4. 10.00
Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor
kolo 16. TJ Peč A – Buk so 7.4. 14.00
kolo 17. Buk – TJ Dyje Staré Hobzí so 14.4. 16.30
kolo 18. N. Bystřice B/Číměř – Buk so 21.4. 17.00
kolo 19. Buk – Jiskra Strmilov so 28.4. 17.00
Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka, okresní přebor – sku-
pina A
kolo 15. Lomnice – JH B st 4.4. 16.30
kolo 17. JH B – Nová Včelnice st 18.4. 17.00
kolo 18. K. Řečice – JH B st 25.4. 17.30
Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka, okresní přebor
kolo 9. Č. Velenice – JH B so 14.4. 9.30
kolo 9. JH B – Lomnice so 14.4. 10.30
kolo 10. Novosedly n./N. – JH B ne 29.4. 17.00
kolo 10. K. Řečice – JH B ne 29.4. 17.00
Kopaná – SK Horní Žďár – muži, okresní soutěž – skupina A
kolo 10. H. Žďár – Rapšach so 21.4. 17.00
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Třetí ročník vyhledávaného „Jindřichohradec-
kého půlmaratónu 2018“ se letos poběží v  so-
botu 23. června, avšak registrovat se běžci mo-
hou už od začátku roku prostřednictvím online 
formuláře (https://www.sportt.cz/register/637) 
na webu závodu. Znovu se uskuteční nejenom 
soutěž jednotlivců na  21,1 km, ale také dvou-
členné štafety na 2x10,5 km. Startovní listina, jež 
pojme maximálně 300 běžců, se pomalu plní, 
k  11. březnu obsahuje 96 jmen. S  přihlášením 
neotálejte. Veškerých informací o závodu se lze 
dopídit na webové adrese http://www.jindricho-
hradeckypulmaraton.cz/.

CYKLISTIKA
Velkou tradicí se mohou pyšnit „PRODOLI – 
Soběslavské okruhy 2018“, které v sobotu 7. dub-
na čeká již 43. ročník. Silniční kritérium na 1500 
metrů dlouhém okruhu ulicemi Soběslavi má 
start i cíl na náměstí Republiky, přičemž celá akce 
startuje v 10.00 hodin, kdy se na trať vydají v ná-
borovém závodu na  jedno kolo nejmladší děti. 
Dále se představí žákyně s mladšími žáky (10.15 
– 9 km), starší žáci (10.40 – 18 km), kadetky (11.20 
– 18 km), kadeti (11.55 – 31,5 km), ženy s  juni-
orkami (12.50 – 27 km), junioři (13.40 – 45 km) 
a na závěr muži (15.00 – 75 km).

HANDICAP SPORT
V  sobotu 21. dubna v  9.00 hodin odstartu-
je úvodní rozplavba tradičního závodu handi-
capovaných plavců s  názvem „Vajgarský kapr 
2018“, jenž je podle zvyku vždy doplňkově tema-
ticky zaměřen. Dovětkem letošní akce je výraz 

„Assassin´s“, půjde tedy o tajemné temné téma, 
které svými odhaleními a nečekanými zvraty jis-
tě zaujme jak přímé aktéry z řad sportovců, tak 
jejich doprovod, diváky i navštěvníky slavnostní-
ho vyhlášení a společenského odpoledne a ve-
čera. „Srdečně zveme každého, aby dopoledne 
přišel fandit do bazénu a pak si s námi užil i zába-
vu po závodech,“ pozval všechny Ivan Jůna alias 
Connor Kenway, vedoucí pořádajícího SK Kapři 
J. Hradec. Odpolední program v otínském KC Jit- 
ka začne v  16.00 hodin a  protáhne se do  dru-
hé hodiny noční, přičemž bohatý pořad oboha-
tí muzikou mj. kapela Crash a diskžokej DJ Gizzy. 
Vstupné je 150 Kč, zahrnuto je v něm i startovné.

HÁZENÁ
Turnaj v  mini házené 4+1 s  názvem „Vajgárek 
Cup 2018“ pořádá Házená J. Hradec v  neděli 
22. dubna od 8.30 hodin. Půjde o souběžné klá-
ní dětí v kategoriích starší (9 let a mladší) a mlad-
ší (8 let a mladší) přípravky, kdy v obou turnajích 
se shodně představí po 8 družstvech. Hrát se bu-
de na třech hřištích, které nabízejí obě tělocvičny 
jindřichohradecké městské sportovní haly.

HORSKÁ KOLA
Prologem závodní sezóny horských kol budou 
opět „Radouňské okruhy 2018“, jejichž III. roč-
ník se pojede v  sobotu 28. dubna. Trasy jsou 
dvě, a sice 22 km a 44 km. Závodit budou v do-
plňkovém programu také děti od  2 do  12 let. 
Start je v závodním areálu na konci Kostelní Ra-
douně (směr na Okrouhlou Radouň) ve 12.00 ho-
din, když prezence závodníků proběhne v čase 
9.30 – 10.45 hodin. Informace a přihlášení: Zde-

něk Soldán (soldous@seznam.cz; 723  230  412) 
a web http://www.radounske-okruhy.cz/.

JEZDECTVÍ
První jarní parkurové závody nachystala Jezdec-
ká stáj Robin J. Hradec na neděli 8. dubna. V jejím 
areálu u Políkna se koně a jezdci představí v hale, 
kde program zahájí prezence v 8.30 hodin. Sou-
těžní jízdy na parkúrech stupně ZM (90 cm) s kla-
sickým rozeskakováním, Z  (1 m) na  limitovaný 
čas, ZL (110 cm) na čas a L+ (115 cm) s klasickým 
rozeskakováním budou postupně následovat.

KUŽELKY
Poslední dubnový víkend bude v Českých Vele-
nicích patřit mistrovským kuželkám. Tamní TJ Lo-
komotiva se totiž dostalo cti, aby uspořádala ná-
rodní šampionát dorostenců. V sobotu 28. dubna 
se tam představí 36 nejlepších hráčů ČR v disci-
plíně 120 hodů sdružených, kteří začnou házet 
v 10.15 hodin. Jméno nového mistra by mělo být 
známo v 18.00 hodin. O den později se bude hrát 
o titul a medaile ve sprintu na 2 x 20 HS, tato dis-
ciplína má začátek už v 8.00 hodin. Do ní nastou-
pí nejúspěšnějších 16 kuželkářů ze soboty. Sprin-
terským finále šampionát vyvrcholí o nedělním 
pravém poledni.

OUTDOOROVÝ SPORT
Noční pochod s  příběhem na  téma kriminální-
ho prostředí bude startovat v  sobotu 7. dub-
na v 19.00 hodin od hlavního vchodu jindřicho-
hradeckého Gymnázia V. Nováka v Husově ulici. 
Odtud budou dvou až čtyřčlenné hlídky (start 
jednotlivců je zakázán!) převezeny autobusem 
na  neznámé místo v  okrese J. Hradec, někam 

 � Lední hokej

Hokejový klub KLH Vajgar J. Hradec, který je 
ve městě již 89 let nositelem hokejových tradic, 
sice v  sezóně 2017/2018 nevykonává soutěžní 
činnost, ale vědět o sobě dává pořádáním akcí.
Na konci ledna se například zapojil do kampaně 
Českého svazu ledního hokeje, která se potře-
tí uskutečnila pod názvem „Týden hokeje – Pojď 
hrát hokej!“. Zúčastnilo se jí tucet dětí ve věku 4 až 
8 roků. Další akcí KLH Vajgar bude 7. – 8. dubna 
„Memoriál Jana Marka 2018“. Turnaj mladšího 

dorostu, jenž se koná na počest úspěšného jind-
řichohradeckého hokejisty, který v září roku 2011 
zesnul při leteckém neštěstí v ruské Jaroslavli, se 
uskuteční již pošesté. Letošního ročníku se zú-
častní celky HC Motor České Budějovice, SKLH 
Žďár nad Sázavou, AUKRO Berani Zlín, obhaju-
jící Mountfield Hradec Králové a pořádající KLH 
Vajgar Jindřichův Hradec. Zajímavostí turnaje 
je, že ho za pět dosavadních ročníků žádný klub 
nevyhrál dvakrát. Letos se o druhé prvenství bu-

dou pokoušet královéhradečtí a  českobudějo-
vičtí hokejisté. Dosavadními vítězi byli postupně 
od roku 2013 německý EV Regensburg, HC Oce-
láři Třinec, HC Motor Č. Budějovice, Rytíři Kladno 
(starší dorost) a Mountfield H. Králové. Akce pro-
běhne na Zimním stadiónu Jana Marka v J. Hrad-
ci, přičemž družstva se střetnou systémem každé 
s každým. Po oba dny program začne v 9.00 ho-
din, v neděli 8. 4. turnaj přibližně v 17.30 hodin 
uzavře slavnostní vyhlášení výsledků.

Dorostenecký Memoriál Jana Marka se uskuteční pošesté

 �Házená

Mladší žákyně Házené Jindřichův Hradec půso-
bí velmi úspěšně v jihočeském krajském přeboru, 
v němž jim patří nejvyšší pozice. V přípravě na jar-
ní část soutěže uskutečnily v  jindřichohradecké 
městské sportovní hale třídenní turnaj, jehož se 
zúčastnilo 9 družstev. Domácí házenkářky v něm 
obsadily 2. místo, když před nimi skončila pouze 
Třeboň, s  níž prohrály 11:13. Konečné pořadí:  
1. TJ Jiskra Třeboň 14 bodů, 2. Házená J. Hradec 
14 (111:70), 3. ČZ HBC Strakonice 1921 13, 4. TJ 
Sokol II. Kobylisy, 5. DHC Slavia Praha A – červené, 
6. TJ Sokol Písek, 7. HC Milevsko, 8. DHC Slava Pra-
ha B – modré, 9. HC Tatran Bohunice.

Mladší žákyně Házené J. Hradec pořádaly třídenní turnaj
Druhé místo na turnaji mladších žákyň v háze-
né, který se konal v  J. Hradci, obsadily hráčky 
pořádající Házené JH. Ze zisku stříbrných me-
dailí se na  snímku radují zleva stojící Michaela 
Vokušová, Eliška Dvořáková, Tereza Camrdová, 
Anna Dobešová, nejlepší hráčka celého turnaje 
Adéla Mazánková, Leona Mátlová, Adéla Pra- 
gerová a Amálie Dvorská. Uprostřed zleva klečí 
Diana Melicharová, Barbora Kubínová, Nikola 
Kvasničková, Anna Dvořáková, Viktorie Picková 
a Natálie Zabilková. Dole leží brankářky Natálie 
Klímová (vlevo) a Tereza Krymová.

Foto: Iva Jonová
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DŮLEŽITOU UDÁLOSTÍ PRO
MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

Z HLEDISKA VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ BYLO ZALOŽENÍ

TEXTILNÍCH DÍLEN MARIE
TEINITZEROVÉ V ROCE 1910.

JEJICH CELOSVĚTOVÝ VĚHLAS...

NÁPOVĚDA: 
ARRAS, ENS, EFOR, PNA,
RI, OLD, ARM, EA, BOBA, 

TURAN

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

mimo frekventované silnice. Při závodu s  ná-
zvem „Okrokdýl 2018“ budou účastníci plnit úko-
ly a hledat správné trasy, které v ideálním přípa-
dě jsou 22 nebo 27 kilometrů. Všechny potřebné 
informace a  pravidla závodu lze nalézt na  jeho 
webu: http://okrokdyl.stop-time.org.

STOLNÍ TENIS
Nově vzniklá žákovská OBS – Okresní bodovací 
soutěž 2017/2018, jíž od této sezóny v 11 kolech 
organizuje RSST Jindřichův Hradec, pokraču-
je předposlední částí v kulturním domě v Žíteči, 
kde se v sobotu 7. dubna od 9.00 hodin předsta-
ví mladší a starší žactvo v „Jarním poháru 2018“.

V neděli 22. dubna od 8.30 hodin pak bude zá-
věrečným finálovým turnajem završen III. ročník 
pětidílné „Lentilkové série 2017/2018“. Akce, kte-
rá je určena pro mladší a starší žactvo, se usku-
teční v tělocvičnách V. ZŠ na jindřichohradeckém 
sídlišti Vajgar. Je zároveň poslední částí OBS.

TANEČNÍ SPORT
Velkým sportovním i uměleckým zážitkem slibu-
je být jihočeské regionální kolo soutěže „Escala-
te Best Dance Group Tour – Taneční skupina roku 
2018“, které v sobotu 14. dubna zcela obsadí měst-
skou sportovní halu v J. Hradci. Od 9.00 hodin, kdy 
bude akce zahájena, přijdou na  řadu vystoupe-

ní v kategoriích baby, děti, junioři a dospělí. Svou 
kreativitu a  um vystupující předvedou v  závod-
ních třídách základní liga, hip-hop unite a profesi-
onální show. K vidění budou taneční choreografie 
stylu disko, freestyle, folklór, tumbao, country, mo-
numental, great, hip-hop, cheerleaders, show art, 
dance art a také nebudou chybět mažoretky, senio-
ři a lidové a historické tance. O co nejlepší umístění 
se tanečníci budou snažit po celý den, jednotlivé 
kategorie si užijí vyhlášení výsledků ve 13.00 ho- 
din (baby), 14.00 hodin (děti), 19.00 hodin (junioři) 
a 21.00 hodin (dospělí + senioři).

Roman Pišný

str. 19

DUBEN 2018

www.jh.cz



Kulturní kalendář – DUBEN 2018 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. dubna, 14:00 hod.
VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
Zahájení výstavní sezóny, Výstavní dům Stará radnice

1. dubna, 17:00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT
PS Jakoubek YMCA J. Hradec, PS LUMEN Pacov
kaple sv. M. Magdaleny

3. dubna, 10:00 - 16:00 hod.
JARNÍ VÝSTAVA
Mesada, Růžová 30/II

4. dubna, 16:30 hod.
TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME
O duševním zdraví s Fokusem Tábor. 
Přednáška Bc. Jana Máchy, Městská knihovna

5. dubna, 17:00 hod.
TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ
Přednáška Petra Hory-Hořejše, Městská knihovna

6. dubna, 17:00 hod.
TĚLO
Vernisáž výstavy, Muzeum fotografie a MOM

6. dubna, 19:00 hod.
FLAUTI DIVERSI
Koncert, kaple sv. M. Magdaleny

6. dubna, 20:00 hod.
SWING V ČÍNĚ
Posezení s kapelou JH swing band
Čínská restaurace Shanghai

6. dubna, 21:00 hod.
AC/DC ŠPEJBLS HELPRS
Koncert, KC Jitka

8. dubna, 16:00 hod.
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Divadlo LáryFáry. Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

8. dubna, 18:00 hod.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT
Českobratrská církev evangelická

9. dubna, 19:15 hod.
ŘEZ A VÝŽIVA OVOCNÝCH STROMŮ
Přednáška ZO Českého zahrádkářského svazu. 
Přednáší Štěpánka Charvátová a Lukáš Hájek
Dům dětí a mládeže

9. dubna, 19:00 hod.
ADÉLA VOLFOVÁ
Jindřichohradecká herečka Národního divadla. 
Přednáška PaedDr. Františka Fürbacha.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

10. dubna, 9:30 - 11:00 hod.
PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ
Mesada, Růžová 30/II

21. dubna, 9:40 hod.
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!
Úklid na Jindrově naučné stezce

21. dubna, 16:00 hod.
S(W)INGING SAXOPHONES
Koncert, KD Střelnice

22. dubna, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška Tomáše Pfeiffera, GVN 

22. dubna, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
KD Střelnice

24. dubna, 19:00 hod.
Milan Kopecký „DÁMY Z ANIANE“
Divadelní předplatné skupiny A. Místo původního 
představení Holky z kalendáře. KD Střelnice

25. dubna, 14:00 - 17:00 hod.
DESKOVKY TROCHU JINAK
Dětská akce, Městská knihovna - pobočka Vajgar

26. dubna, 16:30 hod.
IRÁN
Přednáška Martina Kolloucha, Městská knihovna

26. dubna, 19:00 hod.
IVO KAHÁNEK - KLAVÍR
Koncert KPH, kaple sv. Maří Magdaleny

28. dubna, 15:00 hod.
ČIPERKOVÉ - DĚTSKÁ KAPELA
Nejpopulárnější dětská kapela v ČR, KD Střelnice

28. dubna, 17:00 hod.
ČESKÝ ROK 1918
Vernisáž výstavy, Muzeum fotografie a MOM

30. dubna, 18:30 hod.
ČARODĚJNICE
Zábavné odpoledne, park pod gymnáziem

Probíhající výstavy:

SPLAŠENÁ VEJCE 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 15. 4. 2018
ZNOVUOŽIVENÁ KRÁSA, RESTAURÁTORSKÉ 
PRÁCE NA JIHU ČECH V LETECH 2005 - 2015 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2018
SCHWARZENBERSKÁ KRAJINA HLUBOCKA 
A TŘEBOŇSKA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2018
LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2018

10. dubna, 16:30 hod.
JIŽNÍ KOREA - ZOH 2018
Skauting a cestování. Přednáška Nikoly Šarlingerové
Městská knihovna

11. dubna, 14:00 hod.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SPECIÁL
Mesada, Růžová 30/II

11. dubna, 19:00 hod.
HALINA PAWLOWSKÁ
Oblíbená spisovatelka, scénáristka, publicistka, 
moderátorka, herečka a vydavatelka, KC Jitka

12. dubna, 16:00 hod.
NÁVRATY BEDŘICHA BUDILA
Vernisáž výstavy, Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

12. dubna, 16:30 hod.
KRAJINA STŘEDOVĚKÝCH KOSTELŮ
Přednáška PhDr. Romana Lavičky, Městská knihovna

14. dubna, 18:00 hod.
KONCERT K POCTĚ PETRA NOVÁKA
Účinkují Táňa Vejvodová, Aneta Mazancová - housle, 
zpěv, David Švec - klavír, Petr Přibyl - viola, klávesy, 
zpěv, Skupina Organum. 
kostel sv Jana Křtitele

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

16. dubna, 19:00 hod.
„ŠVÝCARSKO“
Velká cesta do srdce Alp. Cestovatelská diashow 
Martina Loewa. 
KD Střelnice - kinosál

18. dubna, 16:30 hod.
O RODOPISECH
Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna, Městská knihovna

19. dubna, 16:00 hod.
CESTA DO NEPÁLU
Přednáška Ing. L. Černocké pro Jindřichohradecké 
sdružení sociálních aktivit, Centrum soc. služeb

19. dubna, 16:30 hod.
MODERNÍ STÁT IZRAEL
Přednáška Radka Hejreta, Městská knihovna

20. dubna, 18:00 hod.
PILOT VÁCLAV VAŠEK - ETUDY VONÍCÍ LUFTEM
Beseda Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

20. dubna, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Skupina Jen tak tak a host René Souček, GVN 

POZVÁNKY NA KVĚTEN
Městské akce: Ostatní akce:
•   6. 5.  „KOČKA V OREGÁNU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
•   7. 5.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM 
•   8. 5.  OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
• 10. 5.  „RAPPER“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
• 11. 5.  FARMÁŘSKÉ TRHY
• 12. 5.  „JAK SE VAŘÍ ZDRAVÍ“ – TYRŠŮV STADION
• 13. 5.  „KRYSÁCI“ – DIVADELNÍ POHÁDKA 
• 15. 5.  BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO – KONCERT KPH
• 18. 5.  MUZEJNÍ NOC VE VÝSTAVNÍM DOMĚ STARÁ RADNICE
• 19. 5.  PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
• 20. 5.  SENIOR KLUB

• 3. 5. VERNISÁŽ VÝSTAVY „SVĚT KOSTIČEK“  
  V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
• 12. 5.  BĚŽ NA VĚŽ
• 18. 5.  MUZEJNÍ NOC V DOMĚ GOBELÍNŮ
• 19. 5.  VERNISÁŽ VÝSTAVY „PŮL STOLETÍ  
  S CIMRMANEM“ V ZÁMECKÉM MLÝNĚ
• 25. 5.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 25. 5.  NOC KOSTELŮ
• 25. 5.  MUZEJNÍ NOC  
  V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
• 25. 5.  MUZEJNÍ NOC V KOSTCE  
  V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
• 26. 5. ZAHÁJENÍ SEZÓNY V ZÁMECKÉM MLÝNĚ 


