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Nejznámější tiskárnou v  Jindřichově Hrad-
ci byla tiskárna rodiny Landfrasových. Alois 
Landfras ji provozoval na  Balbínově náměstí 
v domě čp. 15/I. Dům nechal přestavět do em-
pírového slohu v  r. 1827. Nedaleko odtud, 
na náměstí, v domě čp. 166/I (nazýval se také 
Hutnarovský či Marchelovský) byla v  r. 1743 
tiskárna Františka Petra Hilgartnera. Později, 
roku 1797, se jejím majitelem stal Josef Land- 
fras, který výrobu přenesl do své tiskárny. Land- 
frasova tiskárna byla v  provozu až do  roku 
1940 a byla známá po celé zemi. Tiskla se zde 
náboženská literatura, kalendáře, knížky lido-
vého čtení a regionální tisk. K výrobě tiskovin 
patří především výroba papíru. Také v  Jind- 
řichově Hradci bývala papírna, která stála 
na  místě bývalého Cupkova mlýna. Papírna 
byla vystavěna pod mlýnem roku 1671 a pra-
covalo se v ní až do poloviny 19. století, kdy 
byla zrušena. Cupkův (Czupkův) mlýn se na-
cházel na  břehu Nežárky, později se nazýval 
po  novém majiteli Liebzeitův mlýn. Dnes je 
zde pension Dobré časy. 

Sabina Langerová

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 � TISKÁRNY 

Město nad Vajgarem pravidelně otevírá no-
vou turistickou sezónu akcí s názvem Přes ko-
pec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. 
Nejinak tomu bude v letošním roce. Oblíbený 
společný cyklistický výšlap a pěší výlet se ko-
ná v sobotu 18. května a bude mít tentokrát 
svůj start i cíl ve Sportcentru Bobelovka. 
Organizátoři pro zájemce nachystali hned 
4 trasy. Ve 13.00 hodin se do terénu vyda-
jí účastníci nejdelšího cyklistického okru-
hu měřícího cca 39 km vedoucího z Bobe-
lovky přes Jindřiš, Blažejov, Malý Ratmírov, 
Vlčice, Střížovice a  Kunžak směrem na  No-

 � Sezóna v Jindřichově Hradci odstartuje společným šlápnutím do pedálů
vou Bystřici po  cyklotrase č. 1116 k  Velké-
mu Klikovskému rybníku, odtud k  rybníku 
Kačležskému, přes Kačlehy, Hrutkov a  Otín 
zpět na Bobelovku.
O  půl hodiny později, tedy ve  13.30 hodin, 
odstartují také zájemci o  střední cyklistic-
kou trasu měřící cca 17 km. Trasa povede 
z Bobelovky přes Jindřiš do Rodvínova, Matě-
jovce, Oldřiše, Dvorečku, Blažejova a  Jindřiše 
zpátky na Bobelovku. 
Úderem 14. hodiny vyrazí společně na  trať 
účastníci nejkratšího cyklo okruhu a  také ti, 
kteří zvolí pěší výlet. Dětská cyklistická tra-

sa měří zhruba 7 km a  povede z  Bobelov-
ky na  Šajbu, do  Rodvínova, Jindřiše a  zpět 
do místa startu. Pěší výletníci se z Bobelovky 
vydají po  Jindrově naučné stezce do  Jindři-
chova Hradce, kolem garáží ke sběrnému dvo-
ru, k obchodní zóně na sídlišti Vajgar, a poté 
po cyklostezce Otín k Jitce a zpátky na Bobe-
lovku. Tato trasa měří cca 4 km.
Ve  Sportcentru Bobelovka čeká na  všechny 
účastníky doprovodný program, který zahr-
nuje soutěžní a taneční program s bublinami 
či balónkové klauny Divadla Kejkle, fotokou-
tek Agentury Duhovka, malování na  obličej, 
airbrush tetování, ukázky práce malých há-
zenkářek či ukázku zdravotnické techniky 
spolku Promedic, který se postará také o do-
provod na trati. 
Zhruba v 16.30 hodin dojde k losování tom-
boly o hodnotné ceny, z nichž tou nejlákavější 
bude bezpochyby jízdní kolo.
Moderátorem celého odpoledne bude i  ten-
tokrát Michal Arnošt. Změna programu vyhra-
zena.
Pořadatelem květnové akce Přes kopec 
na Hradec je město Jindřichův Hradec ve spo-
lupráci se Sborem dobrovolných hasičů Jindři-
chův Hradec, Sportcentrem Bobeláček a spol-
kem Promedic.
Mediální partneři akce: Radiohouse, Kiss Ra-
dio, Rádio Česká Kanada, měsíčník Neon, mě-
síčník Žurnál – krásné články

Jana Říhová
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Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval o  úspěchu, kterého na-
še město dosáhlo v soutěži Presta jižní Čechy 2016–
2018. Presta je soutěžní přehlídka jihočeských sta-
vebních realizací dokončených v  letech 2016–2018. 
Kvalitu soutěžících staveb posuzuje odborná porota 
nezávislých odborníků složená ze zástupců vyhlašo-
vatele a  spoluvyhlašovatelů v  počtu jedenáct osob. 
Město obdrželo Cenu Jihočeského kraje za  rekon-
strukci objektu č. p. 319/II pro sociální bydlení, Jind-
řichův Hradec. Projektantem byla společnost APA JH 
a  zhotovitelem Jindřichohradecká stavební. Oceně-
no bylo město za  zdařilou rekonstrukci zchátralého 
objektu v  centru Jindřichova Hradce realizovaného 
pod památkovou ochranou, která obnovila stavebně 
technický stav objektu tak, aby odpovídal současným 
požadavkům na  sociální bydlení. Tento významný 
počin města tak umožnil vytvořit kapacity důstojné-
ho sociálního bydlení a tím snížit počet osob sociálně 
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Děkuji především odboru rozvoje za přípravu a reali-
zaci objektu samého a odboru so-
ciálních věcí a  bytovému hos-
podářství za  výběr vhodných 
uchazečů pro bydlení v  tomto 
krásném novém domě. Jihočes-
kému kraji děkuji za oceně-
ní naší práce.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

Oddělení následné a  rehabilitační péče Ne-
mocnice Jindřichův Hradec (ONRP) slavnostně 
otevřelo ve čtvrtek 28. března 2019 v pavilonu 
A (bývalý dětský pavilon) nové rekonstruované 
prostory pro stanici „B“ a lůžka DIOP. Nemocni-
ce tak ukončila 2. etapu rekonstrukce pavilonu 
A, kterou by letos ráda kompletně dokončila re-
konstrukcí 2. patra a následným přestěhováním 
stanice „A“ ONRP z ulice Italských legií. Staveb-
ní úpravy, které prováděla jindřichohradecká fir-
ma TB Building, stály téměř 27 mil. Kč. Dotace 
Jihočeského kraje byla 20 mil. Kč. Rekonstruova-
ná stanice „B“ bude mít celkem 28 lůžek, včetně  
9 lůžek pro dlouhodobou intenzívní ošetřovatel-
skou péči (DIOP), vyšetřovny, tělocvičnu a denní 
místnosti pro pacienty i personál oddělení. Sou-

 �Nemocnice slavnostně otevřela rekonstruované Oddělení následné a rehabili-
tační péče – stanice „B“

UDÁLOSTI Z RADNICE

U  příležitosti ukončení funkce velitele pře-
dal ve  čtvrtek 28. března 2019 pplk.  Igor Ja-
šek prapor pplk.  Milanu Zvirinskému, který 
od 1. dubna 2019 převzal velení 44. lehkého 
motorizovaného praporu v Jindřichově Hrad-
ci.  Starosta města Stanislav Mrvka poděko-
val pplk.  Jaškovi za  spolupráci a  předal mu 
dar za město Jindřichův Hradec. Pplk. Igor Ja-
šek odchází na pozici v rámci pozemních sil, 
kde bude zodpovědný za  bojovou přípravu 
v hodnosti plukovníka.

Karolína Bartošková

 � Vojáci mají od dubna nového velitele 

částí této rekonstrukce byla i  instalace nového 
lůžkového výtahu, vybudování dvou požárních 
evakuačních cest a rekonstrukce elektrorozvod-
ny. V souvislosti s těmito úpravami byly prove-
deny i stavební úpravy 1. podlaží („suterén“), kde 
byly vybudovány šatny pro personál včetně so-
ciálního zařízení o kapacitě 60 míst, a další pro-
vozní prostory. Mimo to byly komplexně zre-
konstruovány technické provozy objektu. „Nově 
zrekonstruované oddělení následné péče dispo-
nuje dvanácti prostornými prosvětlenými pokoji 
s malebným výhledem na Jindřichův Hradec a oko-
lí. Nejvíce oceňuji stropní zvedací asistenční systém 
umístěný ve čtyřech pokojích, který umožňuje bez-
pečnou manipulaci se zcela imobilními pacienty 
či s  pacienty v  bezvědomí, a  tělocvičnu s  pracov-
ním zázemím pro fyzioterapeuty. Za zmínku sto-
jí též vybavení celého oddělení novými elektricky 
polohovatelnými lůžky moderního typu. Na práci 
v novém prostředí se velmi těšíme a věříme, že se 
zde bude líbit i našim pacientům“, říká primářka 
ONRP MUDr. Martina Šteflová.

Text: Jihočeské nemocnice, a. s. 

Ceny vítězům 21. ročníku krajského kola sou-
těže Zlatý erb 2019 o  nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí byly ve středu 
20. 3. 2019 předány při slavnostním ceremoniá-
lu na Krajském úřadě Jihočeského kraje, který se 

na pořádání akce podílel. V kategorii SMART CI-
TY A  NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA zvítězil 
Jindřichův Hradec, NEJLEPŠÍ WEBOVOU STRÁN-
KU OBCE má Lodhéřov a  NEJLEPŠÍ WEBOVOU 
STRÁNKU MĚSTA Volyně. Za  Jindřichův Hra-
dec cenu převzal starosta města Stanislav Mrv-
ka a webmaster Štěpán Mach. Dvacátého první-
ho ročníku soutěže Zlatý erb se zúčastnily obce 
a města z celé ČR. Celkově se letos opět zapojilo 

 � Jindřichův Hradec získal první místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019 
všech 14 krajů České republiky. Do soutěže bylo 
přihlášeno 435 projektů včetně soutěžících o Ce-
nu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turis-
tickou prezentaci. V Jihočeském kraji bylo přihlá-
šeno 32 projektů včetně 9 turistických prezentací, 
kdy 4 postoupily do celostátního finále. A o jakou 
aplikaci se vlastně jedná? Pomocí aplikace Hláše-
ní závad můžete Městský úřad Jindřichův Hradec 
informovat o  aktuálních problémech ve  městě. 
Je dostupná na  internetových stránkách www.
jh.cz, ale i v mobilní verzi stránek. Stačí kliknout 
na tlačítko „vložit nový požadavek“. Poté můžete 
zadat adresu, na níž se závada nachází, nebo po-
mocí tlačítka „vybrat bod na mapě“ zvolit umís-
tění ručně. Následně vyplňte krátký formulář, 
v němž závadu popíšete. Můžete přiložit i  foto-
dokumentaci. O vašem hlášení je ihned po ode-
slání vyrozuměn odbor správy majetku města. 
V seznamu se vaše hlášení objeví až poté, co jej 
odbor přijme a přidělí kompetentnímu pracovní-
kovi, ne okamžitě po odeslání. Zároveň prosíme, 
pokud budete své hlášení zadávat, abyste lokali-
tu i charakter závady určili co nejpřesněji – pomů-
žete tím k jejímu rychlejšímu odstranění.

Ve  čtvrtek 21. března se v  Kulturním domě 
Střelnice uskutečnilo divadelní představe-
ní nejen pro seniory s  názvem Stop nekalým 
praktikám!  Herci divadla PNUtí z Prachatic za-
hráli scénky, které vycházejí ze skutečných pří-
padů nekalých praktik řešených policií. Diva-
dlo mělo u  seniorů velký úspěch. Jednotlivé 
scénky komentovali příslušníci městské policie 
a Policie České republiky Jindřichův Hradec. 

 �Divadlo pro seniory mělo velký úspěch 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �Odbor správy majetku města

Město Jindřichův Hradec přichystalo pro svoje občany novinku v podobě 
tašek na tříděný odpad. Radnice bude zdarma rozdávat sadu, která pomů-
že občanům lépe třídit odpad v jejich domácnosti. Každá sada obsahuje  
3 kusy opakovaně použitelných tašek, z čehož jedna je určena na sklo, jed-
na na papír a jedna na plasty. Občanům tašky pomohou s tříděním odpa-
dů, jeho shromážděním v domácnosti a usnadní cestu s odpadem ke kon-
tejnerům na tříděný odpad. 
Tašky jsou k dispozici na městském úřadě v Klášterské ulici v kanceláři, kam 
občané chodí platit poplatek za komunální odpad. Radnice rozdá tento 
rok mezi domácnosti celkem 1 000 sad tašek. Jedinou podmínkou je, aby 
všichni členové domácnosti měli uhrazené všechny poplatky za komunál-

Město zdarma nabídne občanům tašky na tříděný odpad

ní odpad. Kdo tak případné dluhy uhradí, na sadu tašek má rovněž nárok. 
Poplatek za komunální odpad je možné zaplatit do 31. května. Obyvatelé, 
kteří mají pro tento rok poplatek již uhrazený, si mohou přijít na úřad pou-
ze pro tašky. Pro jednu domácnost je určena jedna sada tašek.
Zkrátka nepřijdou ani nejmenší obyvatelé města. Pro ně si radnice připra-
vila naučnou hru o třídění odpadu v podobě pexesa. K vyzvednutí bude 
opět v kanceláři místních poplatků.

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, 
ochraně planety Země i  o  nevytváření zby-
tečných odpadů už slyšel nebo četl snad kaž- 
dý z nás. Dnes a denně na nás z médií i soci-
álních sítí útočí spousty článků, fotek a videí 
ukazujících škody, které člověk nerozumným 
chováním přírodě způsobuje. 
Ekologie a  recyklace nejsou ale jen módní 
pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělé-
ho způsobu života. Třídění odpadů je pro li-
di, kteří myslí na budoucnost planety i svých 
dětí, již zcela přirozenou součástí života. A ne-
jedná se jen o papír, sklo a plasty, které odná-
šíme do barevných kontejnerů. Vytřídit může-
te například i textil, kovy a v neposlední řadě 
také elektrozařízení. 

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

Vysloužilá elektrozařízení patří na  místo zpět-
ného odběru, jen tak se mohou dostat k ekolo-
gické recyklaci. Například u vysloužilých světel-
ných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více 
než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 
Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, 
sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak 
možné omezit spotřebu surovin z  přírodních 
zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc za-
brání znečištění přírody, ke kterému by mohlo 
dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných za-
řízení dostaly do půdy, či do podzemních vod. 
Obyvatelé Jindřichova Hradce mohou nefunkč-
ní elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběr-
ném dvoře U Cihelny nebo v elektro obchodě 
při nákupu nových. 

Společnost EKOLAMP se od  roku 2005 stará 
o  vše, co již nesvítí. Od  ledna 2019 se navíc 
stará o ekologickou likvidaci i dalších elektro-
zařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím 
zcela zdarma. 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozaří-
zení můžete odevzdat na více než 4400 sběr-
ných míst, která společnost EKOLAMP po ce-
lé České republice zřídila, a  to bez ohledu 
na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou 
vybavena vhodnými sběrnými nádobami, 
ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně ulo-
žena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete 
na: www.ekolamp.cz.

Blanka Slavíková

 � Služby města Jindřichův Hradec
Ohlédnutí za plaveckými závody
V rámci 24. ročníku Okresních plaveckých zá-
vodů, které pořádá Plavecká škola Jindřichův 
Hradec působící pod hlavičkou městského ba-
zénu, změřily síly tři stovky reprezentantů zá-
kladních škol. Nejvíce bodů nasbírali žáci 5. ZŠ 
J. Hradec a v amatérské kategorii 1. stupně si 
vítězství vybojovali plavci z 1. ZŠ J. Hradec.

Otevřeno o svátcích
Ve dnech státního svátku, které v květnu připa-
dají na středu 1. května a středu 8. května, bu-
dou všechny bazény přístupné pro veřejnost od 
13.00 do  20.00 hodin. V  ostatních květnových 
dnech platí v areálu Plaveckého bazénu Jindři-
chův Hradec tradiční otevírací doba ve všedních 
dnech i o víkendech. Více na: www.bazen.jh.cz.

Uzavření bazénu 
Od pondělí 17. června do neděle 30. června 
zůstane areál vnitřních bazénů z  důvodu 
rekonstrukce dlažby v dětském bazénu pro 
veřejnost uzavřen. V případě příznivého po-
časí budou mít návštěvníci možnost využívat 
venkovní aquapark. Spuštění provozu bazé-
nu 25 m a relaxačního bazénu se předpokládá 
opět od  1. července. Zařízení využije uzavře-
ní k  realizaci technologické odstávky, moder-
nizaci dětského koutku a  generálnímu úkli-
du. Dětské bazény a šatny zůstanou uzavřeny 
do 31. července. 
Poslední volná místa
Na příměstský tábor v bazénu lze děti od 6 let 
věku přihlásit na  poslední volná místa. Uzá-
věrka přihlášek je 31. května. I  letos čeká 
na  děti od  8.00 do  16.00 hodin plavecký vý-
cvik, vodní radovánky v  bazénu i  venkovním 
aquaparku nebo návštěva sauny. Přihlášku si 
lze vyzvednut na recepci bazénu nebo získat 
na: www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková
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 �Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Od  1. září 2018 realizuje Místní akční skupina 
Česká Kanada o. p. s. projekt Místní akční plán 
Jindřichův Hradec II, registrační číslo projek-
tu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009097, zkráce-
ně MAP II. Projekt bude trvat 42 měsíců a jeho 
realizace skončí k 28. únoru 2022. 
Do  projektu je zapojeno 31 základních a  ma-
teřských škol z  území ORP Jindřichův Hradec 
a  ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec. 
Kromě škol spolupracují na jeho realizaci také 
jejich zřizovatelé, střední školy, VŠE, městská 
knihovna a DDM Jindřichův Hradec. Partnerem 
je také Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
MěÚ Jindřichův Hradec.
Hlavním cílem projektu MAP Jindřichův Hra-
dec II je zvyšování kvality vzdělávání v mateř-
ských a základních školách v území ORP Jind-
řichův Hradec, a to prostřednictvím vzájemné 
výměny informací, zkušeností a  spolupráce 
škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání. 

Místní akční plán Jindřichův Hradec II

Současně dojde ke společnému řešení místně 
specifických problémů a potřeb ve vzdělávání 
a k následnému vyhodnocování přínosů nasta-
vené spolupráce.
Přínosem této spolupráce bude podpora roz-
voje potenciálu každého dítěte a žáka ve věku 
do 15 let, zejména u žáků ohrožených školních 
neúspěchem. Dále bude  prohlubována spo-
lupráce s  rodiči, zřizovateli a  dalšími partnery 
ve vzdělávání. Nedílnou součástí projektu je re-
alizace implementačních aktivit – díky tomu se 
tak v říjnu 2018 uskutečnila dvoudenní konfe-
rence ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM z území ORP 
Jindřichův Hradec, v prosinci 2018 následovala 
výstava vánočních stromků, uskutečnily se již 
vzdělávací semináře pro pedagogické pracov-
níky a celá řada seminářů je připravená a do-
jde i na mnoho aktivit určených přímo pro děti 
a žáky z území ORP Jindřichův Hradec. 
Za  realizaci projektu je odpovědný realizační 

tým, jehož významnou součástí jsou pracov-
ní skupiny složené z  ředitelů, pedagogů a zá-
stupců zřizovatelů škol z území ORP Jindřichův 
Hradec. Jedná se o  pracovní skupinu pro fi-
nancování, rovné příležitosti, rozvoj čtenářské 
a  matematické gramotnosti a  pracovní skupi-
nu pro oblast zájmového vzdělávání. Celkem 
se na  realizaci projektu podílí tým složený ze 
70 odborníků v oblasti vzdělávání a místní sa-
mosprávy.
Kromě uvedených aktivit bude výstupem pro-
jektu také sestavený akční plán rozvoje vzdělá-
vání zaměřený na potřeby území ORP Jindřichův 
Hradec. Věříme, že všechny aktivity realizova-
né v projektu MAP Jindřichův Hradec II přispějí 
k rozvoji a podpoře vzdělávání všech dětí a žá-
ků v území ORP Jindřichův Hradec a napomo-
hou k  prohlubování spolupráce všech, kteří se 
na vzdělávání dětí a mládeže podílejí.

Jitka Čechová

 �Odbor životního prostředí

V  současné době vzniká unikátní územní stu-
die systému sídelní zeleně v  J. Hradci a  jeho 
místních částech. Studie se zařadí mezi základ-
ní koncepční materiály města. V rámci zpracová-
ní studie dojde k vyhodnocení funkčního využití 
veškerých stávajících ploch sídelní zeleně. Stu-
die také  navrhne využití u  ploch plánovaných, 
stanoví  regulativy pro jednotlivé kategorie ze-

Vzniká územní studie systému sídelní zeleně

leně, navrhne etapizaci realizací, rekonstrukcí 
a dalších úprav ploch zeleně a tyto plochy zařa-
dí do intenzitních tříd údržby. Hlavním cílem je 
vytvoření funkčního, dle možností propojeného 
systému ploch zeleně. Studii zpracovává firma 
Cimburk s.r.o., společně s  místními zahradními 
architekty Ing. Martinem Charvátem a  Ing. Mi-
chaelou Zudovou a odbornými poradci Ing. Mi-

lanem Špulákem a doc. RNDr.  Janem Pokorným 
CSc. Jelikož je v rámci studie řešena zeleň kom-
plexně (včetně zeleně soukromé), bude návrh 
studie projednán i s veřejností. Termín veřejné-
ho projednání bude s dostatečným předstihem 
avizován prostřednictvím tisku a  webových 
stránek města. 

Ivana Nováková

MĚSTSKÁ POLICIE

30. března
Zakoupila pračku, rozpoutala rvačku. U přestup-
kové komise skončil nesvár dvou sester. Mladší 
z nich totiž pořídila do domácnosti novou auto-
matickou pračku a  domáhala se pro ni „flíčku“ 
v prádelně, přesně tam, kde stála pračka starší ze 
sester. A ta ji nedala, i když slízla facku! Než stačili 
na místo dorazit přivolaní kolegové, rozpoutala 
se pěkná strkanice, při které si k zarudlé tváři při-
dala i pochroumaný prst, protože mladší z žen 
to myslela opravdu vážně. Který z přístrojů nako-
nec pere prádlo, nevíme, ale jak jsem již v úvo-
du zmínil, třeba i toto bude muset rozlousknout 
správní orgán.
2. dubna
Dostal chuť na rundu, strčil ji pod bundu. Přes-
ně tam zmizela v Lidlu 40% hruškovice ostříle-
nému nenechavci (32 let) s  již několika vroub-
ky na pažbě. A protože se jeho počínání vůbec 
nezamlouvalo pokladní a detektiv se kdesi tou-

 � Výpis z událostí

lal, odlovil jej jeden ze zákazníků. Naštěstí se vše 
odbylo v klidu a míru, a tak přivolaná hlídka jen 
oprášila paragrafy a vydala dvoutisícovou taxaci 
za přestupek krádeže. Aby vše bylo tak, jak má 
být, hruška si zase ustlala mezi hruškami. 
5. dubna
Jako by „spadli z oblaků“. Nic nevěděli, nikoho 
neznali, pouze vypili láhev destilátu, který ale ta-
ké nebyl jejich. Zahaleni závojem záhad, jen k to-
mu ještě chyběla Majka z Gurunu. Takové setkání 
měla hlídka v půl osmé navečer při plápolajícím 
ohni, který už ale také hořel, když přišli, u hrob-
ky pod kostelem sv. Jakuba s  dívkou (14 let) 
ze sídliště Vajgar a jejími kamarády (14 a 17 let), 
též z  našeho města. Tím byl ale záhadám ko-
nec. Když v uvedeném sledu nadýchali 1,02, 0,62 
a  0,69 promile alkoholu, počali mládenci s  ha-

sebními pracemi, dívka byla předána do  péče 
matky a nejstarší z nich, již právně odpovědný, 
ještě obdržel bloček pro porušení obecně závaz-
né vyhlášky města. Na závěr putovalo oznámení 
ve formě úředního záznamu k rukám pracovní-
ků odboru sociálních věcí.
10. dubna 
Krátce po poledni přijali strážníci oznámení o ci-
zinci, který v  jednom z obchodů v Panské ulici 
nabízel nějaké nože. Hlídka, která se toho času 
pohybovala po Masarykově náměstí, monitoro-
vala pohyb muže, který v ruce nesl tři sady nožů. 
Poté, co se zkontaktoval s dalšími dvěma kom-
plici, byli všichni tři vyzváni k okamžitému po-
dání vysvětlení na stanici městské policie. Mezi-
tím další strážníci obešli provozovny a zjistili, že 
povedená trojice v centru města „operovala“ již 
minulý týden. Vzhledem k tomu, že muži z Ru-
munska ve věku 17, 18 a 35 let opakovaně po-
rušovali tržní řád, byli poučeni o zákazu pochůz-
kového a podomního prodeje ve městě s tím, že 
jim strážníci následně odebrali 50 sad nožů, kte-
ré měli u sebe nebo ve vozidle. Zjištěné přestup-
ky strážníci postoupí ke správnímu řízení s ná-
vrhem na  vyslovení  zabrání a  propadnutí věci 
a uložení pokuty. 

Luboš Müller, Petr Čermák
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Na  základě žádosti zástupce velitele útva-
ru 44. lehkého motorizovaného prapo-
ru v J. Hradci mjr. Přemysla Tučka navštívil 
5. dubna 2019 vedoucí PČR, DI J. Hradec 
npor. Karel Kotil společně s nprap. Jiřím Pe-
chem z  oddělení dopravních nehod mla-
dé a na útvaru začínající vojáky, aby je spo-
lečně informovali o  problematice BESIPu 
na Jindřichohradecku.  

Policisté seznámili vojáky s  vývojem do-
pravní situace. Pohovořili o smrtelných do-
pravních nehodách na  Jindřichohradecku 
v tomto i loňském roce, i o nejčastějších pří-
činách nehod samotných. Vojáci se dozvě-
děli, jak se nejlépe zachovat, když jsou sa-
mi účastníky dopravní nehody i o tom, kdy 
a proč volat policii k nehodě a kdy naopak 
vyplnit tzv. „euroformulář“. Dále se policis-
té zaměřili na  dopravní nehody spáchané 

pod vlivem alkoholu či drog a  zmínili rov-
něž dopad na  řidiče, jenž odmítne decho-
vou zkoušku či podrobení se testu odhalují-
címu požití drog. Samotní vojáci měli četné 
dotazy na dopravní policisty k problemati-
ce v oblasti BESIPu a bylo zřejmé, že preven-
tivní beseda má své opodstatnění. 
Nový velitel útvaru 44. lehkého motorizo-
vaného praporu pplk. Milan Zvirinský sám 
zmínil: „U útvaru je mnoho mladých vojáků, 
kteří do  zaměstnání denně dojíždí, pořizu-
jí si silné automobily a  mnohdy i  vzhledem 

 �Dopravní policisté besedovali 
s vojáky

POLICIE ČR

ke  svému mládí mohou přecenit své řidič-
ské schopnosti. S blížícím se létem pak vojáci 
do zaměstnání dojíždí rovněž na motorkách, 
kdy jsou v silničním provozu ohroženi daleko 
více, což si musí hlavně oni sami uvědomit“. 
Velitel útvaru pplk. Zvirinský je osobně na-
kloněn preventivním besedám v rámci pro-
gramu PRCH (Prevence rizikového chová-
ní) ze strany dopravních policistů a jak sám 
uvedl, besedy s dopravními policisty pro za-
čínající vojáky budou u útvaru pokračovat 
i nadále. 

V sobotu 30. března 2019 se v KD Střelnice 
uskutečnil již 26. policejní společenský ve-
čer za účasti starosty města Stanislava Mrv-
ky. K  poslechu a  tanci hrála hudba Hradní 
stráže a  Policie ČR. Společenský večer již 
tradičně pořádaly místní organizace Nezá-
vislý odborový svaz Policie České republiky 
(NOS PČR) a  International Police Associati-
on (IPA). Po úvodním slovu předsedů pořá-
dajících organizací předal první místopřed-
seda NOS PČR Milan Synek ocenění Tomáši 
Magnuskovi ve  formě sošky, která režiséra 
věrně zpodobňovala. Tento autor známé 
trilogie Bastardi natáčel v  roce 2015 pro-
pagační klip NOS PČR ve Věznici Plzeň Bo-
ry, na Územním odboru Policie ČR v Jindři-
chově Hradci a  Státním oblastním archivu 
v Třeboni. Z výtěžku tohoto večera bude 
následně podpořena činnost Nadace po-
licistů a hasičů, jež se snaží zlepšit život-
ní podmínky dětem po policistech a ha-

sičích, kteří zahynuli při výkonu služby 
a policistům a hasičům těžce tělesně po-
stiženým následkem zranění utrpěného 
v souvislosti s výkonem služby.

Hana Millerová

 �Policejní společenský večer pořádal opět NOS a IPA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 13. 3. 2019 do 10. 4. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Miroslav VLÁŠEK Frymburk 22. 10. 1951 13. 3. 2019
Ing. Josef BŘEZINA Suchdol nad Lužnicí 5. 10. 1933 14. 3. 2019
Jaromíra TYŠEROVÁ Bednárec 11. 9. 1930 14. 3. 2019
Jaroslav KOČÍ Nová Bystřice 16. 5. 1947 14. 3. 2019
František BERAN Rapšach 30. 11. 1948 15. 3. 2019
Jindřich KARKULA Světce 15. 7. 1928 15. 3. 2019
Jiří VOREL Jindřichův Hradec 16. 4. 1929 16. 3. 2019
Ing. Emilie TAFFARTOVÁ Popelín 3. 3. 1928 20. 3. 2019
Bohumil KORANDA Lomy 6. 11. 1943 20. 3. 2019
Vlasta ŠABATKOVÁ Kunžak 29. 9. 1927 22. 3. 2019
Marie SVOBODOVÁ Strmilov 31. 8. 1936 21. 3. 2019
Milan MÍKA Jindřichův Hradec 27. 4. 1934 24. 3. 2019
Marie MAROUSOVÁ Kardašova Řečice 10. 1. 1931 24. 3. 2019
Květa KUBÍNOVÁ Jindřichův Hradec 14. 1. 1933 25. 3. 2019
Luděk SOCHNA Jindřichův Hradec 2. 10. 1963 25. 3. 2019

Pavel KALIÁNKO Kardašova Řečice 4. 7. 1957 27. 3. 2019
Václav ŠVEHLA Otín 2. 1. 1943 27. 3. 2019
Ludmila HLINKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 3. 1937 27. 3. 2019
Růžena HALÁČKOVÁ Jindřichův Hradec 29. 5. 1931 27. 3. 2019
Jan HÁJEK Jindřichův Hradec 15. 3. 1941 28. 3. 2019
Milena MALÁ Jindřichův Hradec 22. 1. 1955 29. 3. 2019
Bohdana HOLUBOVÁ Jindřichův Hradec 26. 10. 1928 30. 3. 2019
Karel ZWICKER Jindřichův Hradec 8. 10. 1949 31. 3. 2019
Marie PLACHÁ Jindřichův Hradec 23. 12. 1925 1. 4. 2019
Jaroslav PFAUSER Horní Radouň 15. 9. 1931 2. 4. 2019
Josef FIALA Kunžak 25. 9. 1942 3. 4. 2019
František ČURDA Stráž nad Nežárkou 19. 3. 1949 4. 4. 2019
Ing. Ladislav ZAHRADNÍK Radouňka 20. 6. 1936 6. 4. 2019
Anna MICHÁLKOVÁ Jindřichův Hradec 16. 5. 1936 7. 4. 2019
Růžena BUBENÍKOVÁ Střížovice 15. 10. 1929 10. 4. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 5. dubna přivítala místostarostka města Magda Blížilová v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií nové ob-
čánky. Přivítány byly tyto děti: Daniel Bareš, Gabriela Gálová, Samuel Chán, Jan Janů, Anna Justová, Mikuláš Jůna, Viktorie Kadlecová, František Ko-
pačka a Adéla Kopačková. Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Naďa Korandová, Rozálie Markesová, Petr Němec, Karolína Ouhelová, Anežka 
Pichová, Magdaléna Šetková, Vítězslav Valda a Daniel Vávrů.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Přivítali jsme nové občánky

V  měsíci květnu slaví významné životní 
jubileum dlouholetý člen Rady a Zastupi-
telstva města Jind-
řichův Hradec a bý-
valý místostarosta 
a  starosta Václav 
Königsmark. K  je-
ho 80. narozeninám 
přejeme především 
pevné zdraví, štěs-
tí a  mnoho osobní 
spokojenosti.

Redakční rada JH zpravodaje

 � Blahopřání
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ního místečka obecenstvem, jež s pozorným zá-
jmem sledovalo vybraný a propracovaný pořad, 
v jehož provedení střídali se osvědčení staří čle-
nové a členky s nadějnou omladinou sokolské-
ho dorostu. 
Velký výlet
českoslovanské obchodnické besedy do Rudol-
fova koná se v neděli dne 1. června s tímto zábav-
ným programem: tanec, koulení o  ceny, sever-
ní točna, loterie, amerikan baar, žertovná pošta 
a různé atrakce. Hudba vojenská. 
Velký výlet 
pořádá dne 29. května do Rudolfova Družina vá-
leč. invalidů a vdov. Bližší plakáty. Pořadatelstvo 
zaslouží, by výlet byl četně navštíven. 
Zápis do I. roč. Městské dvoutřídní obchodní školy v J. Hradci
koná se dne 29. a 30. června od 9-12 hodin do-
poledne. Přijímají se žáci a žákyně, kteří dovršují 
v roce 1919 čtrnáctý rok věku, aneb starší. Pod-
mínkou přijetí jest absolvování II. tř. školy měš-
ťanské neb střední s prospěchem nejméně dob-
rým v češtině a počtech. 

Nepravdivý útok na jindřichohradecké skauty
V posledním čísle tohoto listu byla na nás spá-
chána hanebná lež, v článku nadepsaném Skau-
ting. Každý zajisté, kdo četl tento článek a  zná 
jen poněkud cíle a  směry tohoto nově propa-
govaného směru, skautingu, soucitně se usmál 
a vzdychl: Zase jeden nepodařený vtip. … Pisatel 
onoho článku stěžuje si na chování jindřichohra-
deckých skautů v přírodě při nedělní vycházce, 
takovým štvavým provokatérském, nepěkným 
způsobem, že jsme nuceni dáti mu patřičnou 
odpověď a veřejnosti náležité vysvětlení. Urážeti 
se nenecháme, naivně smyšlenými domněnka-
mi a lživými urážkami, protože Vás p. pisateli zná-
me! V Jindř. Hradci dne 14. května 1919. Za do-
rost skautů V. Hron.
-------------------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly může-
te studovat v  knihovně jindřichohradeckého mu-
zea, která sídlí v budově minoritského kláštera ve-
dle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna 
každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

2. května 1919
Všenárodní svátek
oslaven v  městě našem způsobem důstojným. 
Strany socialistické pořádaly tábor lidu na Masa-
rykově náměstí, strana čsl. národní demokracie 
na Wilsonově. Tábor zde byl velmi četně navští-
ven a zahájil jej vzletnou řečí pan učitel Tomáš 
Sládek, načež ujal se slova pozvaný známý vý-
borný řečník z Č. Budějovic pan G. Švejda. Jeho 
skvělá, mohutně působící řeč tlumočila z  duše 
myšlenky všech zde v  tak imposantním počtu 
zastoupených. 
9. května 1919
Ministr války, generál Dr. Milan Štefánik
Náš mladý nedávno osvobozený stát stihla pře-
bolestná, krutá rána. Jeden z  hlavních osvo-
boditelů jeho, ministr války Dr.  M. Štefánik 
nežije více… Zřítil se s aeroplanem nedaleko Bra-
tislavy, při svém návra-
tu do osvobozené vlas-
ti, kterou tolik miloval. 
Horká bolest zaplavuje 
srdce všech českých lidí 
nad nenahraditelnou 
ztrátou zesnulého. Prá-
vě nyní, kdy naší mladé 
republice je zapotřebí 
silných, žulových slou-
pů, lidí práce a činu, kle-
sá jeden z  nejlepších 
jejích synů v  chladnou 
zem. Jak Blanický rytíř. 
Přišel, aby osvobodil 
ztýranou vlast, osvobo-
div ji vrací se v lůno ze-
mě… Pohřeb minist-
ra Dra. Štefánika a jeho 
soudruhů na  poslední 
aviatické cestě bude se 
konati v  sobotu v  Bre-
zové, v malém městeč-
ku v  úrodné Nitranské 
stolici, nedaleko Kopa-
nic Košarišských, rodiš-
tě zesnulého. U  hrobu 
jeho v nezměrné boles-
ti stojí celý český národ 
s  jeho drahou milova-
nou Slovačí. Na zname-
ní smutku i v našem městě s vojenských a veřej-
ných budov vlají černé prapory. 
Padl za vlast
Život svůj položil za svobodu vlasti v bitvě u Zbo-
rova 19. června 1917 pan Jiří Procházka, bývalý 
žák našeho gymnasia, syn zvěčnělého a  velice 

oblíbeného profesora Ph. Dra. Frant. Xav. Pro-
cházky, jenž působil blahodárně řadu let ve měs-
tě našem. Zpráva o hrdinné smrti došla nedávno 
do vlasti. 

Ke slavnosti sázení lípy svobody na zdejším gymnasiu
Z nařízení ministerstva osvěty konala se na všech 
čsl. střed. školách slavnost sázení lípy svobody, 
symbol to obrození naší draze vykoupené svo-
body na  troskách despotismu. Tak i  na  našem 
gymnasiu konala se tato nehlučná slavnost.  Lip-
ka ona vsazována byla na gymnasijním dvorku. 
Krátkou, ale velice obsažnou řečí objasnil nám le-
gionář Bílý význam této slavnosti. 
16. května 1919
Divadlo na Střelnici
Umělecké výkony družiny p.  Tuttrovy vynika-
jí nad obyčejný průměr kočovných společností 
a jest vskutku radostno poslouchati dobře nastu-
dované i pečlivě volené kusy; dlužno zdůrazniti 
i to, že jeví se snaha podávati obecenstvu věci jen 
cenné a hodnotné, bez ohledu na zájmy kasovní 
a jiné. Při tom repertoir udržuje se na výši doby 
a vykazuje všecky pozoruhodné novinky drama-
tické produkce domácí. 

Z kina
Skvostný film Vjezd presidenta Masaryka do Pra-
hy předveden našim dítkám minulou nedě-
li a v pondělí. Návštěva z této strany byla veliká, 
mnohem menší však se strany obecenstva, ač 
krásný film ten zasluhoval návštěvy největší.
23. května 1919
Sokolská besídka
První sokolská tělocvičná beseda dne 14. t. m. 
v  sále na  Střelnici docílila skvělého úspěchu 
mravního i  hmotného, sál naplněn do  posled-

První poválečný květen probíhal ve městě ve znamení svobody a elánu, podpořených jarním počasím. Nic nebrá-
nilo jednotlivcům i politickým a společenským uskupením pořádat akce, které využívaly jarního slunce. A tak za-
čínal květen oslavami prvního máje a pokračoval v duchu společných výletů do Rudolfova. Válka se připomněla 
Hradečanům v podobě oznámení o skonu legionáře, studenta zdejšího gymnázia Jiřího Procházky v bitvě u Zbo-

rova v roce 1917, které až v tuto dobu dorazilo do našeho města. Obyvatelé byli zasaženi tragickou smrtí generála Milana Štefánika, k níž došlo 4. květ-
na 1919. Památku významné osobnosti uctili na několika shromážděních. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Vznikající skupina uživatelů psychiatrické péče, 
jež si dala název NA(HLAS), občasně beseduje 
v  příjemných prostorách spolku Fokus Tábor 
v Jindřichově Hradci o v minulosti velmi opo-
míjeném problému.
V sídle jindřichohradecké pobočky, která se na-
chází v uličce Zárybničí na nábřeží rybníka Ma-
lý Vajgar, je především řešena reforma psychia-
trické péče. „Díky těmto setkáním se mohou lidé 

 � Reforma psychiatrie v Jindřichově Hradci

Po dvou letech se opět sejdeme v terénu s arach-
nologem Alešem Jelínkem. Za pavouky se ten-
tokrát vypravíme v  neděli 2.  června do  Jind- 
řišského údolí. Sejdeme se ve  14.00 hodin 
u  vstupu do  Jindřišského údolí (na  místo se 
můžete dopravit i úzkokolejkou). Čeká nás poví-
dání o osminohých tvorech a jejich společný lov 
a určování. Zjistíme, které druhy žijí na slunných 
stráních v údolí, které ve stinnějších lesích nebo 

 � V Jindřišském údolí můžete pozorovat pavouky
v bujné vegetaci kolem potoka. Mnohé o jejich 
životě nám napoví i jejich česká jména, jako tře-
ba slíďáci, listovníci, plachetnatky, snovačky či 
skákavky. Neváhejte vzít s sebou i děti školního 
věku. V případě intenzivního deště se akce ne-
koná. Tato akce, kterou pořádá Hamerský potok 
z.s., je podpořena z grantového programu Jiho-
českého kraje pro rok 2019.

Jana Dvořáková  

s duševním onemocněním a jejich blízcí vyjadřo-
vat ke změnám, které souvisejí s reformou psychi-
atrie“, uvádí Jaroslava Paštiková (pastikova@fo-
kustabor.cz; 777 721 705), členka komunitního 
týmu pracoviště v J. Hradci. „Trápí-li vás či něko-
ho z vaší rodiny duševní onemocnění, neváhejte 
se u nás ve Fokusu zastavit, rádi vám pomůžeme“, 
vyzývá.

Roman Pišný

Před pár týdny se konalo v KD Střelnice zajíma-
vé a zábavné představní společnosti Pantheon 
divadla Palace Praha „Dokud nás milenky ne-
rozdělí“. Hru napsal francouzský dramatik tunis-
kého původu Eric Assous, který jako scénárista 
a režisér je známým autorem mnoha úspěšných 
divadelních a filmových komedií. 
Tato hra žertovně i  vážně představuje vztahy 
mezi muži a ženami, častou nevěru i další kom-
plikace mezi partnery, s mnoha humornými si-
tuacemi, zapíráním a přetvářkami. Také manže-
lé v této hře Francois a Rosalie po třiceti letech 
manželství probírají vše, co prožili i mimo svůj 
vztah. Oba sice toužili po věrnosti, ale zároveň se 
chtěli často vymanit ze stereotypu manželského 

 � Jindřichohradecká Střelnice zněla smíchem, potleskem a dobrou náladou
soužití, a nyní byli překvapeni svými činy. Fran-
cois, kterého hrál oblíbený herec Vladimír Krati-
na, se setkává tajně se svými milenkami z mládí 
a jeho manželka Rosalie v podání Veroniky Frei-
manové se snaží všechny jeho nevěry chytře od-
halit. V hádkách však i ona přiznává nějakou tu 
nevěru a uvádí, že muži jsou nevěrní z rozumu, 
ale ženy z niterné potřeby. Když nevěra praskne, 
začne kolotoč výčitek, urážek a ponižování. Ten-
to prastarý zlozvyk se neustále opakuje proto, že 
je prý založen na rozdílném přístupu k manžel-
ství a také závisí na přirozené přitažlivosti opač-
ného pohlaví.
Ve hře vystupuje také dospělá dcera obou man-
želů Diana v  podání Jany Bernáškové, kterou 

manželé provdají a  posléze začnou hodnotit 
svůj společný život a  prohřešky v  něm. Mladší 
milenky nevěrníka Francoise předvedla v  pře-
vlecích Kateřina Lojdová a přítele homosexuála 
Toma hrál Luděk Nešleha. 
Celá hra je založena na  důvtipu originálních 
odhalení manželovy nevěry krásnou a  stále 
žádoucí manželkou Rosalií. Do rozporu se vlo-
ží i  dcera Diana, která nechce uvěřit nevěrám 
svých rodičů. 
Tato komedie je napsána tak, že ji diváci sledují 
jedním dechem. Všichni herci hráli báječně a vy-
sloužili si oprávněný aplaus publika. 

Eva Kadlecová

Přijďte se v  květnu podívat a  vyzkoušet něco 
nového do  našeho malého, přátelského kolek-
tivu v Mesadě v Růžové ulici č. 30/II v J. Hradci. 
Pro seniory 65+ jsou zde (kromě státních svátků 
1. a 8. května) připraveny tyto pravidelné aktivity:
Pondělí od  9.00 hodin - kondiční cvičení 
na židlích
Středa od  9.00 - hodin trénování paměti 
od  13.30 - hodin deskové hry nebo karetní 
odpoledne
Čtvrtek od  13.00 hodin - tvoření z  různých 
materiálů
V pátek dopoledne si s námi můžete vyzkou-
šet sportovní aktivity, které patří mezi disci-
plíny v Seniorských sportovních hrách. Sraz je 
v 9.00 hodin u DPS Větrná.

 �Mesada vás zve
Pátek od 13.30 hodin - zpívání
S obdobnou činností se věnujeme i obyvatelům 
DPS Zakostelecké náměstí, Větrná a  U  Nemoc-
nice – z důvodu velmi malých prostor je činnost 
určena hlavně pro zde bydlící. Na aktivity se ne-
musíte předem přihlašovat, stačí přijít, vstupy 
na všechny akce, včetně přednášek, jsou zdarma.
Dále vás rádi uvítáme na těchto akcích:
Ve čtvrtek 9. května 2019 se ve 13.30 hodin 
můžete na přednášce Bc. Judity Vedlové do-
zvědět: 
Na co máte nárok v oblasti sociálních dávek 
– informace o aktualizacích předpisů. Můžete si 
připravit i vlastní dotazy a využít možnosti po-
radenství.
V pondělí 13. května 2019 nás ve 13.30 hodin 

čeká Posezení s  bylinářkou Zuzanou Kořín-
kovou.
V úterý 21. května si ve 13.30 hodin vyslech-
neme přednášku Mgr.  Tamary Křivánkové, 
Ph.D. na téma Prarodiče a vnoučata.
V úterý 28. května 2019 nás v 13.30 hodin se-
známí Bc. Petra Holcová s neznámými krása-
mi Taiwanu.
Ve  čtvrtek 30. května 2019 proběhne 
ve  14.30 v  Mesadě v  Růžové ulici poslední 
část počítačového kurzu pod vedením Anety 
Sedlákové a Miroslavy Pokorné.
Přednášky se budou konat ve společenské míst-
nosti Mesady v Růžové ul. 30. Přijdťe zažít atmo-
sféru sounáležitosti a pohody, těšíme se na vás.

Eliška Macurová
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Houbový Park v Roseči, zastřešovaný Světem 
fantazie z.ú., je centrem zábavy a neformální-
ho vzdělávání dětí i mládeže. 
Najdeme zde mnoho naučných stezek, na kte-
rých si děti, rodiče i prarodiče užijí spoustu zá-
bavy a ještě se něco přiučí o kytičkách, vesmíru, 
houbách, pravěkých organismech a  stopách 
zvířat – nový program připravený pro školní vý-
pravy, který navazuje na environmentální pro-
gram z loňského roku: Třídím, třídíš, třídíme…, 
který dotačně podpořil Jihočeský kraj.

 � Svět fantazie z.ú. a Houbový Park v Roseči
Každý rok se skřítkové z Houbového Parku sna-
ží pro vás vymyslet nějakou novinku. Pro leto-
šek přestěhují velké domečky a  namísto nich 
vyroste mnoho malých skřítkovských příbyt-
ků a paláců, které potěší nejedno očko. Ale to 
není vše! K skřítkovským domečkům přibydou 
i kuličkové závody, a tak se můžete vsadit, která 
kulička se do cíle dokutálí jako první. Výsledek 
totiž nikdy není jistý až do úplného konce!  
Pokud vážíte méně než 50 kg, váš výlet 
do  Houbového Parku zpestří naše lanovka. 

Oblíbené jsou také vodní hrátky u studny, kde 
se dá vyzkoušet síla vody. 
Každého návštěvníka jistě potěší návštěva 
Muzea fosílií, které se nachází v areálu Houbo-
vého Parku. Můžete si tam prohlédnout sbírku 
pravých zkamenělin od prvohor do čtvrtohor. 
Dokonce si můžete některé exponáty osahat, 
jako například hlaďoučké mamutí kly. A když 
se vám to zalíbí, máte šanci stát se na hodinu 
paleontologem! Děti se mohou dále potěšit 
s živými zvířaty a pohrát si s netradičními dře-
věnými hračkami. 
Pokud při takto bohatém programu vyhlád-
nete, můžete si dát stylové jídlo, a to dinosauří 
řízky. Než si dospělí vypijí kávu, děti si mohou 
pohrát s řadou netradičních dřevěných hraček 
i s maňáskovým divadlem.
Pokud si výlet budete chtít zpestřit, doporu-
čujeme k  nám vyrazit na  kole, z  Jindřichova 
Hradce jste u nás do hodinky.

Lucie Frintová

Přehlídky a soutěže žáků základních uměleckých 
škol jsou nedílnou součástí vzdělávání v  umě-
leckých školách a pravidelně se jich účastní i žáci 
ZUŠ Vítězslava Nováka. 
Největší váha bývá přisuzována soutěžím, kte-
ré vyhlašuje pro různé obory a nástrojové sku-
piny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy v  pravidelných tříletých cyklech. Specifikem 
těchto soutěží a  přehlídek jsou školní, okresní 
a krajská postupová kola, kterými musí soutěžící 
projít a jen ti nejlepší postoupí do kola celostát-
ního.
V posledních letech se stalo již téměř pravidlem, 
že v některém z celostátních kol nechyběl alespoň 
jeden zástupce jindřichohradecké “zušky”. V letoš-
ním roce je ale bilance opravdu mimořádná.

 � Žáci základní umělecké školy jsou úspěšní
Do celorepublikových  kol postoupili  akordeo-
nisté Eliška Hajnová, Tereza Chalupová a  Marie 
Závodská, akordeonové kvarteto Lucie Svobo-
dová, David Svoboda, Marie Závodská, Lukáš Ko-
vář ze třídy Kristiny Fajkusové, saxofonové kvin-
teto Josefa Stráníka ve  složení Jiří Fencl, Filip 
Kašpar, Žaneta Frýbortová, Kateřina Kněžínková 
a Jakub Nosek, kvarteto zobcových fléten Šimon 
Daněk, Alice Ježková, Adéla Přibylová, Marké-
ta Vokáčová ze třídy Mariána Mikuly a  trio Eliška 
Krafková - housle, Jana Tesařová - klarinet, Adéla 
Rojková - klavír paní učitelky Hany Stráníkové. To-
to trio bude účinkovat na ústředním kole, které 
se uskuteční 17.–19. května v KD Střelnice.
Do ústředního kola literárně-dramatického obo-
ru postoupila inscenace Henryho sladký týden. 

Žáci z  této skupiny pracují pod vedením pana 
učitele Františka Oplatka.  
Další žáci a soubory získali řadu prvních, druhých 
a  třetích cen a  k  tomu i  několik mimořádných 
ocenění v krajských a okresních kolech.
Žáci školy se zapojili ale i do jiných soutěží, z kte-
rých určitě stojí za zmínku postup 6. ročníku ta-
nečního oboru do Celostátní přehlídky dětských 
skupin scénického tance v Kutné Hoře s choreo-
grafií Nestačí nás jen zavěsit, pak ještě vítr musí 
být, aby nás mohl rozeznít nebo řada ocenění 
výtvarníků v různých menších soutěžích. 
Všem žákům i  pedagogům moc gratulujeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Marián Mikula   

Příležitost navázat spolupráci se zahraničními 
středními školami z  Francie, Itálie, Rumunska 
a Turecka získalo v letošním školním roce jindři-
chohradecké gymnázium díky programu Eras-
mus+. Pro studenty a učitele zúčastněných zemí 
byl ve dnech 31. března až 6. dubna 2019 připra-

 � S Erasmem do Evropy
ven zajímavý program. Měli možnost sezná-
mit se s pamětihodnostmi Jindřichova Hradce, 
navštívili Prahu, Český Krumlov, Lipno a  Tře-
boň. Již první den pobytu přivítal hosty v kapli 
sv. Maří Magdaleny starosta Jindřichova Hrad-
ce Stanislav Mrvka. Název projektu „We can´t 

change the whole world but we can at least ma-
ke the change“ napovídá, že jeho tématem je 
ekologie. Jedním z důležitých bodů programu 
byla středeční odborná přednáška doc.  RNDr. 
Jana Pokorného, CSc., který dlouhodobě půso-
bí v oblasti ochrany životního prostředí.  Na ni 
pak navázaly praktické ukázky a měření u ryb-
níka Vajgar. Komunikačním jazykem meziná-
rodního projektu je angličtina a  studenti byli 
ubytováni v rodinách. O tom, že podobné akce 
mají smysl, svědčí slova Dominiky Jitky Turečkové 
(5. A): „Díky účasti v projektu Erasmus+ jsem se do-
věděla spoustu nových a zajímavých věcí, navští-
vila zajímavá místa, procvičila si angličtinu, na-
šla nové přátele a  seznámila se s  jejich kulturou. 
Myslím, že podobné projekty mají pro studenty 
velký význam“. Projekt Erasmus+ bude pokra-
čovat červnovým setkáním ve  francouzském 
Ambérieu-en-Bugey poblíž Lyonu.

Jana Burianová
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V KVĚTNU 2019
Planety Merkur, Venuše, Uran a Neptun jsou stále nepozorovatelné, Mars lze vidět ještě večer nad severozápadem. Jupiter spatříme nad 
obzorem po většinu noci kromě večera, Saturn ve druhé polovině noci. 
Prohlídka Měsíce je velmi zajímavá hlavně okolo první čtvrti. Tehdy Slunce osvětluje pravou polovinu přivrácené polokoule Měsíce a výš-
kově rozdílné útvary, krátery, moře a další, vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz Měsíce v dalekohledu je tak prostorový a je velmi působivý. 
V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Totéž platí i pro zbytek oblohy, jenž je přesvětlená a ob-
jekty, jindy běžně pozorovatelné, v měsíčním světle blednou nebo zcela vymizí. Měsíc projde 4. 5. novem, 12. 5. první čtvrtí, 18. 5. úplň-
kem, 26. 5. nastane poslední čtvrť. 13. 5. se Měsíc objeví v přízemí (369 042 km) a 26. 5. v odzemí (404 098 km).
I na Slunci, za jasného počasí, můžeme pozorovat mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční 
skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance.
Jarní obloha, stejně jako v jiných ročních obdobích, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, plane-
tárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.

• 6. 5. – maximum meteorického roje eta Akvarid (ZHR 50)
• 7. 5. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,48° jižně)
• 8. 5. v 1.00 hodinu – Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 4,09° severně)
• 10. 5. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,24° severně)
• 12. 5. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,50° jižně)
• 16. 5. v 8.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,87° jižně)
• 19. 5. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,46° jižně; se-

skupení Měsíce, α Sco a Jupiteru 19. až 21. 5.)

• 20. 5. v 17.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,21° jižně)
• 21. 5. v 8.59 hodin - Slunce vstupuje do znamení Blíženců
• 21. 5. ve 14.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 22. 5. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 1,27° sever-

ně; Měsíc u Saturnu pozorovatelný ve druhé polovině noci)
• 29. 5. v 0.00 hodin - trpasličí planeta (1) Ceres v opozici se Sluncem (+7,0 

mag)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, 
děti 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 případě nepříznivého počasí ve večerních hodinách nabídneme jako náhradní program projekci a prohlídku da-
lekohledů s ústním komentářem. Za nepřízně počasí je otevřeno pouze do 21.00 hodin. Členové ČAS a kroužků 
DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontak-
tech s minimálně třídenním předstihem!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v květnu 2019:

čtvrtek a pátek večer: 
21.00 – 23.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

Na  Střední zdravotnické škole v  Jindřichově 
Hradci se konal před několika týdny třetí ročník 
projektu EDISON. V minulých letech se tato ak-
ce setkala s velkým úspěchem, a proto jsme se 
všichni těšili na naše stážisty. Tento projekt za-
štiťuje mezinárodní studentská nezisková orga-
nizace AIESEC. Hlavním cílem je odbourání ba-
riér a předsudků mezi různými kulturami světa 
a možnost komunikace v angličtině. V rámci pro-
jektového týdne navštívili naši školu studenti ze 
šesti zemí: Číny, Ruska, Indonésie, Brazílie, Tu-
recka a Tchaj-wanu. Formou prezentací, disku-
zí a videí seznámili naše žáky s ekonomickými, 
kulturními i politickými reáliemi svých zemí. Na-
ši žáci si pro ně připravili prezentace zajímavých 
míst České republiky, Jindřichova Hradce a okolí, 
českých tradic, jídla nebo sportu. 
V  pondělí 25. února jsme se sešli na  zahajova-
cím ceremoniálu. Pak se naši žáci odebrali se za-
hraničními stážisty do svých tříd. Veškeré aktivi-
ty probíhaly v  anglickém jazyce. Nejzajímavější 
částí týdne byla „Global village“, kde naši hosté 
formou stánků představili svou zem. Mohli jsme 
ochutnat jejich tradiční jídlo a nápoje, například 
tchajwanský čaj s  mlékem, mrkvové zákusky 
z Brazílie či pálivé speciality z Indonésie. Prohlédli 
jsme si hračky, se kterými si hrají tchajwanské dě-

 � Edison potřetí spojil kultury mnoha zemí
ti, vějíře z Indonésie a tradiční ruské dřevěné ná-
dobí zdobené chochlomskou malbou. 
Program probíhal i odpoledne mimo školu. Na-
ši žáci ukázali svým hostům památky Jindřicho-
va Hradce a ve sportovní hale si všichni užili „Hry 
bez hranic“. V pátek jsme popřáli Fire z Indoné-
sie, Victórii z Brazílie, Yulii z Ruska, Kat z Číny, Ilay-
dě z Turecka a Darrenovi z Tchaj-wanu šťastnou 
cestu domů.

Velký přínos měla celá akce pro žáky, kteří měli 
stážisty ubytované ve svých rodinách. Věnovali 
se jim i mimo školu, což jim přineslo spoustu zá-
žitků a zkušeností.
Zažili jsme zajímavý týden plný nových informa-
cí, vzájemného porozumění a  přátelské atmo-
sféry. Studentské organizaci AIESEC děkujeme 
za tuto příležitost. 

Jana Mazancová
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CHCETE NÁS?
Swim
kříženec jezevčíka, pes, cca 9 let, kastrovaný
Swim je klasický zástupce jezevčíkovitých. Je 
velmi kontaktní k lidem, ale umí být i tvrdo-
hlavý. S menšími pejsky vychází bez problé-
mů, na větší si dovoluje. Kočičky toleruje, ale 
umí je i prohnat. Na vodítku chodí pěkně. Miluje vodu a koupání, rád 
aportuje míček. Je skvělý hlídač, do domu či na zahradu bez jasného 
ohlášení nikoho nepustí. Je čistotný, v bytě nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bimbo
kříženec, pes, 4 roky
Bimbo je mladý pes, který když k nám přišel, 
působil jako hromádka neštěstí. Jeho proje-
vem bylo schoulit se do klubíčka a vrčet při 
náznaku kontaktu.  Zažil si jistě ošklivé věci 
(časem jsme se i o jeho nehezké minulosti ně-
co málo dozvěděli). Jakmile se rozkoukal, za-
čal být i  veselý a  hravý. Doma je čistotný, 
zbytečně neštěká, i když návštěvu ohlásí. Na ostatní pejsky si venku 
dovoluje, ale na spolubydlící v depozitu si hezky zvykl (jak na kluky, 
tak i na holky), a stejně tak si je schopen postupně navykat na další 
psy, které potkává, ale chce to dělat opatrně a pod dozorem. Na vo-
dítku chodí hezky. Při manipulaci s ním je třeba jednat v klidu a ne-
dostávat ho do stresu, to pak ze strachu může kousnout. Velmi nerad 
má doteky na spodní části těla a také dotyky něčím jiným než rukou 
(hadrem atd.). Paradoxně je ale velmi mazlivý. Celkově je vhodný spíše 
pro zkušenější majitele, kteří umí s pejskem jednat pozitivně, ale dů-
sledně (pokud se vše dovolí, začne být dominantní a chce domácnos-
ti vládnout - vyzkoušeno z jedné nezdařené adopce), protože křikem 
a hrubým zacházením s Bimbem rozhodně nepochodíte.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Doposud 
žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi svědčí 
a vzhledem k jeho věku je i vhodnější. Není 
to již pejsek na vycházky, moc toho neujde, 
spíše se rád projde po zahrádce. Je hodný, ale 
má rád svůj klid. S ostatními pejsky vychází dobře. Hledáme pro něj 
domov na dožití, v klidném prostředí, nejlépe bez malých dětí, ideál-
ně domek se zahrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je starý pejsek, který dosud žil venku 
na zahradě. Bady je u nás nyní uvnitř domu, 
je znát, že byl zvyklý si šmejdit po zahradě, 
jelikož ven ho to stále táhne, nicméně již po-
chopil, že nemusí proštěkat celý den, že se ven dostane a také že se 
nemusí sám snažit odejít. Zdravotní stav odpovídá jeho věku, již hůře 
chodí (zadní nožky má již málo osvalené), na čele má bradavici a tvář 
má deformovanou po  prodělané otravě (před lety snědl pestřec 
obecný, který je jedovatý, a i po vypumpování žaludku mu bohužel 
zůstaly následky, které ale on nevnímá a jsou jen estetickou vadou). 
Bady je hodný, milý a mazlivý pes, zároveň je to ale dobrý hlídač. Ne-
ní již na dlouhé výlety, ale rád se projde a začuchá si „psí zprávy“. Pro-
cházky má prostě moc rád, sice to není už sportovec ke kolu, ale ho-
dinku chůze bez problémů zvládne a energie mu rozhodně nechybí. 
Na svůj věk je ještě velmi čiperný. Ideální domov bychom si pro něj 
představovali v domku se zahradou, kde by mohl šmejdit a kde by 
měl teplé místečko na spaní a svůj klid. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)     

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

Motto: „Naděje malý kamínek na  prázdné dlani zmizel kam a  kdosi 
oblázkem tím hodil a dohodil až ke hvězdám ...“                            (Jan Skácel)

Jarní dny plné energie, květů, živé přírody a přibývajícího světla nám 
všem dávají sílu převádět sny do  skutků. K  řadě uskutečněných snů 
se v  květnu blížíme i  v  Oknech. Jedním z  nich je hudební setká-
ní s  úžasným souborem Hradišťan a  Jiřím Pavlicou. Motivem se-
tkání bylo uskutečnění bene-
fiční akce pro Otevřená OKNA 
spolu se zpěváky z  Jindřicho-
va Hradce. A  na  tento motiv se 
navázala celá řada dalších zají-
mavých skutečností. S  panem 
Radimem Lukešem jsme stano-
vili datum koncertu a  dojednali 
finanční podporu od  Waldviert-
ler Sparkasse Bank AG v  Jindřichově Hradci. S dirigenty místních pě-
veckých sborů YMCA Jakoubek a  Chrámového sboru Adama Michny 
hudební spolupráci. S  P.  Ivo Prokopem možnost uskutečnit koncert 
v  chrámu Nanebevzetí Panny Marie. A  když bylo vše dojednáno, při-
šel na  tento den termín Noci kostelů. Díky tomu všemu se letos na 
15. poledníku protne několik dimenzí života – hudební a ekumenické 
setkání, dialog se společensky odpovědnou  firmou, která slaví 25 let 
své činnosti, sociální vnímavost, otevřenost místních farních společen-
ství pro setkání s přicházejícími návštěvníky. Dohromady se neplánova-
ně slilo několik důležitých životních proudů. Všechny patří k sobě, pro-
tože lidský život je tvořen tělem, duší i duchem. A pokud život člověku 
nadělí těžké situace, je důležité nezůstat sám. Vás, kteří tuto věc vní-
máte podobně, zveme 24. května 2019 ve 20.00 hodin na výjimečný 
koncert. Vstupné je dobrovolné, výtěžek poslouží Oknům k nákupu vy-
bavení do nových „vysněných“ prostor.

Druhou velkou květnovou událostí je 1. benefiční OKNO-BLEŠÁK. Dár-
ky na akci shromažďujeme již nyní denně od 7.30 -15.00 hodin na ad-
rese: Pražská 104. Benefice bude realizována v  rámci akce ZUŠ OPEN 
31. května 2019 s  mottem: „Co je pro jednoho zbytečnost, může 
být pro druhého poklad.“ Rovněž při tomto setkání zazní krásné tó-
ny na pódiu ve dvorku ZUŠ Vítězslava Nováka. Její žáci i učitelé se mají 
čím pochlubit. Připravovaný průvod žáků ZUŠ zahájí akci ve 14.00 ho- 
din, ve 14.30 hodin se otevře dvůr, kde návštěvníky uvítá široká nabíd-
ka aktivit – tvůrčí dílny, stánek s  výrobky chráněných dílen, bleší trh, 
drobné občerstvení, milí lidé, které baví společně něco tvořit.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto 
setkání jakkoli podílejí, za dobrou vůli, naději v srdci a vůli hledat spo-
lečné cesty. Pro dobré lidi, pro dobrá setkání.

Drahomíra Blažková

 �Chvíle s těmi, kteří jsou nositeli naděje
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 �Kulturní dům Střelnice zve na koncert 
a do divadla

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  koncert 
„SÓLO PRO KRÁLE “ dne 14. května 2019 
od 19.00 hodin do společenského sálu. 
Účinkují: Václav Hudeček na housle a Martin 
Hroch na cembalo.
Václav Hudeček zahájil svoji příkladně str-
mou cestu mezi českou a mezinárodní inter-
pretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku 
patnácti let vystoupil na koncertu v Londýně 
s Royal Philharmonic Orchestra.  Od roku 1970 
až do  Oistrachovy smrti v  roce 1974 byl žá-
kem tohoto velkého Mistra. Zároveň absolvo-
val studium na pražské Akademii múzických 
umění ve  třídě prof.  Václava Snítila. Od  své-
ho londýnského debutu vystupoval po celém 
světě na nejprestižnějších pódiích, s nejlepší-

mi světovými orchestry, jakož i na světových 
festivalech. Hudečkovo sympatické vystupo-
vání a  zejména styl jeho hry okouzluje obe-
censtvo bez rozdílu věku. Václav Hudeček se 
nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale 
rozšiřuje své repertoárové spektrum o  díla 
XX. století a skladby soudobých českých au-
torů. Systematicky se stará o  pomoc nastu-
pující české interpretační generaci, a  to jak 
každoročním pořádáním letních houslových 

kurzů v  Luhačovicích, tak představováním 
těch nejlepších jako hostů na  svých koncer-
tech v  rámci tradičních vánočních turné ne-
bo na Hudečkem pořádaných Svátcích hudby 
v kostele sv. Šimona a Judy Praze.

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní komedii Seana O´Caseyho „PENSI-
ON PRO SVOBODNÉ PÁNY“ dne 22. května 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. Diva-
dlo Palace. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Jaromíra Dulavy hrají: Patrik Děrgel, 
Marie Doležalová / Anna Fialová / Lenka Za-
hradnická, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejo-
vá, Václav Liška / Zdeněk Velen, Petr Miklovič, 
Ilona Hoferová / Lucie Jiříková / Lucie Urbano-
vá / Gabriela Rohlederová.

Martin Hroch je absolventem Hudební fakul-
ty JAMU v Brně, kde studoval klavír u prof. Ale-
ny Vlasákové a doc. Jana Jiraského a cemba-
lo u prof. Barbary Marie Willi. Poté pokračoval 
ve  svých studiích na  Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst ve  Vídni v  mistrov-
ské třídě prof.  Gordona Charlese Murray. Za-
bývá se autentickou interpretací staré hudby 
na oba nástroje. Své vzdělání si rozšířil v rámci 
řady mistrovských interpretačních kurzů pod 
vedením předních umělců a pedagogů. V le-
tech 2007, 2009, 2011 získal opakovaně stipen-
dium Společnosti J. Brahmse v německém Ba-
den-Badenu a  byl tak pozván k  prestižnímu 
studiu hudby v  Brahmshausu. Zde se rovněž 
podílel na natáčení dokumentu o J. Brahmso-
vi pro japonskou televizi. Pro francouzský film 
ztvárnil roli královského cembalisty ve snímku 
„Muž, který se směje“ a zahrál si tak po boku 
hereckých velikánů jako je G. Depardieu ne-
bo E. Seigner. Jako sólista i jako komorní hráč 
vystupuje s řadou orchestrů a komorních an-
sámblů. Nahrává pro rozhlas i televizi. Je čle-
nem londýnské The British Hapsichord Socie-
ty (Britská cembalová společnost).

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho ve slavné 
úpravě Jiřího Krejčíka. Bude se jednat o poctu 
klasické komedii, přioděnou do elegantního, 
bezstarostného a nostalgického hávu secese 
1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry 
úplňkové noci, kde bláznivé situace získáva-
jí až pohádkově něžnou vůni. Komedie, ode-
hrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté 
předpisy domovního řádu.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
hru Fjodorova Michajloviče Dostojevského 
„NĚŽNÁ JE NOC“ dne 20. května od 19.00 
hodin do divadelního sálu. Divadlo Kašpar. 
Divadelní předplatné skupiny B.
V režii Patrika Hartla hraje: Martin Hofmann a Ma-
rika Šoposká. Scénický fragment románu Zločin 
a trest a povídky Něžná F. M. Dostojevského. 
Martin Hofmann patří bezesporu k  hercům 
nové generace, na které stojí za to zajít, a do-
kazuje to i v Něžné noci, především pak v prv-
ní půli v roli Marmeladova. Režiséru Patrikovi 
Hartlovi se podařilo namíchat netradiční po-
dívanou s  jedním hercem a představení pod 
jeho taktovkou zanechá v  divákovi příjemný 
dojem. 

Jindřichohradecký zámek v letošním roce nava-
zuje na  úspěšnou spolupráci s  Mezinárodním 
festivalem animovaných filmů Anifilm. Projek-
ce bude opět dvoudenní, promítání však bude 
oproti loňskému roku více. V úterý a ve středu 
7. a 8. května se bude ve Španělském křídle pro-
mítat v časech 10.30, 17.30 a ještě ve 20.00 ho- 
din. Dopolední promítání je určeno nejmenším 
divákům, kteří se mohou těšit například na ob-

 � Anifilm promítá na zámku v Jindřichově Hradci i v roce 2019
líbený seriál slavící 30 let vysílání Spongebob 
v  kalhotách. Odpolední a  večerní projekce 
představí výběr krátkých animovaných filmů 
pro dospělejší publikum ze soutěží New Talents, 
Emile Awards, pásmo porotce Georges Schwiz-
gebel a další. Úplný program naleznete na strán-
kách jindřichohradeckého zámku: www.zamek-
jindrichuvhradec.cz.

Tomáš Krajník
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Výstava výtvarného uskupení Ten to Twelve 
s názvem Zašitá krása /Pocta Marii Hoppe Tei-
nitzerové (13. dubna – 8. prosince 2019)
Na  výstavě budete moci zhlédnout textilní dí-
la inspirovaná touto významnou českou textilní 
výtvarnicí. Členky uskupení Ten to Twelve dlou-
hodobě studovaly dílo Marie Hoppe Teinitzero-
vé ze všech úhlů, snažily se blíže poznat její osob-
nost i její pohled na textilní tvorbu. Každá členka 
uskupení přistupovala k  realizaci svého díla ji-
ným způsobem, zvolila jiné techniky a postupy, 
ale cílem všech bylo oslavit dílo Marie Hoppe 
Teinitzerové v jeho celé šíři. O tom, zda se jim to 
podařilo, se můžete přesvědčit ve výstavní síni 
v Domě gobelínů kromě pondělí každý den 
od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin, ote-

 �Dům gobelínů nabízí návštěvníkům několik výstav a zve na Muzejní noc
vřeno je také o všech svátcích.
Výstava První dáma české tapiserie (27. dub-
na – 31. října 2019)
Druhá výstava připravená Domem gobelínů je 
unikátní především zapůjčenými originály tapi-
serií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze, utkaných v dílnách Marie Hoppe Teinit-
zerové v Jindřichově Hradci. Nádherné tapiserie 
od Cyrila Boudy nebo Břetislava Štorma budou 
opět k vidění v místě jejich vzniku. Hlavním ex-
ponátem výstavy je velkoplošná tapiserie Pra-
ga regina musicae – Praha hudební – unikátní 
tapiserie, osvědčující mistrovství autora návrhu 
i kvalitu dílny.
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ V. Nová-
ka v J. Hradci (16. května – 12. června 2019)

Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku dětské 
fantazie, vyjádřené kresbou, malbou, kombi-
novanou technikou, grafikou, doplněnou pro-
storovými pracemi, keramikou, kašírovanými 
objekty. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 
16. 5. 2019 v 16.00 hodin. Na vernisáži vystou-
pí žáci hudebního oboru ZUŠ. 
Muzejní noc (pátek 17. května 2019, 18.00 – 
23.00 hodin)
Dům gobelínů se v  rámci Festivalu muzejních 
nocí připojí k  této akci v pátek 17. května 2019. 
Zveme vás do citlivě zrekonstruovaných prostor 
Domu gobelínů, kde můžete se svými blízkými 
zajímavě strávit květnový večer.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Rita Škodová

V neděli 19. května 2019 od 18.00 hodin se 
na III. nádvoří jindřichohradeckého státního 
hradu a zámku uskuteční při příležitosti Meziná-
rodního dne rodiny slavnostní koncert Ústřed-
ní hudby Armády České republiky. Hudební 
těleso vystoupí pod taktovkou Jaroslava Šípa 
a  Patrika Spinka se sólisty Radkou Fišarovou, 
Lucií Silkenovou a  Martinem Chodúrem. 
Na koncertě zazní slavné melodie české i zahra-

 � V Jindřichově Hradci oslavíme Mezinárodní den rodiny hudbou
niční. Koncert se letos postupně uskuteční v pěti 
českých městech jako poděkování Armády Čes-
ké republiky všem rodinným příslušníkům vojá-
ků, kteří slouží v zahraničních misích, vojenským 
veteránům, vojákům v činné službě a též široké 
veřejnosti. Koncerty se proto pořádají převáž-
ně ve  veřejných prostorech v  centru měst tak, 
aby široká veřejnost měla možnost si koncert 
vyslechnout. Mezinárodní den rodiny se slaví 

Od 24. května do 14. července 2019 předsta-
ví Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií průřez bohatou tvorbou jednoho 
z nejvýznamnějších tvůrců proudu české ima-
ginativní fotografie 20. století Jana Šplíchala. 
Ve své práci používal jediný výrazový prostře-
dek – fotomontáž, definitivní obraz tak vznikal 
až v  temné komoře podle autorovy fantazie. 
Jeho snímky, charakteristické duchovní pova-
hou, vyjadřují Šplíchalovo krédo, že „člověk je 
jen stvořením božím a zrnkem vesmíru“. 
Rozsáhlou retrospektivní výstavu „Jan Šplí- 
chal – fotografie“, jejíž vernisáž proběh-
ne 23. května 2019, začátek v 17.00 hodin, 
prezentuje muzeum ve spolupráci s naklada-
telstvím Fotomida, kurátory výstavy jsou Mi-
chal Tůma a Dana Vitásková. 

 �MF a MOM představuje tvorbu osobnosti české výtvarné fotografie Jana Šplíchala
Profesně mezinárodně uznávaný Jan Šplíchal 
zesnul v Praze 14. března tohoto roku ve vě-
ku 89 let a patřil tak k našim nejstarším výtvar-
ným fotografům. Vystavoval doma i v zahrani-
čí, v ČR jsou jeho práce zastoupeny zejména 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu a Moravské 
galerii v  Brně a  dále v  řadě soukromých tu-
zemských i zahraničních sbírek. Ke své tvorbě 
napsal: „Fotomontáž je pro mne výtvarným vy-
jadřovacím prostředkem, s jejíž pomocí objevuji 
svět kolem sebe. Nechávám se vtáhnout do hlu-
bin imaginárního světa, abych z  něho vynesl 
na povrch zaniklé obrazy, pro které se v ubíjejí-
cím hluku dnešních dnů a klipových projektů ne-
dostává místa“. 

Eva Florová, Dana Vitásková 
Foto: Jan Šplíchal

Černínové. Diplomaté, cestovatelé, sběratelé
Prohlídkový okruh vede sály druhého pat-
ra renesančního Adamova stavení, v  nichž je 
shromážděno několik stovek exponátů před-
stavujících rod posledních majitelů jindři-
chohradeckého zámku hrabat Černínů. Mezi 
unikátní exponáty patří diplomatické dary tu-
reckého sultána císařskému vyslanci Heřmanu 
Černínovi, včetně unikátního zdobeného sta-
nu, obrazy slavných italských malířů, kterými 
byla na  konci 17. století vybavena obrazárna 

 � Jindřichohradecký zámek připravuje obnovenou a novou výstavu
v  pražském Černínském paláci, či řada vyzna-
menání i uniforem, které patřily jednomu z po-
sledních majitelů zámku Evženu Černínovi.
Kabinety Stuchlé. Kouzelný svět pohybli-
vých loutek
Loutkové krasavice tančící charleston, silák zdra-
vící příchozího troubením na trumpetu, ožívají-
cí mořská panna, ale také cirkusové obludárium 
i do detailu provedená ložnice hraběnky Černí-
nové o velikosti několika desítek centimetrů. To 
je okouzlující svět loutek výtvarnice Stanisla-

vy Stuchlé, která vyrábí postavy ze dřeva, kůže, 
starého textilu, využívá i dráty, krajky či pštrosí 
peří a loutky umisťuje do dokonale vybavených 
zmenšených interiérů. Po úspěchu, který sklíze-
la na několika výstavách u nás i v zahraničí, bu-
dou její nevšední loutky vystaveny v nové stálé 
expozici na jindřichohradeckém zámku. Výstava 
okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče.
Obě výstavy potrvají v  letošním roce od 
11. května do 29. září.

Jan Mikeš

15. května již od roku 1994 na základě vyhláše-
ní Organizace spojených národů. Den má sloužit 
k podnícení zájmu o celosvětové problémy a té-
mata týkající se rodiny a o připoutání pozornosti 
široké veřejnosti k těmto tématům. Stává se pří-
ležitostí pro vlády, ale i  pro občanská sdružení 
a jiné nevládní organizace či pro jednotlivce, aby 
projevili svoji podporu instituci rodiny.  

Jiří Kubát
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Waldviertler Sparkasse Bank AG působí le-
tos v  České republice již 25 let. Oslavy to-
hoto výročí vyvrcholí v  sobotu 25. května 
2019 v Jindřichově Hradci velkolepým far-
mářským food festivalem s pestrým dopro-
vodným programem. Partnerem akce je měs-
to Jindřichův Hradec, Asociace soukromého 
zemědělství ČR a město Zwettl. 
Hlavní myšlenkou farmářského food festiva-
lu je naservírování toho nejlepšího z celé Čes-
ké republiky v  jeden den na  jednom místě, 
a to právě v Jindřichově Hradci, kde byla před 
25 lety otevřena první pobočka. Banka chce 
tentokrát propojit své klienty z oblasti země-
dělství s  místními kuchaři a  společně s  nimi 
vzdát hold tradičnímu zemědělství, poctivé 
přípravě pokrmů a požitku z výborného jídla. 
Centrum města se na celý den promění v bo-

 � Farmářský food festival vzdá hold tradičnímu zemědělství
hatou hostinu a trh, kde bude možné ochut-
nat nepřeberné množství tradičních i  exo-
tických jídel a  mnoho druhů pití, ale také si 
nakoupit výrobky na doma přímo od farmářů.

Pozvání přijaly kuchařské hvězdy Remi 
Decroix z Horních Dubének a cukrářka a blog- 
gerka Sladká Adie, která upeče narozenino-
vý dort a pro děti chystá workshop. V průbě-
hu dne se na podiu vystřídají místní spolky 
a několik hudebních uskupení včetně Jind-
řichohradeckého BIG BANDU. Kulturní pro-
gram pak v  podvečer vyvrcholí vystoupe-
ním zpěváka Mikolase Josefa, reprezentanta 

naší republiky v  soutěži Eurovision 2018. 
Součástí festivalu bude tematický program 
pro rodiny s  dětmi v  Husových sadech. 
Malí návštěvníci tu mohou rýžovat zlato, lo-
vit perly s bílou paní a dušičky s vajgarským 
vodníkem, péct placičky z vlastnoručně drce-
né mouky. Připraveny pro ně budou hrací kar-
ty s  úkoly, za  jejichž splnění získají odměnu, 
a  mnoho dalších her a  atrakcí. Součástí plá-
novaného programu je také několik dílniček, 
ohrada s živými zvířaty a skákací hrad. Nebu-
de chybět oblíbené hromadné vypouštění 
balónků.
V sobotu 25. května nevařte! Najíte se ve měs-
tě. Z pestrého menu můžete vybírat už nyní 
na  facebookovém a  instagramovém profilu 
„WSPK food festival“.

Vendula Malechová

FOOD 
FESTIVAL

Květen přinese další dvě vernisáže v  Muzeu 
Jindřichohradecka, výstava JHA 20-19 aneb 
Mladí jindřichohradečtí výtvarníci po  de-
seti letech bude slavnostně zahájena ve čtvr-
tek 9. května od  16.00 hodin v  křížové 
chodbě minoritského kláštera ve Štítného 
ulici a  hned týden na  to 16. května otevře-
me v 16.00 hodin ve velkém výstavním sále 
výstavu pro děti a dospělé s hernou, která má 
název Zábava, vášeň, hazard aneb z histo-
rie karetní hry. Zde budou k vidění různé hry 
historické i současné. Těšit se můžete na nové 
vydání tarotových karet Emy Destinnové a ta-
ké na  připravovanou komentovanou pro-
hlídku výstavy s kouzelníkem, jenž zná i růz-
né karetní triky, kterou chystáme na Den dětí 
1. června.
V  sobotu 18. května na  Den muzeí se bude 

 � V květnu poběžíme na věž a na muzejní noc
tradičně konat sportovně-zábavný závod 
Běž na věž, který pořádáme letos již po dva-
advacáté. Soutěží se v  několika kategoriích 
podle věku o poháry z keramické dílny Roma-
ny Hulíkové a absolutní vítěz obdrží na rok křiš-
ťálový putovní pohár ředitele muzea. Sraz pod 
věží kostela Nanebevzetí Panny Marie je 
v 8.30 hodin, kdy probíhá prezentace závod-
níků, a samotný závod začíná v 9.00 hodin. 
Poslední květnový den pátek 31. května ote-
vře Muzeum Jindřichohradecka bránu mi-
noritského kláštera večer od 18.00 do 22.00 
hodin při Muzejní noci hravé. Muzejní noc 
bude navázána na výstavu Zábava, vášeň, ha-
zard a děti i dospělí se tedy můžou těšit na vel-
kou hru s plněním úkolů, vystoupení kouzelní-
ků, ruletu a možná se objeví i falešný hráč.

Pavla Míchalová

„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se za-
svěcuje svátek.“ Iz. 30, 29
O  letošní Noci kostelů v  pátek 24. května 
bude vzácná příležitost navštívit kostel sva-
tého Jakuba v  jindřichohradeckém parku 
a  prožít zde od  18.15 hodin bohoslužbu do-
provázenou tóny hudby v  podání Schóly JH. 
Kostel se návštěvníkům otevře již od  17.00 
hodin, kdy si příchozí prohlédnou interiér 
a  budou moci vystoupit i  na  věž. Zasvěcený 
výklad o  historii kostela v  podání kastelána 
zdejšího zámku Mgr. Jana Mikeše je napláno-
ván na 18. hodinu. Program v kostele sv. Jaku-
ba skončí v 19.00 hodin. Následně bude mož-
nost přejít do chrámu Nanebevzetí P. Marie 
a vyslechnout si koncert souboru Hradišťan 
a Jiřího Pavlici. Hudebního setkání se zúčast-
ní také zdejší Chrámový sbor Adama Michny 
a  pěvecký sbor YMCA Jakoubek. Smyslem 
Noci kostelů je seznámení veřejnosti se živo-
tem farností. Právě toto setkání zve k dialogu 

 � Kostely ve městě zvou na zajímavý program
hudebnímu, ekumenickému i sociálnímu - vý-
těžek z dobrovolného vstupného bude věno-
ván organizaci Otevřená OKNA, která posky-
tuje své služby lidem s mentálním, zdravotním 
a kombinovaným postižením, rodinám a seni-
orům. Koncert výrazně podpoří Waldviertler 
Sparkasse. Během večera bude také otevřena 
farní kavárnička na proboštství. 
V evangelickém kostele (u silnice pod Jaku-
bem) budou mít letos návštěvníci jedinečnou 
možnost setkat se s Alexandrem Flekem, au-
torem Parabible – knihy o tom, jak by mohl vy-
padat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes. 
Chcete poznat Ježíše z Nošovic? Chcete vědět, 
jak by dnes zněla Blahoslavenství? Líbí se vám 
nápad Ježíš na Hrad? Nebo jen chcete vědět, 
proč název Parabible? Tak přijďte v 18.00 ho-
din do evangelického kostela. Budou se dít vě-
ci! Od 20.00 hodin můžete tiše spočinout v kos-
tele osvíceném jen svíčkami. Na 21.30 hodin 
je ke  30. výročí Sametové revoluce připraven 

happening „K  svobodě je dlouhé putová-
ní aneb Po 30 letech... už jsme tam?“ Přijďte 
s námi promyslet, jak těžká je svoboda. Večer 
uzavře jako vždy modlitba s písněmi z Taizé – 

od 23.00 hodin. V 19.30 a 20.30 můžete navští-
vit komentované prohlídky kostela a  varhan. 
Po  celý večer bude otevřen prodej fair trade 
výrobků (káva, čaj, čokoláda...).

Ivo Prokop, Věra Kubátová, Drahomíra Blažková, Hana Nosková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
24. – 25. 5. 2019
Na jednom břehu 
Letní kino Širák & Busking in the town. 
Hudba, divadla, pouliční performance 
a tanec. Buskingové hraní oživí například 
linky MHD a další místa. Festival vyvrcholí 
koncertem kapely J.A.R. Propojení s festi-
valem ART AND FOOD FESTIVAL NA JED-
NOM BŘEHU - místo plné moderního 
umění, designu, výborného jídla a hudby. 
CHEB
7. 5. 2019
O hrochovi, který se bál očkování 
Výpravná moderní pohádka v podání ži-
vých herců a loutek od duchovního ot-
ce Macha a Šebestové Miloše Macourka. 
Západočeské divadlo Cheb.
KUTNÁ HORA
25. 5. 2019
Gastrofestival
Oslava dobrého jídla a nápojů na pod-
poru regionálních potravin v okolí chrá-
mu sv. Barbory.
LITOMYŠL
8. 5. - 19. 5.2019
Gastronomické slavnosti Magdaleny 
Dobromily Rettigové
Chuť a  estetika, tradice a  experiment 
v gastronomii. O kotlík starosty Litomy-
šle – soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.  
POLIČKA
24. – 25. 5. 2019
Poličské rockoupání 
Oblíbený rockový festival na poličském 
koupališti (David Koller a  Kollerband, 
Mňága a Žďorp a další).
TELČ
18. 5. 2019
Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů Kví-
teček, Kvítek a Podjavořičan a jejich hos-
tů. Po celý den řemeslný trh s předvádě-
ním tradičních řemesel a s ukázkou kácení 
máje. Den otevřených dveří Univerzitního 
centra Telč ke 100. výročí Masarykovy uni-
verzity Brno s  podvečerním koncertem 
Symfonického orchestru MUNI.
TŘEBOŇ
7. - 12. 5. 2019 
ANIFILM 
Mezinárodní festival animovaných filmů.

KINO
STŘELNICE

květen 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ KVĚTNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK (WERK OHNE AUTOR)
Drama / Německo / CinemArt

Film Nikdy neodvracej zrak vypráví strhující drama o osvo-
bozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je 
inspirován skutečnými událostmi i  osobami a  překlenuje 
tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert 
prožil své dětství v nacistickém Německu, dospíval v komu-
nistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj za-
vršil v Západním Německu. Kurt (Tom Schilling) se poprvé 
s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlé-
ho umění“ pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj ta-
lent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých 
Drážďanech. Zde potkává Ellie (Paula Beer) a je přesvědčen, 
že našel lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl 
Seeband (Sebastian Koch), s  jejich vztahem však zásadně 
nesouhlasí a  snaží se jej jakýmikoliv prostředky zničit. To, 
co nikdo z nich zatím netuší, je skutečnost, že jejich životy 
jsou již dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl 
Seeband za války zapleten. Kurtovi a Ellie se nakonec poda-
ří odejít do západoněmeckého Düsseldorfu. Kurt pokračuje 
ve studiu a hledá ve svobodném světě svůj nový, moder-
ní výtvarný styl. Životní prožitky a traumata se Kurtovi na-
konec stávají inspirací, díky níž začíná tvořit osobité obrazy, 
které odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé po-
válečné generace.
Hrají: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Oliver Masu-
cci, Saskia Rosendahl, Ina Weisse
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck
Hrajeme: 15. května  od 19:00 ve 2D

FREE SOLO
Dokumentární / USA / Artcam

 Oscar pro nejlepší celovečerní dokument 2019
Alex Honnold si neklade v životě zrovna malé cíle: špičkový 
americký sportovec udivuje svět odvážným balancováním 
na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy 
sám a  bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El Capitan 
ale představuje výzvu, před kterou i chladnokrevný a zdán-
livě emocí zbavený lezec zapochybuje. Snímek Free Solo je 
strhující studií muže, odhodlaného překonávat vlastní limity. 
Společně s Alexem pátrá po hlubokých kořenech posedlos-
ti rizikem, skrytých úzkostech a temných propastech z dět-
ství. Zároveň však přináší závratnou kinematografickou ódu 
na nezlomnou odvahu člověka čelit překážkám a popírat li-
mity. Oscarem ověnčený dokumentární thriller unikátním 
způsobem kombinuje závrať a euforii. 
Hrají: Alex Honnold, Jimmy Chin
Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
Hrajeme: 22. května  od 19:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; Artcam, CinemArt

2. - 3. 5. 17:30
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, Dobrodružný / Francie / 2D

2. - 5. 5.  20:00
AVENGERS: ENDGAME
Akční, Fantasy / USA / 3D+2D

4. - 5. 5.  17:30
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
Animovaný, Rodinný / Francie / 2D

9. - 10. 5. 17:30
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D

9. - 10. 5.  20:00
OSTRÝM NOŽOM
Drama / Slovensko / 2D

11. - 12. 5. 17:30
UGLYDOLLS
Animovaný / USA / 2D

11. - 12. 5.  20:00
THE BEACH BUM   
Komedie / USA, Francie / 2D

15. 5.   19:00
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK (ART kino)
Drama / Německo / 2D

16. - 19. 5. 17:30
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Rodinný, Dobrodružný / USA / 3D+2D

16. - 17. 5.   20:00
CAPTAIN MARVEL
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

18. - 19. 5.  20:00
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie / Francie / 2D

22. 5.   19:00
FREE SOLO
Dokumentární / USA / 2D

23. - 26. 5. 17:30
ALADIN
Dobrodružný, Fantasy / USA / 3D+2D

23. - 24. 5.  20:00
TERORISTKA
Komedie, Drama / Česko / 2D

25. - 26. 5.  20:00
SYN TEMNOTY
Horor / USA / 2D

30. - 31. 5. 17:00
JOHN WICK 3
Akční, Krimi, Thriller / USA / 2D

30. 5. - 2. 6.  20:00
AVENGERS: ENDGAME
Akční, Fantasy / USA / 2D 

1. - 2. 6. 17:30
DADDY COOL
Komedie / Francie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15.00 hodin)
5. 5.
VĚNEČEK POHÁDEK 
Pásmo pohádek / ČR / 2D
12. 5.
BROUČCI - BROUČKOVY TAJNOSTI 
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
19. 5.
ŠVEC A ČERT
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
26. 5.    
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

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

Zuzana Bedrnová
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SPORT

Mezi tradiční české házenkářské kluby patří již 
44 roků Házená Jindřichův Hradec. Město vý-
tečně reprezentuje, proto není divu, že úspěchy 
a činnost osobně ocenil i jindřichohradecký sta-
rosta Stanislav Mrvka.
Zavítal na  zápas 16. kola I. ligy starších doros-
tenek, v němž domácí tým nastoupil proti So-
kolu Písek. Atraktivní jihočeské derby dopadlo 
jednoznačně pro dívky z J. Hradce, jež zvítězily 
vysoko 41:21. V jedenáctičlenné tabulce nejvyš-
ší soutěže ČR se Házená JH neustále pohybuje 
na 2. – 3. místě a zdá se, že družstvo stoprocent-
ně směřuje za medailí, neboť má dostatečný ná-
skok na celky za sebou.
V  sezóně 2017/2018 tento jindřichohradecký 

 �Házená

Jindřichohradecké házenkářky 
o sobě dávají vědět

tým hrál I. ligu mladších dorostenek, kde už uká-
zal svou perspektivu, když skončil stříbrný ne-
jen v České republice, ale stal se i vicemistrem 
v konfrontaci s nejlepšími družstvy ze Slovenska. 
Je tedy logické, že hráčky Házené JH neunikají 
ani pozornosti stavitelů národní reprezentace. 
Do té užší juniorské byly zařazeny pivotmanka 
Aneta Rytířová a spojka Kristýna Plucarová.
Obě již mají v  jejich házenkářském curriculum 
vitae zapsané i  reprezentační starty. Na  konci 
března je totiž kouč národního celku Peter Sa-

badka vzal do ruského Rostova na Donu ke třem 
mezinárodním zápasům s  ženským výběrem 
Adygejska, juniorkami Ruska a výběrem Belgie 
do  23 let. Z  turnaje s  názvem „Agrocom Han-
dball Youth Cup 2019“ si přivezly stříbro. Vhodné 
je dodat, že všechny starší dorostenky Házené 
JH hrají též I. ligu žen. Mezi dospělými si vedou 
velmi solidně, proto se nelze divit smělé vizi Rytí-
řové: „Máme jeden budoucí společný sen, a to vrá-
tit znovu do města interligu“.

Foto: Petr Nystrom

Čtyřčlenné zastoupení měl oddíl TJ Slovan Jin-
dřichův Hradec Okinawa Karate Do na Národ-
ním poháru stylu karate goju-ryu, který se usku-
tečnil v  Hodoníně. Na  Slovácku, kde závodilo 
116 karatistů z  19 klubů ČR a  Slovenska, mla-
dí jindřichohradečtí bojovníci získali 6 medai-
lí (5 – 0 – 1). Zlato odvezl starší žák Jiří Snížek, 
na něhož ve sportovním boji kumite nad 45 ki-

 � Karate

Karatisté Slovanu J. Hradec vybojovali šest medailí
logramů nestačil žádný z  osmi soupeřů. Další 
cenné kovy měly bronzovou hodnotu, přičemž 
žádný ze závodníků Slovanu neodjel s  prázd-
nou. Pod trenérským dohledem sensei Elišky 
Hriadělové se hned třikrát ze zisku 3. místa ra-
dovala mladší žačka Anna Rypalová. Bronz zís-
kala v kumite bez rozdílu vah, technické sesta-
vě kata jednotlivkyň a byla součástí smíšeného 

Husarský kousek se povedl dorostencům FK 
Slovan J. Hradec. Zcela ochromili soupeře 
v  jejich jihočeské skupině II. ligy, když ji vy-
hráli bez ztráty jediného bodu!

 � Florbal

Jindřichohradečtí dorostenci opanovali II. ligu
Zvítězili ve všech 21 zápasech, v konečné os-
mičlenné tabulce za  sebou nechali druhou 
Kaplici s  odstupem 17 bodů. Dalšími týmy 
v  soutěži byly Meťák Č. Budějovice, Tábor, 

Milevsko, Štíři Č. Budějovice, Strakonice a Da-
čice.
Vzhledem k tomu, že v Českém florbalu dojde 
od  sezóny 2019/2020 k  reorganizaci soutěží, 
tak jindřichohradečtí dorostenci neví, zda po-
stoupí do I. ligy, ale je to velmi pravděpodob-
né. „Výkonnost na  nejvyšší českou soutěž tým 
určitě má, postup by si zasloužil“, uvedl Jiří Ho-
lický, sekretář florbalového Slovanu. Hodí se 
doplnit, že nejméně dvě třetiny dorostenec-
kého kádru působí i o věkovou kategorii výše, 
když J. Hradec reprezentují v II. lize juniorů.
Druholigovými mistry 2018/2019 se pod ve-
dením hlavního trenéra Jiřího Prokýška stali 
Filip Šimek, Jaromír Žák, Denisa Balová, Mi-
chal Beránek, Jiří Šustr, Dominik Dvořáček, 
Jan Šimic, Jakub Rytíř, Jan Dítě, Vít Hovorka, 
Jakub Píša, Tobiáš Jan Všechovský, Zdeněk 
Hromádka, Aleš Möhwald, Jakub Jindra, Da-
vid Vettermann a Štěpán Jasanský.

Foto: Radek Mayer

žákovského družstva s Petrem Nguyenem a Ji-
řím Snížkem. Na třetí příčce skončila také v katě 
12 – 13 letých starších žákyň Karolína Šlechtová.

Foto: Josef Rypal
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ATLETIKA
Veřejná atletická soutěž ve čtyřboji s názvem 
„Jarní atletický Jindřicháč 2019“ se uskuteč-
ní ve středu 1. května na atletickém stadionu 
v jindřichohradecké Jáchymově ulici. Prezen-
ce startujících proběhne v době 8.45 – 9.30 ho- 
din. Oblíbený víceboj se taktéž v XI. ročníku 
skládá ze čtyř nenáročných disciplín (sprint 
50 – 100 metrů, skok daleký, hod kriketovým 
míčkem/vrh koulí a  běh na  střední trati 200 – 
800 metrů). Distance jsou stanoveny dle věku 
a  výkonnosti. Závodit se bude v celkem 9 ka-
tegoriích rozdělených navíc na dívky a chlap-
ce, ženy a muže. Na každého účastníka čeká 
v  cíli dárek a  diplom, na  nejlepší věcné od-
měny. Akce, kterou pořádá SKOK J. Hradec, 
je zároveň úvodním dílem XIV. ročníku seriá-
lu „Hry usměvavých srdcí 2019“, což zname-
ná, že se představí i osoby ZTP se zdravotním 
handicapem.
Mistrovství jižních Čech ve  vícebojích uvi-
dí o  prvním květnovém víkendu atletický 
stánek v N. Včelnici. V termínu 4. – 5. května 
se tam každý den od  10.00 hodin představí 
v sedmiboji ženy, juniorky, dorostenky a star-
ší žákyně a v desetiboji muži, junioři, doros-
tenci a starší žáci. Rovněž proběhne vložený 
pětiboj mladších žaček a  žáků, který ale ne-
bude hodnocen jako jihočeský přebor.
V neděli 19. května se na stadiónu Josefa Je-
línka v  Nové Včelnici uskuteční premiéro-
vé kolo letošního přeboru Jihočeského kra-
je družstev mužů, žen a  mladšího žactva. 
Pětihodinový program začne v  10.00 hodin, 
přičemž mezi 32 týmy budou ve všech kate-
goriích startovat i závodníci SKOK Jindřichův 
Hradec.
Na  webu http://jindrichohradeckypulmara-
ton.cz/ je spuštěna registrace pro zájemce 
o  start ve  IV. ročníku „Jindřichohradeckého 
půlmaratónu 2019“, který se letos uskuteč-
ní v sobotu 22. června. Hlavní trať jednotliv-
ců měří 21097,5 metru, a opět se budou ko-

 � Letem sportovním světem nat též dvoučlenné štafety (muži, ženy, mixy) 
na 2x10,5 km. Také tentokrát se je na progra-
mu i hromadná soutěž základních škol s ná-
zvem „Rebel Run“, v níž loni triumfovala VI. ZŠ 
J. Hradec – Větrná. Tradicí je rovněž „Rodinný 
běh“ pro děti, maminky, tatínky, babičky, dě-
dečky, kočárky a třeba psí kamarády. Obě tyto 
shodné trasy měří 2200 metrů. V loňském ro-
ce se v J. Hradci postavilo na start dohromady 
1256 účastníků!

FLORBAL
Minimálně o  stříbrné medaile budou v  po-
sledním dvoukole Regionální ligy bojovat 
muži FK Slovan Jindřichův Hradec. Pakliže 
ve Žďáru nad Sázavou zvítězí nad FBŠ Jihlava 
a  Jiskrou Santos Třeboň, zajistí si nejen cen-
ný kov, nýbrž taktéž postup do  divize. Klub 
na  zápasy, které se hrají v  sobotu 4. května, 
zve hlučné sportovní fandy. Vypraví pro ně 
na Vysočinu autobus. Více informací podá se-
kretář jindřichohradeckého klubu Jiří Holický 
(jiriholicky@gmail.com; 728 242 379).

KARATE
Třídenní seminář karate stylu goju-ryu zapl-
ní cvičební plochu jindřichohradecké měst-
ské sportovní haly U Stadiónu, kde se 17. – 19. 
května uskuteční hlavní program XI. ročníku 
mezinárodního „Jarního gasshuku“. Pove-
dou ho sensei Jorge Monteiro (8. dan) z Por-
tugalska a sensei Sydney Leijenhorst (6. dan) 
z  Nizozemí. Akce, jíž pořádají Česká asocia-
ce Okinawan Goju-Ryu Karate Do a TJ Slovan 
Jindřichův Hradec Okinawa Karate Do, začne 
v  pátek v  době 18.00 – 21.00 hodin (děti do 
10 let 18.00 – 19.30 hodin). V sobotu pak bu-
de pokračovat v 10.00 – 15.00 hodin (děti do 
10 let 10.00 – 12.00 hodin) a  vyvrcholí v  ne-
děli v čase 9.00 – 14.00 hodin (děti do 10 let 
9.00 – 11.00 hodin).

JEZDECTVÍ
Podvacáté se v jarním období budou v Milita-
ry Centru Dvoreček konat závody ve všestran-
nosti. V kvalifikaci LIV. ročníku „Zlaté podkovy 
2019“, která se na závodišti u Hamerského po-
toka, uskuteční o víkendu 18. – 19. května, bu-

de k vidění v sobotu od 8.00 hodin drezurní 
zkouška a od 14.00 hodin kros. Večer v 19.00 ho- 
din pak proběhne countryová zábava u  pří-
ležitosti XX. jubilea. V  neděli v  12.00 hodin 
po  slavnostním nástupu akce vyvrcholí sko-
kovou zkouškou na parkúru.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Tradici mají v  Jindřichově Hradci „Vajgar-
ské závody“, které každoročně uskutečňuje 
místní Aerobik Team Lena. Letos je soutěžní 
přehlídka pódiových skladeb, fitness, stepu, 
sportovního aerobiku a tance termínově po-
sunuta ze začátku jara o  dva měsíce, a  sice 
na  sobotu 25. května. V  městské sportovní 
hale U  Stadiónu budou v  rámci XIII. ročníku 
k vidění vystoupení mini týmů 5 – 7 let, týmů 
8 – 10 let, maxi týmů 11 – 13 let, dvojic a tro-
jic 14 – 18 let.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Jubilejně potřicáté se v  městské hale v  jind-
řichohradecké Jarošovské ulici bude konat 
závod v  klasickém čtyřboji (přeskok – bra-
dla – kladina – prostná), z  toho počtvrté co-
by „Memoriál Karla Parmy 2019“. V  sobotu 
25. května se budou prezentovat nejmladší 
dívenky v kategorii základní stupeň až po ju-
niorky a  ženy. Úvodní závodní sled gymnas-
tek se představí od 9.00 hodin.

TRIATLON
Na  sobotu 4. května připravila Hezká chalu-
pa z Obcizny ve Strmilově již III. ročník duatlo-
nového závodu „Chalupářský koloběh 2019“. 
Start je u hráze rybníka Zvůle u Kunžaku na-
plánován na  11.00 hodin, prezence účast-
níků končí 30 minut před ním. Cíl je tamtéž. 
Na muže a ženy čekají distance 4,8 km běh – 
28 km MTB – 2 km běh. Povinná je na kole cyk-
listická helma!

SPORTOVNÍ POZVÁNKY, UDÁLOSTI 
A NÁBORY TÉŽ NA: 

http://www.ventilator.websnadno.cz/
Sport.html

Roman Pišný

Na  konci března a  pak po  celý duben pořá-
dal Spolek ledního hokeje HC Střelci Jindřichův 
Hradec sérii mládežnických turnajů s  názvem 
„Spring Cup 2019“. Během 9 akcí se na  jindři-
chohradeckém Zimním stadiónu Jana Marka 
představili hokejisté ve  věku 5 – 14 let. V  klá-
ní náborového ročníku 2013, z  něhož je tento 
snímek, zvítězilo pod trenérským vedením Ja-
na Donauschachtla pořádající družstvo, které 
se prezentovalo v desetičlenné sestavě chlapců 
a dívek. 

Foto: archiv HC Střelci JH

 � LEDNÍ HOKEJ
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: NA STÁLÉ EXPOZICI V ZÁMECKÉM MLÝNĚ V HRADCI
Výherkyní se stává: Marie Markvartová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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RYBNÍK VAJGAR SBÍRÁ VODY
Z POVODÍ HAMERSKÉHO 

A STUDENSKÉHO POTOKA. 
HAMERSKÝ POTOK SI NAŠEL 
CESTU DO RYBNÍKA VAJGAR 

JINDŘIŠSKÝM ÚDOLÍM...

HORNÍ
ČÁST

STÉBLA
OBILÍ

PREZENT EVROPSKÁ
KOMISE

CHEM. ZN.
SÍRY

OZNAČ.
BÝVALÉHO

AUTA
ŠKODA

POTOM
(V HUDBĚ)

OZNAČ.
NAŠICH 
LETADEL

OZNAČ.
ČASU
(DEN)

OBDOBÍ
BARVIVO

Z
LIŠEJNÍKU

ŠERMÍŘ.
ZBRAŇ

JAPON.
LOVKYNĚ

PEREL

2. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY MYS

LESKLÝ
NÁTĚR

ROHOVÁNÍ

12
MĚSÍCŮ

UNIE

HEYERDAH-
LŮV VOR

PŘITAKÁNÍ

PRACÍ PRÁŠEK

VZDUCH
(Z ŘEČTINY)

3. ČÁST 
TAJENKY

ČÁST
SVÍČKY

SKŘÍŇKA
S LIKÉRY

DŘEVĚNÝ
OBAL

LYŽE

ŽLUTOHNĚDÁ
BARVA
(SLOV.)

KARETNÍ
HRA

ZKR. TITULU
DOKTOR

VESLÁŘSKÝ
KLUB

NEOBUTÝ

DIVADELNÍ
HRA

BARVA
NA VAJÍČKA

OSTYCH

RUSKÝ
SOUHLAS

KUS LÁTKY
K MYTÍ

VČELÍ
PRODUKT

SPODEK
VLNOVKY

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

TŮJE

REJSTŘÍK

JAMAJSKÁ
HUDBA

VELKÁ KUPA
SLÁMY

VÝZVA
K ÚTOČENÍ

STUDNA
V ČADU

TVRDÁ HUDEB.
STUPNICE

JARNÍ MÁJOVÁ
BYLINA

ZÁVODNÍ
KLUB

PORÁŽKA
V BOXU

SEVER
(NĚM.)

5. ČÁST 
TAJENKY

VOLÁNÍ
O POMOC

VELKÝ OHEŇ
V PŘÍRODĚ

PAPOUŠEK

INIC. HERCE
VYDRY

NASYCENÝ
UHLOVODÍK

DOMÁCÍ
DOBYTEK

TROUBA

HALDA

LEDOVCOVÝ
KOTEL

PLAVIDLO
Z KLÁD

CITOSL.
BOLESTI

ŘÍM. ČÍSL.
1500

OBYVATEL
DÁNSKA

NEMOCNÝ
ČLOVĚK

PODPIS
ANONYMA

SLADKOVOD-
NÍ RYBA

ZN. ZVUKOVÉ
TECHNIKY

AKAD. VĚD

DRUH 
BOHYNĚ 

ANAT

SPZ PRAHA-
MĚSTO

CHEM. ZN.
DEUTERIA

PODAGRA

OLYMP. HRY
(ZKR.)

POVRCHOVÝ
DŮL

ÚHOŘ (NĚM.)

ŽEN. ZPĚV.
HLAS

POSVÁTNÝ
ZÁKAZ

NEDOBRÁ

DIGITÁL.
VIDEO
DISK

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

CHEM. ZN.
LUTECIA

DESKOVÁ
HRA

PLOŠNÁ
MÍRA

BÝT MODERNÍ
(HOVOR.)

ROSTLINNÁ
SEMENA

INIC. KLOS-
TERMANNA NÁPOVĚDA: 

NORD, KEA, AAL, AKAI,
KOAL, POI, BAAL, AER

CHEM. ZN.
DUSÍKU

NEJVĚTŠÍ
LIDOOP

OZNAČ.
POLOMĚRU

PLACENÝ
POTLESK

ŘÍM. ČÍSL.
100

4. ČÁST 
TAJENKY

JMÉNO
HERCE
PACINA
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

3. května, 18:00 hod.
AKORDEONOVÝ KONCERT JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA
kaple sv. M. Magdaleny

4. května, 9:00 - 16:00 hod.
FOTOGRAFOVÁNÍ PŘÍRODY A KRAJINY
Workshop pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Muzeum fotografie a MOM

4. května, 10:00 hod.
10. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉ 
AKORDEONOVÉ PŘEHLÍDKY
KD Střelnice

4. května, 18:00 hod.
KONCERT POSTNÍ A VELIKONOČNÍ 
DUCHOVNÍ HUDBY 
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie

6. května, 18:00 hod.
PŘÍRODNÍ ZAHRADY ČR A RAKOUSKA
Přednáška Ing. Martiny Petrové
Dům dětí a mládeže, Růžová ulice

7. května, 21:00 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
Sraz u Obchodní akademie T.G.M.
Nábřeží L. Stehny

7. – 8. května 
ANIFILM
Státní hrad a zámek J. Hradec

8. května, 8:30 - 10:30 hod.
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Mertovy sady

9. května, 13:30 hod.
NA CO MÁTE NÁROK V OBLASTI SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Přednáška Bc. Judity Vedlové. Mesada

9. května, 16:00 hod.
JHA 20-19
Vernisáž výstavy Mladí jindřichohradečtí 
výtvarníci po 10 letech. Muzeum Jindři-
chohradecka, Štítného ulice

9. května, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Flow track a Fernando 
Lopez. Kaple sv. M. Magdaleny

11. května 
ČERNÍNOVÉ. DIPLOMATÉ, CESTOVATELÉ, 
SBĚRATELÉ
Výstava. Státní hrad a zámek J. Hradec

11. května 
KABINETY STUCHLÉ. KOUZELNÝ SVĚT 
POHYBLIVÝCH LOUTEK
Výstava. Státní hrad a zámek J. Hradec

   7. – 9. 6.   DNY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 2019
             7. 6.   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DO PRÁCE NA KOLE
          14. 6.   ZÁVĚREČNÝ KONCERT CONCERTINO PRAGA 
          16. 6.   SENIOR KLUB
          20. 6.   „LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU“ 
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
          29. 6.   SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
  „O POHÁR STAROSTY MĚSTA“, 
  2. ROČNÍK „MEMORIÁL VÁCLAVA SEDLÁČKA“

                3. 6. KONCERT K 10. ROČNÍKU JINDŘICHOHRADECKÉ 
  AKORDEONOVÉ PŘEHLÍDKY
      7. – 8. 6. DNY MĚSTA V MUZEU FOTOGRAFIE
                8. 6.  DEN MĚSTA V DOMĚ GOBELÍNŮ
 14. – 15. 6. ŽIVÝ HRADEC
             16. 6. LETNÍ KONCERT JHSO
             18. 6. SLAVNOSTNÍ KONCERT JOSEFA VÁGNERA, MICHAELY GERMOTOVÉ,
  KAPELY KLASIX A SBORŮ NOVADOMUS A NOVADOMÁČEK
             22. 6. JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATON
             22. 6. BIÁK – FESTIVAL STUDENTSKÝCH A AMATÉRSKÝCH FILMŮ
28. – 29. 6. NOČNÍ PROHLÍDKY STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC

KVĚTEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

12. května, 15:00 hod.
KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO
Pohádka, ZUŠ

12. května, 16:00 hod.
„PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA“
Divadlo D5. Divadelní pohádka v  cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“. KD Střelnice

13. května, 13:30 hod.
POSEZENÍ S BYLINKÁŘKOU
Přednáška se Zuzanou Kořínkovou
Mesada

13. května, 19:00 hod.
Z HISTORIE SOUSOŠÍ NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE NA NÁMĚSTÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Přednáška PaedDr.  Františka Fürbacha 
a MgA. Jakuba Valáška. Muzeum Jindři-
chohradecka, Štítného ulice

14. května, 19:00 hod.
„SÓLO PRO KRÁLE“
Účinkují Václav Hudeček (housle) a Mar-
tin Hroch (cembalo). Koncert v  rámci 
KPH. KD Střelnice

15. května, 12:00 - 17:00 hod.
PRODEJ DĚTSKÝCH KNIH + PUZZLE
Městská knihovna

15. května, 18:00 hod.
BAHŇÁCI - REKORDMANI V PTAČÍ ŘÍŠI
Přednáška v  rámci Science Café. Muze-
um Jindřichohradecka, Štítného ulice

16. května, 16:00 hod.
ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD ANEB Z HISTORIE 
KARETNÍ HRY
Vernisáž výstavy s hernou pro děti z cyk-
lu „Kdo si hraje, nezlobí“. Muzeum Jindři-
chohradecka, Štítného ulice

16. května, 16:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Dům gobelínů

16. května, 16:30 hod.
HISTORICKÁ OKNA A DVEŘE
Přednáška Mgr. Jiřího Blocha
Městská knihovna

17. května, 18:00 hod.
MUZEJNÍ NOC VE STARÉ RADNICI
Noční provoz na modelové železnici.
Výstavní dům Stará radnice

17. května, 18:00 hod.
MUZEJNÍ NOC V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

17. - 19. května
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZUŠ V KOMORNÍ HŘE 
S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
KD Střelnice

18. května, 9:00 hod.
BĚŽ NA VĚŽ
XXII. ročník sportovně-zábavné soutěže 
o nejrychlejšího běžce do schodů měst-
ské vyhlídkové věže o putovní pohár ře-
ditele muzea. Městská vyhlídková věž

18. května, 13:00, 13:30, 14:00 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Jarní jízda na zahájení turistické sezóny. 
Sraz účastníků u Sportcentra Bobelovka.

19. května, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší genera-
ci. K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso
KD Střelnice

19. května, 18:00 hod.
KONCERT K MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY
Účinkuje Ústřední hudba Armády České 
republiky a sólisté Radka Fišarová, Lucie 
Silkenová a Martin Chodúr. Dirigují veli-
tel hudby - hlavní dirigent pplk. Jaroslav 
Šíp a zástupce velitele hudby mjr. Patrik 
Spinek. Mluvené slovo Václav Žmolík.
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

20. května, 19:00 hod.
F. M. DOSTOJEVSKIJ „NĚŽNÁ JE NOC“
Divadlo Kašpar. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

21. května, 13:30 hod.
PRARODIČE A VNOUČATA
Přednáška Mgr. Tamary Křivánkové.
Mesada

22. května, 19:00 hod.
SEAN Ó CASEY „PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY“
Divadlo Palace. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

23. května, 16:00 hod.
TOULÁNÍ EVROPOU
Beseda s Mgr. Vladislavem Burianem
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

23. května, 17:00 hod.
JAN ŠPLÍCHAL / RETROSPEKTIVA
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

24. května 
NOC KOSTELŮ
Kostel svatého Jakuba, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, evangelický kostel

25. května 
FARMÁŘSKÝ FOOD FESTIVAL 
Centrum města

25. května, 9:00 - 16:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ PORTRÉT
Workshop pro začátečníky a mírně po-
kročilé. Muzeum fotografie a MOM

28. května, 13:30 hod.
NEZNÁMÉ KRÁSY TAIWANU
Přednáška Bc. Petry Holcové. Mesada

28. května, 19:00 hod.
PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Koncert. Kaple sv. M. Magdaleny

30. května, 14:30 hod.
POČÍTAČOVÝ KURZ
Pod vedením Anety Sedlákové a  Miro-
slavy Pokorné. Mesada

31. května
ZUŠ OPEN OKNA
Centrum města
31. května
MUZEJNÍ NOC V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
Muzeum fotografie a MOM
31. května
MUZEJNÍ NOC HRAVÁ
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

Probíhající výstavy:
TINA BAUER PEZELLEN - ZAPOMENUTÉ POKLADY 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.
- Výstava potrvá do 16. 6. 2019
TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020
ZAŠITÁ KRÁSA / POCTA 
MARII HOPPE TEINITZEROVÉ 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 8. 12. 2019 
PRVNÍ DÁMA ČESKÉ TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2019
PALIČKOVANÁ KRÁSA 
- Městská knihovna
- Výstava potrvá do 30. 6. 2019
ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2019

POZVÁNKY na červen


