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Velikonoce už jsou za dveřmi

PŘEHLÍDKA FILMŮ
Jindřichohradecké kino uvede přehlídku fil-

mů oceněných Oskary a Českými lvy 2011. 

Více na str.

ZAČÍNÁ NOVÁ SEZÓNA
Nová turistická sezóna začíná. Jindřicho-

hradecké památky otevírají po zimní přestávce 

dveře návštěvníkům. 

KAREL PLÍHAL
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Písničkář Karel Plíhal zavítá do Jindřichova 

Hradce. Na jeho koncert v KD Střelnice se mohou 

posluchači těšit 11. 4. od 19.00 hodin.

více na stranách 11 a 14

více na straně 11

Velikonoce patří k význam-
ným křesťanským svátkům. 
Oslavují zmrtvýchvstání 
ukřižovaného Ježíše Krista. 
Podobně jako Vánoce také 
oslavy Velikonoc se přenes-
ly i mimo oblast církve. Pro 

nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce přede-
vším oslavy jara, probuzení přírody a nástupu tep-

Co se odehrává během velikonočního týdne?
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lejších, na sluneční svit bohatších dnů, na které se 
všichni po dlouhé zimě těší. Velikonoce jsou tzv. 
pohyblivými svátky a připadají na měsíc březen či 
duben (22. 3. – 25. 4.). 

V křesťanských církvích je Velikonoční neděle prv-
ní neděle po prvním jarním úplňku. Jarní rovno-
dennost je stanovena na 21. března. Byl-li úplněk 
v neděli, jsou Velikonoce až další neděli.

Sazometná středa 
Středa před Božím hodem velikonočním. Říkává se jí 
škaredá nebo černá, protože se tento den vymetají saze 
z příbytků - tzn., že se čistí a připravují na svátky. 
Tradice: Podle lidového obyčeje se nesmíte mračit 
a škaredit, jinak se budete mračit po všechny stře-
dy v roce. 

Zelený čtvrtek 
Název Zelený čtvrtek pravděpodobně vznikl z toho, 
že se v dřívějších dobách v tento den měla jíst jen 
zelená strava (špenát, zelí…), aby byl člověk zdra-
vý po celý rok. 
Tradice: Když zazvoní naposledy zvony, máme si 
zacinkat penězi, aby se u nás po celý rok držely. 

Velký pátek 
Tento velikonoční svátek je připomínkou dne smr-
ti a ukřižování Ježíše Krista, proto je prožíván jako 
den ve znamení ticha, smutku a rozjímání. 
Tradice: Velký pátek je postním dnem, tedy postem 
od masa a újmy v jídle. 

Bílá sobota 
Tomuto dni se říká tzv. aliturgický den, protože se 
zásadně neslaví mše svatá ani jiné svátosti, kromě 
pomazání nemocných a svátosti smíření. Jakmile 
skončí Bílá sobota, skončí s ní i dlouhotrvající půst. 
Tradice: Na Bílou sobotu se uklízí, bílí, připra-
vuje a chystá. Pečou se mazance i velikonoční 

beránci, pletou se pomlázky z vrbového proutí, 
zdobí se vajíčka. 

Boží hod velikonoční 
Tento den vstal Kristus z mrtvých za svítání „prv-
ního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobo-
tě”. Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské 
dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
scházet k tzv. lámání chleba. 
Tradice: Na Boží hod velikonoční se provádí svěce-
ní velikonočních pokrmů – mazanec, beránek, chle-
ba, vejce, víno. 

Velikonoční pondělí 
V toto pondělí je pomlázka, velikonoční hodování. 
Chlapci chodí dům od domu za děvčaty s pomláz-
kami z vrbového proutí. Šlehají dívky a za to dosta-
nou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý 
chodí s pomlázkou děvčata, jinde chlapce poléva-
jí vodou. 

V domácnostech se často udržují staré velikonoční 
zvyky, jako je pečení beránka či mazance, zdobení 
vajíček, pletení pomlázky na pondělní koledování. 
Lidé si zdobí byty symboly jara, posílají si veliko-
noční přání. 

Pokračování na str. 7      
Ivana Bačáková      
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost 
(rozpis služeb stomatologických pohoto-
vostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00) 
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22  Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III
377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01  Jindřichův Hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Národní muzeum fotografi e
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 459

Úřad práce  Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na květen

Strojní blokové čištění komunikací
V termínu od 2. dubna do 14. června 2012 vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek bude v Jindři-
chově Hradci prováděno strojní blokové čištění komunikací. Dopravní značení v dané lokalitě 
bude osazeno vždy nejméně 7 dní před čištěním komunikací. Žádáme řidiče, aby dopravní zna-
čení respektovali a umožnili tak snadné vyčištění komunikací. Řidiči, jejichž vozidla budou poru-
šovat přechodné dopravní značení, budou řešeni městskou policií. Vice na www.jh.cz.
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jovice, listopad 2012 - TC Lipsko. Jindřichův 
Hradec využívá partnerství v oblasti cestovní-
ho ruchu a kultury a tím výrazně šetří fi nanč-
ní prostředky schváleného rozpočtu. Společ-
ná účast na veletrzích a výstavách v rámci DSO 
Česká inspirace byla schválena valnou hroma-
dou v prosinci 2011 v Třeboni a je fi nancována 
z prostředků dobrovolného svazku obcí České 
inspirace. 

Změny v městské radě 
a zastupitelstvu
V polovině měsíce března rezignoval na funkci 
radního i zastupitele Ing. Josef Nejedlý zvolený 
za Sdružení Strany zelených a nezávislých kan-
didátů. Na jeho místo byla členkou Rady města 
Jindřichův Hradec zvolena MgA. Sabina Lange-
rová a do Zastupitelstva města Jindřichův Hra-
dec jako nová členka MVDr. Zuzana Rybáková.

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
Městská knihovna má 
nového ředitele
Na začátku měsíce března byl starostou města 
Stanislavem Mrvkou uveden do funkce nový 
ředitel knihovny Ing. Tomáš Dosbaba. Staros-
ta před všemi zaměstnanci popřál novému ředi-

teli hodně pracovních úspěchů. Dosbaba byl 
jmenován Radou města Jindřichův Hradec na 
doporučení výběrové komise, která hodnotila 
mimo jiné i zpracovanou koncepci řízení a roz-
voje Městské knihovny.

Setkání zástupců obcí Jin-
dřichohradecka s představi-
teli Jihočeského kraje
Setkání zástupců měst a obcí Jindřichohradec-
ka s představiteli Jihočeského kraje a zaměst-
nanci Krajského úřadu se uskutečnilo ve čtvrtek 
1. března v kinosále Kulturního domu Střelni-
ce. Hlavní program zahájil úvodním slovem 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Pro zajištění oboustranné spolupráce při sprá-
vě Jihočeského kraje pořádá Krajský úřad pora-
dy se starostkami a starosty všech obcí v kraji. 
Na šedesát zástupců obcí bylo mimo jiné infor-
mováno o přeshraniční spolupráci, Místních 
akčních skupinách, Programu obnovy venko-
va, o fi nancování sociálních služeb, příspěvcích 
na hospodaření v lesích, zabezpečování úkolů 
v oblasti ekonomiky a majetku kraje, o zásadách 
územního rozvoje a o možnostech získání dota-
cí a další. Během tohoto setkání se uskutečnilo 
i krátké představení několika důležitých fi rem 
z oblastí pro funkci i rozvoj obce.

Slavnostní přijetí žáků
a učitelů z Neckargemündu
V pátek 2. března se uskutečnilo slavnostní při-

Úvodník
Vážení spoluobčané, 

měsíc duben nám svými svátky jara slibu-
je nejen krásné počasí, svěží přírodu a pro-
bouzení do nového života, ale také přiná-
ší příslib něčeho krásného a nového. Věřím, 
že tento čas zapůsobí i na obyvatele a náv-
štěvníky našeho města. Věřím, že zapome-
nou na těžkosti a chlad zimy a že proslu-
ní své tváře i vztahy. Přeji všem čtenářům 
krásné užití velikonočních svátků. Svátky 
Velikonoc jsou návratem ke krásným tradi-
cím a znamenají příslib znovuzrození. Pro-
to ať podle tradic pánové a chlapci věnují 
slečnám a dámám důkladnou pozornost 
a ty ať je řádně odmění.

Poslední den měsíce dub-
na na sletu čarodějnic ať 
se tyto chovají důstoj-
ně a nenarušují veřejný 

pořádek a letový řád.

Stanislav Mrvka
starosta města

jetí učitelů a žáků z partnerského města Neckar-
gemünd starostou města Stanislavem Mrvkou a 
místostarostou Bohumilem Komínkem v refek-
táři Národního muzea fotografi e. Součástí slav-
nostního přijetí byl také zápis do pamětní knihy 
města. Německá skupina navštívila naše město 

v rámci svého partnerství s gymnáziem za úče-
lem výměnného pobytu žáků. Během svého šes-
tidenního pobytu v České republice navštívili 
Prahu, kde měli možnost prohlédnout si Národ-
ní divadlo, podnikli výlet do Tábora, kde si pro-
hlédli Husitské muzeum a podzemní středověké 
chodby a samozřejmě nechyběla ani prohlídka 
města Jindřichův Hradec a jeho pamětihodnos-
tí, jako jsou Národní muzeum fotografi e, Dům 
gobelínů a Státní hrad a zámek.

Veletrhy, výstavy 
a prezentační akce
Město Jindřichův Hradec se pravidelně prezen-
tuje na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. 
Při účasti na těchto prezentačních akcích se 
město snaží co nejvíce využívat dlouhodobé 
spolupráce například s dobrovolným svazkem 
obcí Česká inspirace, Krajským úřadem Jiho-
českého kraje, agenturou Czech Tourism, Jin-
dřichohradeckými místními drahami a dalšími 
subjekty. Díky spoluúčasti partnerů ve společné 
expozici se město Jindřichův Hradec prezento-
valo a bude prezentovat i v roce 2012 na násle-
dujících akcích:
12. - 15. ledna 2012 - Go a Regiontour Brno, 

19. - 22. ledna 2012 - Slovakiatour Bratislava, 
9. - 12. února 2012 - Holiday World Praha, 16. - 
17. března 2012 - Infotour Hradec Králové, 20. - 
22. duben 2012 - Cestování 2012, květen 2012 
- Czech Tour Propag, červen 2012 - ArtsaFilm 
Telč, září 2012 - Vakantie 50+Beurs Utrecht, 
říjen 2012 - ITEP Plzeň, Kompas České Budě-
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pozemky územním plánem určené k bytové výstavbě v k. ú. Otín u Jin-
dřichova Hradce.

Podmínky prodeje:
obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 700,-Kč/m2
složení kauce při podání nabídky ve výši 5.000,-Kč
žadatel uhradí náklady na geometrické zaměření ve výši 6.783,-Kč/
parcela a ostatní náklady 
se smlouvou spojené
město si vyhrazuje před-
kupní právo po dobu 
pěti let ode dne účinnos-
ti kupní smlouvy, a to za 
stejnou kupní cenu
žadatel má vyrovná-
ny veškeré závazky vůči 
městu, jím zřízeným 
právnickým osobám 
a organizačním slož-
kám, případně jsou 
závazky smluvně zajiš-
těny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

•
•
•

•

•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Bioodpady tvoří více než 30% komunálního odpadu. Ročně je tak v Jihočes-
kém kraji na skládky odvezeno téměř 41 000 tun odpadu, který by šlo relativně 
jednoduše recyklovat.
Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. 
Proto nás předpisy směřují ke třídění a využití bioodpadu – ulehčí se tak sklád-
kám a mimo jiné se i sníží produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. 
Podle legislativy musí být množství bioodpadů ukládaných na skládky sníženo 
do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 1995.
Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň u domác-
ností v rodinných domcích kompostování přímo na vlastní zahradě na otevře-
ném kompostišti, kde kompost uzraje za přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí 
kompostéru, ve kterém kompost vznikne již během tří měsíců.
Některá města a obce již tuto problematiku řeší pomocí komunálních kom-
postáren. V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší než 
na zahradě, kompost zde vznikne už na několik týdnů. V kompostárnách jsou 
zpracovávány především bioodpady z údržby obecní zeleně a ze zahrádek.
Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti již nes-
mí z veterinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským 
zvířatům a musí tyto odpady předávat specializovaným fi rmám. V budoucnu 
bude problém mokrých bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplyno-
vých stanic, což jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází k rozložení orga-
nických látek na stabilizovanou hmotu a plyn metan, který se jímá a využívá 
v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny.

•

•

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK 
...aneb Co o odpadech možná nevíte

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto 
zveřejňuje svůj záměr:

Díl 7. Bioodpady

Věra Sedláčková

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

prodat

�� ���

8:00 9:00
9:00 10:00
10:00 11:00

11:30 12:30
12:30 13:30
13:30 14:30
14:30 15:30

8:00 9:00
9:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00

12:30 13:30
13:30 14:30

8:00 9:00
9:00 10:00
10:00 11:00

21.4.2012 11:30 12:30
20.10.2012 12:30 13.30

21.4.2012 11:30 12:30
20.10.2012 12:30 13.30

8:00 9:00
9:00 10:00
10:00 11:00

21.4.2012
20.10.2012

VO, Z 14.4.2012
13.10.2012

7.4.2012
6.10.2012                         - Na Kope�ku

                        - Brož. zahrada

VO, Z

14.4.2012
13.10.2012

Z

VO, Z

Harmonogram svozu odpad�

Radou�ka       - Náv. rybník

�����
��	
��

���������������������������
���������

VO, Z

�
�
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Buk                  - u kapli�ky

                        - Jitka

����������� �
���

Políkno            - u bývalé školy
Horní Ž�ár

Nežárka            - Mládežnická
                         - u h�išt�

D�bolín

11:30 12:30

21.4.2012
20.10.2012

!�"��#�"��$���

Zbuzany          - Družstevní

Otín                 - škola
                        - u váhy

Matná

7.4.2012
6.10.2012

                 - Bobelovka

%&��'((���

Dolní Radou�   - náves

Stará cesta

Dolní Skrýchov

Z    - odpad ze zelen�

VO, Z
Dolní Radou�   - pískovna

M � S T O

VO - velkoobjemový odpad

Sládk�v kopec - u h�išt�Z

Piketa              - Žid. h�bitov

Z

Z

Vajgar              - 	e�i�ka
Jáchymova      - parkovišt�
Denisova         - u sb�rny

21.4.2012
20.10.2012

byt č. 2, o velikosti 2 + 1, 67 m2 (1. podlaží), v domě čp. 723/II, v 
Nádražní ulici, Jindřichův Hradec, včetně spoluvlastnického podílu 
67/1602 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 2681, obec 
i k. ú. J. Hradec  

Podmínky prodeje:
minimální nabídková cena 780.000,-- Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-
zeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žada-
tel podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160,--  Kč 
za znalecký posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- 
Kč, v termínu pro podání nabídek 
na účet č. 6015-0603140379/0800, 
VS 39, která bude započtena na 
kupní cenu. Pokud zájemce, který 
o koupi v termínu požádal, kupní 
smlouvu neuzavře, kauce připadne 
ve prospěch města. Nevybranému 
žadateli bude kauce vrácena.

•
•

•

•
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

V měsících dubnu, květnu a červnu proběh-
ne v mateřských školách v Jindřichově Hrad-
ci vyšetření zraku dětí v rámci projektu „Lions 
Eye – preventivní vyšetření zraku předškolních 
dětí v roce 2012“. K vyšetření je používán pří-
stroj pediatrický autorefraktometr Plusoptix 
A09, který umožňuje bezkontaktní vyšetření 
zraku dětí a lze jej použít pro děti od věku šes-
ti měsíců.  Jak vyšetření probíhá? Je provedeno 
ze vzdálenosti 1m, trvá řádově sekundy. Měření 
je pro děti zcela bezpečné, přístroj je schválen 
Ministerstvem zdravotnictví. Přístroj vyhodno-
tí sférické dioptrie, cylindrické dioptrie (astig-
matismus), úhel šilhání (asymetrii), velikost 
zornic. Hodnoty jsou porovnány s hodnotami 
referenčními pro daný věk dítěte.  
Pokud budou u dětí zjištěny odchylky od nor-
málního nálezu přiměřeného věku dítěte, budou 

Bezplatné bezkontaktní vyšetření zraku 

předškolních dětí

Datum Mateřská škola Adresa Poznámka
12. dubna 2012 3. mateřská škola J. Hradec Vajgar 594/III (u Merkuru) Od 8.00 hod.
26. dubna 2012 3. mateřská škola J. Hradec Vajgar 690/III (u Billy) Od 9.30 hod.
17. května 2012 4. mateřská škola  J. Hradec Röschova 1120/II Od 8.00 hod.
17. května 2012 4. mateřská škola J. Hradec Sládkova 742/II Od 10.00 hod.
31. května 2012 2. mateřská škola J. Hradec Jáchymova 209/III Od 8.00 hod.
7. června 2012 1. mateřská škola J. Hradec Pod Kasárny 1019/II Od 8.00 hod.
7. června 2012 1. mateřská škola J. Hradec Růžová 39/II Od 9.30 hod.

Plán screeningového vyšetření zraku předškolních dětí v mateřských školách v Jindřichově Hradci.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ 
Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami 
jednotlivých mateřských škol zřizovaných měs-
tem Jindřichův Hradec, oznamuje veřejnos-
ti, že zápis do mateřských škol pro školní rok 

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem 
Jindřichův Hradec pro školní rok 2012/2013

rodiče infomo-
váni vytištěným 
„ P o t v r z e n í m 
o vyšetření“, kte-
ré bude podkla-
dem pro pediatra 
a další odborné 
vyšetření u oční-
ho lékaře. 
Bezplatné vyšetření se týká i těch předškolních 
dětí, které nenavštěvují mateřskou školu. Rodiče, 
kteří mají o toto vyšetření zájem, se mohou v uve-
dených termínech dostavit se svým dítětem do 
kterékoli mateřské školy v Jindřichově Hradci.
Nad projektem převzal záštitu pro mateř-
ské školy v Jindřichově Hradci starosta města 
Ing. Stanislav Mrvka.

Miroslav Kotěšovec

Upozorňujeme občany, že od 2. dubna do  dub-
na dojde k úplné uzavírce silnice II. třídy 128 
v obci Lodhéřov od začátku obce ve směru 
od Jindřichova Hradce po křižovatku s míst-
ní komunikací směr Studnice. Silniční provoz 
bude v obou směrech veden po silnici III/12836 
a III/12841 z Deštné přes Jižnou, Pluhův Žďár 
a Studnice do Jindřichova Hradce. Po dobu 
uzavírky nebudou dočasně obsluhovány zastáv-
ky: Deštná, samoty; Deštná, Brčík, rozc. 2.0; 
Lodhéřov, Najdek, rozc.1.0; Lodhéřov, točna; 
Lodhéřov, ObÚ; Lodhéřov, škola. Pro vybrané 
spoje linky č. 340040 bude zastávka Lodhéřov, 
škola přemístěna do náhradní zastávky. Děku-
jeme za pochopení.

Zbyněk Heřman

ODBOR DOPRAVY

Upozornění na 

úplnou uzavírku!

2012/2013 proběhne na všech mateřských 
školách v Jindřichově Hradci v termínu 18. 
a 19. dubna 2012 od 9.00 do 16. 30 hodin. 

Jitka Čechová

MĚSTSKÁ POLICIE

6. 2. 2012, 20.50 hodin, venku mráz dosaho-
val hodnoty -20°C a v ulici Pod vrchy si na zemi 
„ustlal“ silně podnapilý 48letý muž. Kolem-
jdoucí se ho snažili budit, leč marně, proto 
na místo zavolali hlídku strážníků. Strážníci 
muže probudili, naložili do služebního vozidla 
a začali řešit Nerudovskou otázku „ kam s ním“. 
Doma byl sám, manželka na odpolední směně, 
takže domů ne. Nakonec ho odvezli na služeb-
nu MP, kde pomalu střízlivěl. Následně vyrozu-
měli manželku, která si ho po skončení směny 
vyzvedla. Když si ho ze služebny odváděla, pro-
cedila mezi zuby, že doma ho výprask nemine.

Výpis z událostí
9. 2. 2012 ve 14.30 hodin byli strážníci zavoláni 
do Kaufl andu, kde bezpečnostní rám upozornil 
na 77letého muže, který v nákupní tašce a v kap-
se bundy pronášel bez zaplacení zboží v ceně 
106,-Kč (čokolády, sýry, oplatky, noviny). Ještě 
před uložením pokuty strážníků řekl, že kradl 
schválně, protože si chtěl přilepšit k důchodu.
Téhož dne v 17.30 hodin vyjížděli strážníci do 
Penny Marketu, kde si 22letý muž zakoupil 3 
housky. No, a protože samotné housky špatně 
kloužou do krku, tak si do rukávu bundy šoup-
nul ještě láhev vodky. 

13. 2. 2012 Tohoto dne by si strážníci moh-
li v Kaufl andu zřídit detašované pracoviště. Na 
první krádež vyjížděli v 9.50 hodin. To si 67letý 
muž jaksi „zapomněl „ v kapse bundy jedno 
lepidlo. Dle jeho slov „to chtěl zkusit“. 
V 11 hodin si zase 29letý muž nacpal do batohu 
vepřovou pečeni za dvě stovky a argumentoval 
tím, že měl hlad.
No a nakonec v 17.35 hodin si 17letý mladík jen 
tak šlohnul dvě láhve Amundsen vodky a kradl 
proto, že mu ještě není 18 a alkohol by mu zcela 
jistě neprodali.

pokračování na další straně



str. 6 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

14. 2. 2012 ve 23.00 hodin všímavý svědek 
oznámil, že na sídlišti Vajgar se 3 osoby v kapu-
cích podezřele motají kolem dodávkového vozu, 
zaparkovaného na parkovišti za Merkurem 
a v době oznámení odcházejí pryč. Následně 
autohlídce MP i Policie ČR osoby popsal. Stráž-
níci hledali osoby odpovídající popisu v okolí 
místa činu, neboť u vozidla bylo zjištěné rozbité 
okno a odcizené rádio.
Po cca půl hodině zaznamenal strážník obslu-
hující kamerový systém 3 týpky odpovídající 
popisu a jdoucí od sídliště Vajgar směrem do 
centra. Strážníci provedli jejich kontrolu, věc 
sepsali a předali Policii ČR.

15. 2. 2012 v 15.40 hodin vyjížděli strážní-
ci, kam jinam, než do Kaufl andu, kde si 64letý 
muž ukryl keramický nůž za čtyři stovky v kap-
se bundy a ostrahu na něj upozornil až detekč-
ní rám za pokladnou. Možná mu při ukládání 
blokové pokuty došlo, že za ty peníze mohl mít 
nožů celou sadu.

17. 2. 2012 v 01.50 hodin při provádění kon-
troly v Jáchymově ulici si strážníci všimli na 
čerstvě napadaném sněhu stop od vozidla, kte-
ré se klikatily po celé šíři vozovky. Vydali se po 
nich a zjistili, že vozidlo je zaparkované u Agi-
pu, kde se řidič ještě posilňuje před další jízdou. 
A opravdu, o několik minut později vyšel muž, 
usedl za volant a s vozidlem jel směrem do Rez-
kovy ulice, kde ho strážníci zastavili a při zjiště-
ní pozitivní hodnoty dechové zkoušky na místo 
přivolali hlídku Policie ČR, která si řidiče pro 
podezření z trestného činu převzala.

21. 2. 2012 Trošku vzrušení na sídlišti Hvěz-
dárna vyvolala vydra, která se rozhodla, že svou 
ranní procházku uskuteční právě po tomto síd-
lišti. Strážníci vydru odchytili a přemístili do 
nedaleké Nežárky.

5. 3. 2012 ve 13 hodin vyjížděla hlídka na Masa-
rykovo náměstí, kde byl pokojný občan (70 let) 
fyzicky napaden jedním z místních bezdomov-
ců (54 let).  Na místě bylo zjištěno, že bezdo-
movce rozčílily děti, které se mu posmívaly 
a házely po něm kamínky. Ten se za nimi roz-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V letošním roce se již třetí vítání občánků uskutečnilo v pátek 2. března v refektáři Národního muzea fotografi e. Nově narozené děti byly tentokrát při-
vítány místostarostou města Bohumilem Komínkem. Slavnostního obřadu se zúčastnili: Ondřej Antušek, Julie Ažaltovičová, Marek Chodec, David 
Koranda, Ondřej Krejčí, Tomáš Heller, Matyáš Mach, David Prokeš Pavel Petrovský, Monika Radostová a Vojtěch Miroslav Rataj.

Karolína Průšová

V pátek 2. března jsme přivítali nové občánky

Foto: L. Šenkeříková a R. Kočí

běhl, aby je ztrestal, ale děti byly rychlejší. No, 
a když kolem procházel zamyšlený důchodce, 
rozčilený bezdomovec do něj zezadu strčil a on 
upadl obličejem na zem, přičemž si zlomil nos 
a poškodil chrup. Zraněného muže si odvezla 
záchranka a násilníka čeká zasloužený trest.

6. 3. 2012 v 9.45 hodin se padesátiletý muž 
pokusil v Albertu ukrást potřeby na holení za 
220,-Kč. Na svoji obhajobu uvedl, že chtěl kole-
govi z práce koupit dárek k narozeninám, ale 
protože neměl peníze, tak si k věcem pomohl 
krádeží.
 
10. 3. 2012 v 7.44 hodin bylo anonymně ozná-
meno, že na náměstí Míru se do své Felicie 
pracně nasoukal muž, který měl „řádně nakou-
peno“. Strážník, který oznámení přijal, na mís-
to nasměroval autohlídku a sám muže sledoval 
kamerovým systémem. Viděl, jak se tento rozjel 
vpřed a skončil na tažném zařízení vozidla před 
ním. Nato zcela logicky usoudil, že dopředu 
to nepůjde a zařadil zpátečku. Tímto chytrým 
tahem se dostal z parkovacího místa do vol-
ného prostoru a vyrazil do Komenského ulice, 
kde odbočil do ulice Kostelní. Zde zastavil, aby 
se ujistil, že nemá poruchu zraku, ale pořádně 
namrzlé přední sklo. Strážníci k němu přistou-
pili a po zjištění totožnosti mu nechali „fouk-
nout“. Naměřená hodnota 2,85 promile hovo-
řila víc než jasně v jeho neprospěch, proto ho 
strážníci namístě předali hlídce Policie ČR.        

Rudolf Gabriel, strážník
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Náš národ nemá mnoho hrdinů, ke kterým může 
vzhlížet, jejichž život může být inspirací pro dnešní 
i příští generace. Je doslova tragédií, že zejména hrdi-
nové odboje, kteří svými činy psali slavnou historii 
naši republiky, byli komunistickým režimem popra-
vováni, vězněni, šikanováni, nebo museli odejít do 
emigrace. K těmto hrdinům, spjatým s Jindřichovým 
Hradcem, patřil brigádní generál Josef Eret.
Generál Eret, účastník prvního, druhého i třetí-
ho odboje, byl v letech 1937 – 1939, jako plukovník 

generálního štábu čs. armády, velitelem jindřichohradeckého 29. pěšího 
pluku. Nezměrné úsilí pracovníků Vojenského historického ústavu v Pra-
ze, kteří shromáždili materiály o životě a díle tohoto hrdiny a iniciativy 
velení 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci, byly 
korunovány úspěchem: jindřichohradecký 44. prapor od roku 2011 nese 
jméno generála Josefa Ereta. S podporou radnice a starosty města Ing. Sta-
nislava Mrvky byla také vydána publikace věnovaná generálu Eretovi.
Je třeba doplnit, že Josef Eret a jeho rodina měli k našemu městu hlubší 
rodinný vztah, než byl vztah pracovní. Dcera manželů Eretových Iva se 
provdala za JUDr. Václava Mosteckého a později s celou rodinou včetně 
roční dcerky Ivy po komunistickém puči 1948 emigrovala do USA. Z Víd-
ně, kde Josef Eret působil služebně, po varování že má být zatčen, také on 
emigroval s manželkou do USA. Žil v New Yorku, později ve Washingto-
nu. Do své milované vlasti, pro kterou tolik vykonal, se již nemohl vrátit 
a v roce 1973 zemřel. Jeho zeť Václav Mostecký působil ve Spojených stá-
tech jako profesor mezinárodního a srovnávacího práva na univerzitách, 
včetně slavné Harvard Univerzity. Byl synem významného jihočeského 
historika a profesora jindřichohradeckého gymnázia PhDr. Václava Mos-
teckého (autor Dějin města Vodňan). Jeho bratři, docent Vlastimil Mos-
tecký učil na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a MUDr. Jiří Mostec-
ký byl primářem v nemocnici v Českém Krumlově.
Vnučka generála Ereta a doktora Mosteckého Iva Pokorný, v létě 2010, po 
třiašedesáti letech, navštěvuje vlast svých rodičů a prarodičů. 
Generál Josef Eret se nedožil své rehabilitace a zaslouženého uznání, ale 
díky sametové revoluce a pádu totalitního komunistického režimu jeho 
jméno nebude zapomenuto.

 Zdeněk Žemlička

Generál, který se nesměl vrátit
(Pokračování ze str. 1)
Velikonoční symbolika
Velikonoční beránek: Beránek byl velmi rozšířený již v předkřesťanské 
tradici a to v celé středomořské civilizaci. V křesťanské církvi se beránek 
stal symbolem Božího beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítěz-
ství. Beránkem Božím je Kristus nazýván na znamení čistoty, nevinnosti 
a poslušnosti. 
Velikonoční svíce: Svíce je velmi důležitým symbolem ve všech kultu-
rách, protože světlo je chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce 
symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí. 
Velikonoční svíce bývá často zdobena motivem kříže, na kterém jsou 
voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem pak je první 
a poslední písmeno řecké abecedy – alfa a omega.  
Velikonoční věnec, Velikonoční vajíčko: Jelikož vejce obsahuje zárodek 
života, je již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, vzkříšení a živo-
ta. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený 
řadou obřadů a pověr. 
Malování velikonočních vajíček - přírodní barvy:
červená – odvar slupek červené cibule a octa, červeného zelí nebo šťáva 
z červené řepy. 
tmavě zelená – odvar z mladého žita, voda ze špenátu,  olšové kůry nebo 
odvar z kopřiv. 
světle zelená barva – odvar z lipového květu, kmínu nebo šafránu.
žlutá barva – odvar z cibulových slupek (vejce povaříme jen krátce), odvar 
ze šafránu, rozdrcené bobule jalovce, kurkuma.
fi alová barva – odvar z lipového květu, kmínu, šafránu nebo černého bezu. 
hnědá barva – odvar z cibulových slupek a čaj. 
Velikonoční oheň: Oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobo-
tu při obřadech Velké noci. Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční sví-
ce, která se poté ve slavnostním průvodu vnese do temného kostela. 
Velikonoční zajíček: Zajíc je označován za toho, kdo o Velikonocích při-
náší vajíčka, nejlépe ta čokoládová. 
Náš tip: 
Velikonoční koncert Pěveckého sboru Jakoubek – YMCA J. Hradec v  kap-
li sv. Maří Magdaleny dne 8. 4. 2012 od 17.00 hod. 

Ivana Bačáková

Velikonoce už jsou za dveřmi

Od 15. 2. 2012 do 11. 3. 2012 nás opustili

Projevujeme úctu zemřelým

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.
Hana Palusková              

Jméno, Příjmení, bydliště Datum 
naroz.

Datum
 úmrtí

Jaromír KUBÍNEK, Jindř. Hradec 19.12.1926 15.2.2012
Bohumil TRÁVNÍČEK, N. Včelnice 20.10.1945 20.2.2012
Vladimír KULHAN, Plavsko 21.1.1927 20.2.2012
Jaroslava PRŮCHOVÁ, Jindř. Hradec 30.3.1923 22.2.2012
Františka ZICHOVÁ, Jindř. Hradec 26.3.1924 23.2.2012
Bohumila NOVÁKOVÁ, Jindř. Hradec 2.10.1914 24.2.2012
Lidmila KOŘÍNKOVÁ, Jindř. Hradec 19.2.1923 26.2.2012
Jan BINDER, Vydří 8.6.1928 29.2.2012
Ing. František BICENC, Číměř 6.5.1952 28.2.2012
Bohumír KUBÍČEK, Slavonice 17.10.1950 29.2.2012
Bohumil JEŘELA, Jindř. Hradec 27.7.1943 1.3.2012
MUDr. Jarmila  SVOBODOVÁ, J. Hradec 8.1.1924 6.3.2012
Karel SEIDL, Jindř. Hradec 24.8.1945 7.3.2012
Růžena HÁJKOVÁ, Lásenice 30.8.1930 11.3.2012
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Jako každé jaro, i letos by se Hamerský 
potok o. s. rád připojil k mezinárodní kam-
pani „Ukliďme svět“. Tradičně se zaměříme 
na úklid a údržbu Jindrovy naučné stezky 
v okolí rybníka Vajgar, případně dál směrem 
na Bobelovku. Sraz zájemců o jarní úklid je 
22. dubna v 14 hodin na parkovišti u Alberta. 
Pracovní rukavice každému rádi zapůjčíme, 
pytlů na odpadky bude také dost. S sebou 
si tedy vezměte především dobrou náladu 
a odhodlání strávit s námi příjemné pracov-
ní odpoledne. Kampaň „Clean up the World“ 
(„Ukliďme svět“) probíhá letos již 20. rokem, 
zapojují se do ní dobrovolníci ve více než 
stovce zemí. V ČR je koordinátorem kam-
paně Český svaz ochránců přírody, hlavním 
sponzorem je Nadační fond Veolia. Hamer-
ský potok o. s. tuto akci navíc pořádá v rámci 
projektu OPAL, který je fi nancovaný z pro-
středků SFŽP a MŽP.

 Jana Dvořáková

Ukliďme svět

Fakulta managementu a Jindřichohradecká kul-
turní společnost pořádají v úterý 10. 4. 2012 
od 17.00 hodin v kinosále fakulty u příležitosti 
ukončení výstavy Kouzelný? staro – nový Hra-
dec besedu s architektem Davidem Vávrou. 

David Vávra se během besedy nazvané „Šumný 
Jindřichův Hradec 21. století“ spolu s dalšími 
známými hradeckými odborníky zamyslí nad 
architektonickou proměnou moderní archi-

O architektuře s Davidem Vávrou
tektury, nad stavebními zásahy v památkových 
zónách i rozumným využitím krajiny. Zajíma-
vé jistě budou i názory na stavbu nových obyt-
ných zón tzv. „satelitů“ a jejich vliv na společ-
nost z pohledu sociologického.

Vítány budou i názory veřejnosti. Jste srdečně 
zváni.

Věra Kubátová

MESADA, občanské sdružení si dovoluje vyzvat 
širokou veřejnost k účasti na již probíhající 
výtvarné soutěži Pomáháme si. Soutěž nesoucí 
tento titul má za cíl zamyslet se nad hodnotou 
vzájemné pomoci v běžném životě. 
Zúčastnit se může každý z Vás! Výtvarnou prá-
ci na téma „Pomáháme si“ zašlete na adresu 
Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec do 15. 
6. 2012. Mělo by se jednat o kresbu, malbu, gra-
fi ku či počítačovou grafi ku v maximálním roz-
měru A2. Na druhou stranu práce uveďte kate-
gorii, jíž se účastníte (předškolní věk, žáci 1. 
stupně, žáci 2. stupně, mládež od 15 do 26 let, 
dospělí), Vaše jméno a příjmení, věk, kontakt 
a výstižný název. Po ukončení soutěže vybere 
odborná porota vítězné práce z každé katego-
rie. Na tuto soutěž bude v podzimních měsících 

Pomáháme si
navazovat výstava vybraných prací v Muzeu 
Jindřichohradecka, při které budou vybírat také 
návštěvníci práce k ocenění.
Soutěž se uskutečňuje k příležitosti 10. výročí 
založení organizace, která poskytuje sociální služby 
na Jindřichohradecku. Jelikož jsme nezisková 
organizace, dovolujeme si také požádat fi rmy 
a podnikatelské subjekty o vyjádření podpory 
formou fi nanční částky nebo přímo věcnou cenou 
pro vítěze soutěže. V případě, že se rozhodnete 
tuto akci podpořit, bude Vaše jméno uvedeno na 
seznamu sponzorů při konání výstavy.  
Zapojte se do soutěže i Vy a pomozte nám usku-
tečnit akci zaměřenou na pozitivní hodnoty.
Více informací na www.mesada.eu. 

 Jana Jannová

Že nevíte, o čem je řeč? Tak dovolte, abych Vám tento termín blíže před-
stavil. Dne 25. února 2012 byly v Jindřichově Hradci slavnostně předány 
ceny za dobrovolnictví ,,Křesadlo 2011“ a ,,Dobrá parta 2011“. Slavnostní 
předání ocenění proběhlo v Muzeu Jindřichohradecka za přítomnosti jin-
dřichohradeckého rodáka a hokejového reprezentanta Aleše Kotalíka.
Pořádající organizace Fakulta managementu VŠE a Národní dobrovolnic-
ké centrum HESTIA vyhlásilo možnost nominací dobrovolníků v Jiho-
českém kraji pro získání ocenění ,,Kře-
sadlo 2011“ a ,,Dobrá parta“. Udělení 
těchto cen je oceněním pro ty, kteří 
svojí činností pomáhají druhým. Záro-
veň je to uznání těch, kteří se dobrovol-
nictví věnují z celého srdce a jsou pro 
dobrovolnictví schopni obětovat svůj 
volný čas.
Odborná porota posuzovala dobrovol-
nictví ve dvou kategoriích: Cena Kře-
sadlo za individuální činnost a cena 
Dobrá parta za kolektivní práci. Prá-
vě v druhé jmenované kategorii cenu 
z rukou Aleše Kotalíka převzali dobro-
volní hasiči z Jindřichova Hradce. 
V loňském roce se sbor dobrovolných 

Členové Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec:
Horní řada zleva: Jakub Mužík, Katka Svobodová, Lubomír Beran – velitel SDH JH, Jaroslav Neubauer, Milan Mikulec, Dušan Beran, Vladimír Pavlík ml.

Dolní řada zleva: Radek Mayer, Zdeněk Bušta, Lukáš Bušta a hasičský potěr Jolana Beranová a Vladimír Pavlík nejmladší.

Jihočeská ,,Parta roku 2011“ je z Jindřichova Hradce
hasičů podílel na 29 zásazích, a to především odstraněním bodavého 
hmyzu, odstraněním padlých stromů, ochranou majetku při povodních 
a asistenci při požárech. Mimo to se členové SDH JH aktivně zapojují 
do společenských a kulturních akcí pořádaných městem. Spolupracují se 
sociálním odborem MěÚ J. Hradec, Fondem ohrožených dětí – Klokánek, 
podílejí se na organizaci propagační akce Zkus být hasičem, záchraná-
řem, policistou a pomáhali také s pořádáním loňského Pekelně zábavného 

odpoledne na náměstí Míru. Členo-
vé SDH JH jsou rovněž pravidelnými 
dárci krve.

Nominovaní dobrovolníci
Pavla Čotková, František Kocar, 
MUDr. Jaroslav Hojný, Tereza Bernáš-
ková, Bc. Andrea Vágnerová, Martin 
Schonbauer, Libuše Drdáková, Marti-
na Bláhová, Jiřina Ohrazdová
Nominované party
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec, „Sestřičky“ domácí péče, SK 
Kapři SJK, D-Klub, Tým dobrovolníků 
Linky důvěry v Písku

Radek Mayer
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CHCETE NÁS?
Šarpy
kříženec labradora, pes, 1-2 roky
Šarpy je mladý statný pej-
sek. Je celkem poslušný, na 
zavolání přijde, může chodit 
na volno. S ostatními pejsky 
vychází dobře.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)
 

Keksík
kříženec jezevčíka, pes, 6-8 let
Keksík je milý pejsek, na vodítku 
chodí obstojně, má rád společnost. 
Je dominantnější povahy, vyžaduje 
pozornost a miluje mazlení.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec) 
 

Rexík
kříženec, pes, 10-12 let
Rexík je zachráněný ze špatných 
podmínek. Je starý, s největší prav-
děpodobností hluchý. Rexík je 
vděčný pejsek a velice nenáročný.  
Vzhledem k jeho handicapu ho ale 
nedoporučujeme k malým dětem, 
jelikož u takového pejska není problém, aby se 
při nevhodném zacházení polekal a ohnal se.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 
 

Lusy
kříženka, fena, cca 4-7 let, KASTROVANÁ
Lusy je zachráněná ze špatných 
podmínek. Je to moc milá feneč-
ka, z počátku bázlivá, ale rychle se 
přizpůsobuje, když vycítí, že jí nic 
nehrozí. Na vodítku chodí pěkně.
Kontakt: 731 510 774 (Č. Budějovice) 
 

Vesna
kříženka, cca 1-2 roky, KASTROVANÁ
Vesna je ustrašená fenečka. Potřebuje trpělivost 
a vlídnost, poté z ní bude 
prima rodinný společník. Na 
vodítku chodí pěkně, je čis-
totná. Vhodná do bytu, či 
domku se zahrádkou.
Kontakt: 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Majda
dlouhosrstý jezevčík, starý
Majda je opuštěný sta-
rý jezevčíček, který se oci-
tl v útulku po smrti maji-
telky, ale pobyt zde velice 
špatně snášel. Nyní ho máme 
v domácí péči, ale i tak by si zasloužil dožít někde 
v klidu a obklopen lidmi, co ho budou mít rádi.
Kontakt: 775 258 349 (Strmilov)

Záchytné kotce J. Hradec: www.psi-jh.estranky.cz. 
Cibela, o. s.: www.cibela.cz

Klára Zdeňková
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17. března 2012 se konal již devátý benefi č-
ní ples Občanského sdružení OKNA s názvem 
„Okénko roste“. Název odráží potřebu Oken 
rozšířit své prostory, protože žadatelů o služ-
by je podstatně více, než můžeme přijmout.
Vyprodaný sál Střelnice přivítal řadu pří-
znivců a členů Oken, kteří společně strá-
vili krásný večer, nabitý tancem, infor-
macemi, poděkováním dobrovolníkům 
a řadou dalších krásných chvil. Výtěžek ple-
su činil 72 837,- Kč a bude využit na vybave-
ní a pronájem nových prostor pro práci Oken.
Občanské sdružení chce touto cestou velice 
poděkovat za významnou pomoc fi rmě AVE, 
Městu Jindřichův Hradec, kapele LUCKY Jin-
dřichův Hradec, členům Rotary clubu Jindři-

Ples Občanského sdružení OKNA se vydařil
chův Hradec, všem účastníkům plesu i těm, 
kteří zakoupili vstupenky s nápisem „děku-
jeme za podporu“ a všem, kteří akci  podpo-
řili - darem do soutěže, organizační pomocí 
apod. Velmi si vážíme lidí, kteří nám jakoukoli
formou vyjadřují dobrou vůli.

 Drahomíra Blažková

Úkazy na obloze v dubnu 2012

Hvězdárna F. Nušla a astroklub 

při DDM v Jindřichově Hradci

Planety Merkur, Uran a Neptun jsou nepozoro-
vatelné, Venuši nelze přehlédnout v první polo-
vině noci vysoko na západě.  Mars je na obloze 
po celou noc kromě jitra, Jupiter ještě najde-
me na začátku měsíce večer nízko nad západ-
ním obzorem. Saturn je vidět kromě večera po 
celou noc. 
Nejhezčí pozorování Měsíce je v období kolem 
jeho první čtvrti. Ten je Sluncem osvětlován 
z pravé strany; vidíme tedy pouze polovinu jeho 
osvětlené polokoule. Proto povrchové útvary 
do krajiny vrhají stíny, proto obraz v daleko-
hledu nabývá prostorovosti a je velmi působivý. 
V době kolem úplňku dopadají sluneční paprsky 
na Měsíc ze směru našeho pohledu, stíny v kra-
jině a prostorovost tak zcela chybí a obraz je 
plochý a přesvětlený.  Ostatní objekty na obloze, 
jindy dobře pozorovatelné, nejsou vidět v dale-
kohledech dobře nebo dokonce vůbec.  Měsíc 
projde 6. dubna úplňkem, 13. dubna posled-
ní čtvrtí, 21. dubna novem a 29. dubna nasta-

ne první čtvrť. 7. dubna v 18 hod. projde Měsíc 
přízemím, jeho vzdálenost v tento den bude 
358 306  km. 22. dubna v 15 hod. nastane odze-
mí, vzdálenost Měsíce bude v tomto okamžiku 
406 429 km.
Sluneční aktivita pomalu narůstá, vzhledem 
k blížícímu se maximu sluneční činnosti v tom-
to cyklu. Na Slunci proto za jasného počasí 
můžeme pozorovat množství slunečních skvrn, 
což jsou chladnější místa, než je okolní prostře-
dí a stejně tak místa teplejší a světlejší - fakulo-
vá pole.
Jarní jasná noční obloha přináší krásný pohled, 
stejně jako kdykoli jindy. Je možné dalekohle-
dy vidět mnoho různých objektů, neviditelných 
prostým okem, například hvězdokupy, plane-
tární mlhoviny, galaxie, plynné a plynopracho-
vé mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty. 

Slunce vstoupí do znamení Býka dne 
19. 4. 2012 v 17 hod. 11min SEČ.

Pro veřejnost je v dubnu 2012 Hvězdárna otevřena:
Odpoledne: úterý od 14.00 do 16.00,  čtvrtek a pátek od 13.30 do 15.30 hod.

Večer: úterý a pátek od 20.30 do 22.30 hod.
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.

V případě nepřízně počasí v projekčním sále nabízíme náhradní program 
– přednášku s projekcí na různá astronomická témata. 

Začátek vždy ve 20.00 hod., konec v 21.30 hod.
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10,- Kč; děti 5,- Kč
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve…

 Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se opět do ulic Jin-
dřichova Hradce vydají dobrovolníci a skau-
ti se zapečetěnými kasičkami. Možná právě 
Vás požádají o příspěvek pro Diakonii ČCE – 
středisko Rolnička ze Soběslavi a jako podě-
kování Vám nabídnou symbolickou rolničku.
11. ročník sbírky „Rolničkové dny“ pro-
běhne v týdnu od 23. do 27. dubna i v dal-
ších 9 jihočeských městech. Dobrovolníci 
budou v ulicích žádat o fi nanční příspěvek 
na zakoupení osobního automobilu. Díky 
němu budeme konečně moci nabídnout 
dopravu všem našim klientům se zdravotním 
postižením z táborského regionu. Zajistíme 
tím jejich každodenní ranní a odpolední ces-
tu do školy a zaměstnání v Rolničce. Sbírka 
probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách a její konání je 
ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kra-
je, jehož kontrole také podléhá.

Děkujeme vám všem, kteří nás během Rol-
ničkových dnů podpoříte. 

Více informací na www.rolnicka.cz

Renata Gargulová

Sbírka 
Rolničkové dny 2012 Poslední březnový čtvrtek se konal literární 

večer, na kterém proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítězů autorské literární soutěže Jindřichohra-
decký Textík. Vyhlášení proběhlo až po uzávěr-
ce tohoto čísla Zpravodaje, proto reportáž z lite-
rárního večera najdete až v příštím vydání.

Uděleno bylo celkem osm cen. Vedle čtyř 
hlavních Textíků, tři zvláštní ceny poroty a jedna 
cena města. Texty vítězných prací budeme ve 
Zpravodaji otiskovat na pokračování. První 
dílo, které vám přinášíme, získalo Cenu Města 
Jindřichova Hradce. Autorem je nejstarší 
a navíc bydlištěm i nejvzdálenější účastník 
naší soutěže. Pan doktor Jiří Viewegh bydlí až 
v německém Bayreuthu a 82 let byste mu určitě 
nehádali. Do soutěže zaslal dva příspěvky, oba 
svým zpracováním porotu zaujaly. Pan Viewegh 
se o soutěži dozvěděl z literárního portálu 
www.epika.cz, kde se jako autor profi luje již 3 roky. 
Položili jsme mu několik otázek:

LM: Jaký vztah máte k Jindřichovu Hradci?
JV: Můj vztah k městu spočívá jedině v tom, 
že jsem se v jeho okolí u Albeře před dávnými 
lety zúčastnil jako medik po prvním ročníku na 
fakultě dvoutýdenního předvojenského tábora. 
Vzpomínám si ještě na úzkokolejnou železni-
ci, po které jsme se tam dostali a na obrovský 
rybník, kde jsme ve volném čase pádlovali na 
gumových vojenských člunech.

Literární soutěž Jindřichohradecký Textík
LM: Kdy jste s psaním začínal a co rád čtete?
JV: Již jako desetiletý kluk jsem debutoval 
povídkou o vlčákovi v předválečném časopisu 
pro mládež Mladý svět. Čítával jsem rád staré 
dobré autory Jiráska, Baara, Wintra, Němcovou, 
z těch mladších pak bratry Čapky, Scheinpfl u-
govou, Procházku, Kunderu, Michala Viewe-
gha (se kterým nejsem v příbuzenském pomě-
ru) a jiné. Ze zahraničních uvádím jména mých 
oblíbených: Verne, Maupassant, Čechov.

LM: Co byste svými autorskými počiny rád 
sdělil? 
JV: Chci svými příspěvky seznámit čtenáře 
s různými zajímavými až neobvyklými zážit-
ky ze „světa v bílém“, ve kterém jsem strávil tolik 
let svého života.

LM: Jedná se ve Vašem příspěvku do soutěže 
o autorskou licenci nebo o skutečný příběh?
JV: „Sugesce“ vznikla skutečně na podkladě 
zážitků z mého pětiletého každotýdenního ces-
tování na lékařskou fakultu do Brna a zpět na 
Vysočinu, odkud pocházím. Fiktivní je pouze 
ten závěr o ústavu pro hluchoněmé. 

Lenka Michalcová
 
Příspěvek Jiřího Viewegha najdete v rubrice 
Listárna na str. 15.

Molière

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
komedie o mnoha vymyšlených nemocech a jedné opravdové lásce 

Nenapravitelný hypochondr Argan (Luděk Sobota) 
trpí mnoha tajemnými nemocemi. Naštěstí má dok-
tora Purgona, který mu na mandlovnici, nebezpeč-
nou svíravou bolest loktů či svalovou angínu přede-
pisuje utišující léky. Jenomže poklidnou konzumaci 
léků narušují starému továrníkovi ženy v jeho domě. 
Služebná Tonička považuje doktora Purgona za šar-
latána, který chce z Argana jen tahat peníze. Dce-
ra Anděla si zas nechce vzít Purgonova syna Tomá-
še, jenž studuje medicínu a Arganovi by se náramně 
hodil jako doktor do rodiny, nýbrž pohledného plavčíka Kleanta. Navíc 
mladá továrníkova žena Belina naléhá, aby dal dceru do kláštera, kam dří-
ve chtěla. A do toho všeho existují lidé, kteří si Arganovi dovolí drze říct, 
že není nemocný…

KD Střelnice 24. 4. 2012 v 19.00 hodin – předplatné skupiny A.

                                                                                                  Ivana Bačáková

Dívčí válka je nejúspěšnější a nej-
hranější ze všech divadelních her 
v České republice. Její atraktivnost 
se skrývá především v lehkosti žán-
ru, nadsázce, využitých tématech 
a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: 
„Dívčí válku jsem psal – tak říka-
jíc – českému národu „na míru“, jde 
především o jemu blízký styl humo-
ru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc, jde o odpočinko-
vý žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kte-
rými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám 
– tak Bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekono-
mice. O mimořádném úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé 
naší republice“.
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Milan David, Jarosla Sypal, Evžen 
Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Romana Goščíková, Bedřich 
Maruštík  a další.

Na komedii DÍVČÍ VÁLKA přijďte se podívat dne 10. 4.2 012 do KD 
Střelnice od 19.00 hodin.

  Barbora Boctor

Na Střelnici bude k vidění 

Dívčí válka
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A co poslucha-
če na koncer-
tě Karla Plíha-
la čeká? Jemná 
a hravá poetika, 
komorní atmo-
sféra. Vše ve for-
mě inteligentně 
humorných, čas-
to vyzrále sebe-
ironických tex-
tů nebo krátkých 
veršovánek uvo-
zujících či dopl-
ňujících jednot-
livé písničky. A především: famózní kytarové 
umění. Plíhal kytarista je kapitola sama pro se-
be. Člověk by mohl tohoto kytarového samouka 
poslouchat i zarytě mlčícího a v žádném přípa-
dě by se nenudil. Valčíky, blues, latinskoameric-
ké rytmy, swing i jeho typické náladovky, hra-
né nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými 
durovými akordy – vše zvládá s lehkostí a bravu-
rou. Plíhal – to je silná, pozitivní „energie sbalená 
ne do cukru“, nýbrž do zpěvu, recitování a hry.

Karel Plíhal pokračuje v psaní písní na nové al-
bum a postupně je zařazuje do svého pořadu, 
přídává nové básničky a snaží se tak divákům 
přinést vždy něco nového. Je zážitek slyšet Plí-
hala z přehrávače nebo číst jeho poetické texty. 
O něčem jiném je ale vnímat neopakovatelnou 
atmosféru jeho koncertů.

Koncert Karla Plíhala pořádá KD Střelnice dne 
11. 4. 2012 v 19.00 hodin

Ivana Bačáková

Koncert Karla Plíhala

Projekt Stories je z programu „Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–
2013“ a je spolufi nancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

V jindřichohradeckém muzeu fotografi e 

startuje výstavní sezona. Zahajují ji STORIES    
Národní muzeum fotografi e ve spolupráci se 
spolkem Waldviertel Akademie ve Waidhofenu 
an der Th aya a s Jihočeským muzeem v Českých 
Budějovicích připravilo v rámci historicko-foto-
grafi ckého projektu Stories/Příběhy stejnojmen-
nou fotografi ckou výstavu. V muzeu fotografi e 
má premiéru a startuje zde výstavní sezonu.     
Tříletý přeshraniční projekt, jehož je součástí, 
mapoval na základě vybraných měst a obcí spo-
lečnou historii Čechů a Rakušanů žijících v již-
ních Čechách a ve Waldviertelu v poválečném 
období. Jeho základem se staly životní příběhy 
tamních obyvatel, proto název Stories.    
S historiky, kteří se v bádání zaměřili na léta 
1945–1989, vyšlo do terénu také 20 českých 
a rakouských fotografů, aby zdokumentova-
li, jak se historie promítla do dnešního živo-

ta lidí v příhraničí. Zachytili je v zaměstnání, 
po návratu z práce domů, během odpočinku, 
při oslavách, zábavě. V okamžicích radostných 
i smutných, v každodenním i ve svátečním živo-
tě. Z fotografi í jsou patrné jak rozdílnosti obou 
regionů, tak osobité rysy pohraničí a shody, kte-
ré lidi z obou zemí sbližují.  
Krom 120 snímků, z nichž výstava zejména 
sestává, budou k vidění též staré plakáty, foto-
aparáty a jiné dobové předměty, zapůjčené na 
projektu spolupracujícími pamětníky, archivy či 
obecními a městskými úřady. Po premiérovém 
uvedení v Jindřichově Hradci 4. – 29. dubna se 
Stories ukáží ještě v květnu ve Vídni a v červnu 
ve Waidhofenu an der Th aya.  

Eva Florová, manažerka projektu Stories

Národní muzeum fotografi e v Jindřichově Hradci, Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Th aya 
a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zvou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy STORIES. 
Proběhne ve středu 4. dubna 2012 v 17.00 h v Národním muzeu fotografi e, Kostelní 20/I, Jindřichův 
Hradec. Výstava potrvá do 29. dubna 2012. Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 –17.00 h. Vstup vol-
ný. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kautzen, 2010_Stanislav Maxa

Cenu Akademie za zásluhy známou pod přezdívkou Oscar 2011

Th e Artist  - 11. 4. 2012 v 19.00 hodin
Romance/Francie,Belgie/H.C.E./2D. Němý/titulky. Režie: Michel Hazana-
vicius. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné Kč 90,-
Železná Lady  - 20. 4. 2012 v 17.30 a 20.00 hodin
Životopisný/Velká Británie/Bioskop/2D. Titulky, Režie: Phyllida Lloyd
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné Kč 100,-
Hugo a jeho velký objev – 25. 4. 2012 v 19.00 hodin
Dobrodružný/USA/Bontonfi lm/3D. Titulky. Režie: Martin Scorsese
Vstupné: Kč 130,-

Českého lva 2011

Poupata – 4. 4. 2012 v 19.00 hodin
Drama/ČR/Bontonfi lm/2D. Režie: Zdeněk Jiráský
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné Kč 80,-
Alois Nebel – 18. 4. 2012 v 19.00 hodin
Drama/ČR/Aerofi lms/2D. Režie: Tomáš Luňák. Vstupné Kč 60,-

Karel Janouch

Kulturní dům Střelnice uvádí v měsíci 

dubnu přehlídku fi lmů, které získaly:

Příznivce textilních uměleckých řemesel zveme do budovy bývalého zámec-
kého pivovaru. Mohou si zde vybrat z bohaté programové nabídky – v rám-
ci komentované prohlídky se dozví vše o tkaní a restaurování, v živé expo-
zici uvidí tkadleny a restaurátorky při práci, uvidí tkalcovské stavy a stroje, 
seznámí se s významnými osobnostmi textilního umění. Ani malí návštěv-
níci se u nás nebudou nudit. Jistě je zaujme některý z interaktivních pro-
gramů v dětském koutku nebo krátký fi lm v kinosále muzea. Pro zájem-
ce o praktickou výuku tkalcovských řemesel jsme připravili několik kurzů, 
bližší informace najdete na našich stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Více informací na: www.dumgobelinu.cz                  
Otevírací doba:
duben – říjen (otevřeno denně kromě pondělí) 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin. 
Vstupné: 
dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři, studenti) 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč  

                       Rita Škodová

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s., 

je od 1. dubna 2012 otevřen pro veřejnost

GrossSiegharts, 2010_Jiří Tiller
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Vybrané dubnové premiéry v kině Střelnice
LORAX     
animovaný / USA / Bontonfi lm / 3D
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž 
žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 

umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kte-
rých si můžete dálkovým ovladačem nasta-
vit jarní, letní, podzimní, zimní a disco vari-
antu. Komu by se chtělo ven, za vysokou a 
neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž 
neprůchodnost dohlížejí gorily místního vlád-
ce, pana O´Hareho? Zdejší lidé si na to zvyk-
li a většina z nich už dávno zapomněla, jak 
vypadá opravdová příroda. V českém znění:  
Tomáš Juřička, Otakar Brousek, M. Kantorko-
vá, Dominika Hašková, M. Holán a další. Režie:  
Chris Renaud
Hrajeme:  5. a 6. 4. 2012  pouze od 17.30

NAVŽDY SPOLU    
Romantický/ USA, Francie, V. Británie, 
Německo /  Falcon / 2D
Paige a Leo představují mladé novomanžele, 
kteří jsou do sebe až po uši zamilovaní a žijí 

spokojeným životem umělců v Chicagu. Jed-
né zimní noci se při vánici stanou účastníky 
dopravní nehody. Leo ji přečká bez úhony, 
ale úraz hlavy připraví Paige o veškeré vzpo-
mínky na vztah s manželem. Když se probe-
re z kómatu, je pro ni Leo cizí člověk. Leo se 
náhle ocitá v bolestné situaci člověka, který je 
nucen znovu zažehnout lásku, na kterou čekal 
celý život, a získat si srdce své manželky ještě 
jednou…
Hrají:  Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam 
Neill a další. Režie:  Michael Sucsy 
Hrajeme:  12. a 13. 4. 2012 od 17.30 a 20.00

ŽELEZNÁ LADY  
životopisný / V. Británie, / Bioscop / 2D
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestran-
ná žena, která dokázala, že vysoká politika není 
jen výsadou mužů, se jako první žena  stala 
premiérkou Spojeného království Velké Britá-
nie a Severního Irska. Svým nekompromisním 
přístupem k politickému, ale i osobnímu živo-

tu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazu-
je Margaretino jedenáctileté působení v pozi-
ci předsedkyně britské vlády, její neústupnost 
a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za 
politický vliv a moc. 
Hrají:  Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard
E. Grant a další
Režie:  Phyllida Lloyd
Hrajeme:  20. 4. 2012 od 17.30 a 20.00

VRTĚTI ŽENOU
romantická komedie / V. Británie / Bioscop / 2D
Příběh mladého lékaře Mortimera Granville-
ho se odehrává ve viktoriánské Anglii. Když 
ho vyhodí z posledního místa, skončí jako 
zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho, 
který se specializuje na léčbu žen trpících 
„hysterií“. Doktor Dalrympley spolu se svým 

nejlepším přítelem jsou k novým metodám 
léčení naopak velmi otevření a každý expe-
riment a novinku vítají s nadšením. Společ-
ně sestrojí důmyslný nástroj /vibrátor/, který 
ženám podivuhodně rychle a efektivně umož-
ňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu…
Hrají:  Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy a další. 
Režie:  Tanya Wexler
Hrajeme:  21. a  22. 4.  2012  pouze od 20.00 

VRÁSKY Z LÁSKY    
drama / ČR / Falcon / 2D
Ota je  bývalý učitel a ve svém věku má již 
řadu vrtochů, kterými poněkud kompliku-
je život svému synovi a snaše.  Nyní jej čeká 
náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta 
správná doba, kdy je třeba vyhledat něko-
ho, kdo  kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. 

Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, 
než si představoval. Přesto je to právě tahle 
vitální dáma, která nemíní rezignovat na 
aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. 
Díky Janě se  Ota vydává na napínavou road-
movie, na jakou by si možná ani v mladším 
věku netroufl .
Hrají:  Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, 
Ivan Trojan a další. Režie:  Jiří Strach 
Hrajeme:  26. 27. 4. 2012 od 17.30 a 20.00

Zdroj: www.bioscop.cz   www.bontonfi lm.cz   www.falcon.cz  

1. 4. 17.30, 20.00
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ 
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR / komedie / 2D
 
4.4. 19.00
POUPATA (přehlídka oceněných fi lmů)
ČR / drama / 2D
5.-6. 4. 17.30
LORAX
USA / animovaný / 3D
5.-6. 4. 20.00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA / komedie / 2D
7.-8. 4. 19.00
TITANIC 3D
USA / katastrofi cký / 3D
11. 4. 19.00
THE ARTIST (přehlíka oveněných fi lmů)
Francie / romance / 2D
12.-13. 4. 17.30, 20.00
NAVŽDY SPOLU
USA /  romantický / 2D
14.-15. 4. 17.30, 20.00
SIGNÁL
ČR / komedie  / 2D
18.4. 19.00
ALOIS NEBEL (přehl. oceněných fi lmů)
ČR / drama / 2D
19. 4. 17.00, 20.00
KOUPILI JSME ZOO
USA / komedie / 2D
20. 4. 17.30. 20.00
ŽELEZNÁ LADY 
(přehlídka oceněných fi lmů)
Británie / životopisný / 2D
21.-22. 4. 17.30
KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
Francie / dobrodružný / 2D
21.-22. 4. 20.00
VRTĚTI ŽENOU
V.Británie / komedie / 2D
25.4. 19.00
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV  
(přehl.oceněných fi lmů)
USA / dobrodružný / 3D
26.-27. 4. 17.30, 20.00
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR / drama / 2D
28.-29. 4. 17.30, 20.00
BITEVNÍ LOĎ
USA / Sci-Fi / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   
1. 4. 15.00
SMOLÍČEK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
8. 4. 15.00
ČARODĚJNÉ POHÁDKY I
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
15. 4. 15.00
MALÝ BLESK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
22. 4. 15.00
DO KINA ZA KRTKEM
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
29. 4. 15.00
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – DUBEN 2012
1. dubna, 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
U příležitosti zpřístupnění nových expozic Muzea 
Jindřichohradecka. Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

1. dubna, 19.00 hod.
JARNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

4. dubna - 29. dubna
VÝSTAVA  - STORIES
Zahájení 4. 4.  v 17.00 hodin. Národní muzeum foto-
grafi e

4. dubna, 19.30 hod.
ZDENĚK TROŠKA
Veselé historiky jednoho z nejznámějších českých 
režisérů. KC Jitka

5. dubna, 17.00 hod.
VŠECHNO JSOU JEN VZTAHY
Přednáška Mirka Vojáčka z cyklu „Život, zdraví …
Městská knihovna

5. dubna, 19.00 hod.
Jaroslav Žák - Hana Burešová 
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Repríza divadelní hry DS Jablonský. Hrají, tančí a 
zpívají členové a hosté souboru a abiturientská 
kapela Ulejvanka. KD Střelnice

5. dubna - 3. června
VOJENŠTÍ ZÁCHRANÁŘI V JINDŘICHOVĚ 
HRADCI
Vernisáž výstavy 5. 4.  od 16.00 hodin. Muzeum Jin-
dřichohradecka, Balbínovo náměstí

7. dubna, 21.00 hod.
KONCERT 
DYMYTRY + DEBILL HEADS + FRE FALL. 
Metalový trojkoncert. KC Jitka

7. dubna, 10.00 - 16.00 hod.
VELIKONOCE V DÍLNĚ
Keramická dílna Romany Hulíkové v Děbolíně

8. dubna, 14.00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY

8. dubna, 17.00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT 
YMCA - PS JAKOUBEK, Kaple sv. Maří Magdaleny

9. dubna, 18.00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT 
TRUMPET TUNE
Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Štítného ulice

10. dubna, 17.00 hod.
ŠUMNÝ JINDŘICHŮV HRADEC 21. STOLETÍ
Beseda s Davidem Vávrou u příležitosti zakončení 
výstavy „Kouzelný staro-nový Hradec“. 
Fakulta managementu VŠE - kinosál

10. dubna, 17.00 hod.
BESEDA - BIBLICKÉ DĚJINY I.
Beseda Jiřího Kouna. Městská knihovna

10. dubna, 19.00 hod.
DÍVČÍ VÁLKA
Divadelní hra. KD Střelnice

11. dubna, 19.00 hod.
KONCERT - KAREL PLÍHAL
Mládeži do 12-ti let nepřístupno! KD Střelnice

12. dubna, 19.37 hod.
KONCERT - VÁCLAV KOUBEK
Dada club Kasper

13. dubna - 31. května
VÝSTAVA - DIVUTVORNÁ LABORATOŘ LŽÍ
 Vernisáž výstavy 13. 4. v 18:00 hodin 
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

13. dubna, 20.00 hod.
DJS JARDA KOŠATKA A COCO JAMBO
KC Jitka

14. dubna - 30. června
TVOŘIVÉ SOBOTY I
Každou sobotu od 10.00 do 16.00 hodin.
Keramická dílna Romany Hulíkové v Děbolíně

15. dubna, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci a 
poslechu hraje Řečická kapela. KD Střelnice

16. dubna, 19.00 hod.
POSVÁTNÁ MÍSTA JIŽNÍCH ČECH
Beseda spojená s autogramiádou knihy Václava 
Vokolka. Minoritský klášter, Štítného ulice

18. dubna, 18.00 hod.
BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY
Přednáška Jakuba Kadlece. Městská knihovna

19. dubna - 30. prosince
ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU
Vernisáž výstavy 19. 4.  od 16.00 hodin
Minoritský klášter, Štítného ulice

19. dubna, 17.00 hod.
BESEDA - PŘÁTELSKÝM IRÁNEM
Beseda Libora Drahoňovského. Městská knihovna

20. dubna, 18.00 hod.
ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ - podruhé 
Přednáška Karla Ludvíka. Minoritský klášter, Štítného ul.

20. dubna, 19.00 hod.
KONCERT - LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK
KD Střelnice

21. dubna, 17.00 hod.
KONCERT - DIALOG S HARFOU
Z cyklu Hudba vesele i vážně. Účinkují: Petr Přibyl - 
viola, Ivana Pokorná - harfa. Kaple sv. Maří Magdaleny

21. dubna, 20.00 hod.
KONCERT - TLUSTÁ BERTA               
KC Jitka

22. dubna, 14.00 hod.
UKLIĎME SVĚT
Tradiční úklid na Jindrově naučné stezce konaný ke 
Dni Země. Sraz na parkoviště u Alberta

22. dubna, 16.00 hod.
M. Macourek, O. Lážnovský 
MACH A ŠEBESTOVÁ
Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
KD Střelnice

24. dubna, 17.00 hod.
BESEDA - BIBLICKÉ DĚJINY II.
Beseda Jiřího Kouna. Městská knihovna

24. dubna, 19.00 hod.
Moliére - ZDRAVÝ NEMOCNÝ 
Divadelní představení. KD Střelnice

25. dubna, 19.30 hod.
KONCERT - JAVORY - HANA A PETR ULRYCHOVI
Koncert. KC Jitka

25. - 26. dubna
ČESKOSLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V LETECH 
1945 - 1960 
Vědecká konference. Minoritský klášter, Štítného ul. 

26.dubna, 16.30 hod.
JAK SE ŽIJE NA KUBĚ
Beseda Klubu aktivního stáří . Společenský sál Soci-
ální služby Česká J. Hradec

27. dubna, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Hluboké nedorozumění.
GVN J. Hradec

28. dubna, 17.00 hod.
JINDŘICHOHRADECKO OLDY PRAŽANA
Vernisáž výstavy obrazů. Langrův dům, nám. Míru 138/I

28. dubna, 18.00 hod.
VEČER S ORIENTEM
Orientální tance a jako host vystoupí AIWA!TRIBE 
a NEFER z Českých Budějovice. KD Střelnice

30. dubna, 18.30 hod.
ČARODĚJNICE
Dětská diskotéka M. Arnošta. Park pod gymnáziem

Film „Historie Jindřichova Hradce v animační 
zkratce“ je fi lmem pro celou rodinu. Vtipnou for-
mou seznamuje se zásadními historickými událost-
mi a v úrovni pověstí a bájí pak vše doplňuje vtipná 
nadsázka. Odborným poradcem při realizaci ani-
movaného fi lmu byl ředitel Muzea Jindřichohra-
decka PhDr. Jaroslav Pikal.
Film je prezentován na ofi ciálních stránkách města 
www.jh.cz, www.infocentrum.jh.cz a bude distribu-
ován do škol nejen v jihočeském regionu. Město Jin-
dřichův Hradec chce v roce 2012 oslovit cílovou sku-
pinu rodin s dětmi a nabídnout tipy pro školní výlety 
a dovolené. Cílem je zvýšení návštěvnosti Muzea Jin-
dřichohradecka, Státního hradu a zámku i všech dal-
ších objektů, a dále udržení návštěvníka na více dní 

Animovaný fi lm o městě Jindřichův Hradec je v prodeji
ve městě a regionu (ubytování na více dní, využívání 
dalších služeb v regionu v rámci dovolené).
Animovaný fi lm byl vydán na DVD a rozší-
řil nabídku propagačních předmětů a suvený-
rů v Informačním středisku. Byl a ještě bude 
využíván celoročně na veletrzích a výstavách 
cestovního ruchu, workshopech a dalších pre-
zentačních akcích. Rovněž se bude snažit uspět 
v národních soutěžích (Tourfi lm, Artsafi lm, 
Czech Tour Propag,..).
Ve spolupráci s odborem školství bude prezen-
tován i žákům I. stupně základních škol v Jindři-
chově Hradci v rámci výuky dějepisu a poznání 
historie našeho města.

Zuzana Bedrnová   
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II.liga – ženy

24. 4. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – České Budějovice

II.liga – starší dorostenky

21. 4. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Astra

I.liga mladší dorostenky

21. 4. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Karviná

SPORT
výhled na květen

HRADEC KRÁLOVÉ
29. 4. 2012 - Hradec neznámý: Po stopách kni-
hy Starý Hradec Králové dům po domu
Hradec Králové – staré město. Návštěvníci ma-
jí již potřetí možnost poznat zákoutí staré-
ho města. Při netradičním putování si mohou 
projít i dvorky, sklepení a domy očím běžného 
návštěvníka jinak ukryté. Program doplní kor-
zo v historických kostýmech, jarmark a kultur-
ní vystoupení.

CHEB
31. 3. – 7. 4. 2012 - Velikonoční  trhy
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Turistické 
infocentrum, 354 440 302, www.cheb.cz. Každý 
víkend pohádka pro nejmenší.

KUTNÁ HORA
1. 4. - 30. 6. 2012 
Project Room / Marek Číhal - Stříbrná

Inspirace z České inspirace
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

Výstava v Galerii Středočeského kraje před-
staví velkoplošné malby volně inspirované 
kutnohorskou iluminací (frontální list z cho-
rální knihy z 15. století) a historií Jezuitské 
koleje především jejich zakladatelů, řádem 
jezuitů, kteří přišli šířit do Kutné Hory kato-
lickou víru.

LITOMYŠL
28. - 29. 4. 2012 - Zahájení první litomyšl-
ské lázeňské sezóny
Mariánská promenáda
V Litomyšli budou, dle odkazu Josefa Vácha-
la z Krvavého románu, vyhlášeny první láz-
ně ducha v České republice.

POLIČKA
5. - 18. 4. 2012 – Festival Polička Jazz 2012
Jana Koubková Quartet
Martin Brunner Trio, EternalSeekers, Jan 

II.liga – ženy

12. 5. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Strakonice

II.liga – starší dorostenky

12. 5. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

 TJ Házená J. Hradec – České Budějovice

I.liga mladší dorostenky

12. 5. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Poruba

házená

Letošní sezónu zahájí Muzeum Jindřichohradec-
ka v neděli 1. dubna netradičně Dnem otevře-
ných dveří. V tento den si budou moci návštěv-
níci poprvé prohlédnout řadu nových expozic, 
které vznikly v jezuitském semináři po nároč-
né rekonstrukci, která probíhala v letech 2010 
– 2011 a kterou fi nancovalo Město Jindřichův 
Hradec, jako majitel budovy, z peněz Evropské 
unie v rámci Integrovaného operačního progra-
mu. 
Nedělní odpoledne zpestří svým dvouhodino-
vým vystoupením v atriu muzea známá kapela 
Old Steam Boat Jazz Band pod vedením Lumíra 
Rataje.  V případě nepříznivého počasí se hudeb-
ní produkce stane trochu komornější, protože by 
se musela přesunout do vnitřních prostor. 
Od letošní sezóny budou některé stálé expo-
zice i v prostorách přízemí budovy jezuitské-
ho semináře a těmi jsou – expozice Malova-
né ostrostřelecké terče, dále expozice věnovaná 

Spálený & ASPM.  Filip Gondolán Quartet, Kryš-
tof Marek Orchestra, Veronica Harcsa Quintet
Tmavomodrý svět (NARUBY) – Divadlo YPSI-
LON Praha. www.jazz.policka.org

TELČ
26. 4. 2012 - 31. 1. 2013 - Jízda králů
Městská galerie Hasičský dům, vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 26. 4. v 16.00 hod.
Prezentace nehmotného kulturního dědictví 
zapsaného na seznam UNESCO.

TŘEBOŇ
7. 4. 2012 - Velikonoční hospodářský trh a trh 
chráněných dílen,  9 - 15 hod. 
Třeboň, Masarykovo náměstí 

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

Zuzana Bedrnová

Od 1. dubna začíná v Muzeu Jindřichohradecka nová sezóna
Landfrasově tiskárně, expozice Gotické sochař-
ství, která našla nové místo v kapli sv. Víta, kde 
bývaly v minulých letech pořádány krátkodobé 
výstavy a konečně Letecká bitva nad Jindřicho-
hradeckem, která jediná byla otevřena již loni na 
podzim, protože nepatřila do projektu a muze-
um její vznik fi nancovalo samo.
V patře budovy vznikly další nové expozice. Prv-
ní z nich patří historii a je nazvána Město pánů 
z Hradce, ve dvou místnostech je představeno 
město gotické a renezanční v kontrastu těchto 
historických epoch. Další je nazvána Jihočeská 
LADA a mapuje vývoj šicích strojů, jejichž výro-
ba byla v minulých letech spjata s naším regio-
nem. Surrealistovi Vladimíru Holubovi je věno-
vána expozice Holub ludens (Holub hravý). A 
poslední novou expozicí jsou Jihočeské betlémy, 
jejichž největší sbírku muzeum vlastní, a které 
jsou vystaveny „za okny vesnických domků“.
Jedinou novou expozicí, která je umístěná mimo 

muzejní objekty, je expozice Marie Hoppe-Tei-
nitzerová a tu vytvořili naši odborní pracovníci 
pro Dům gobelínů.
V dubnu muzeum pořádá řadu akcí – vernisáže 
výstav Vojenští záchranáři v Jindřichově Hradci 
a Zemědělství na Jindřichohradecku, Velikonoč-
ní koncert Trumpet Tune, přednášky Posvátná 
místa Jižních Čech (spolek Přátelé starého Jin-
dřichova Hradce) a Čtvrtý ze tří králů – podruhé 
(Klub historie letectví) a mezinárodní vědeckou 
konferenci Československé zemědělství v letech 
1945 – 1960 (ve spolupráci s Ústavem pro studi-
um totalitních režimů).
Přesné informace o místech a čase konání jsou 
zveřejněny v rubrice Kulturní kalendář – duben 
2012, v muzejním měsíčníku Novum a na webo-
vých stránkách www.mjh.cz. 
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho muzea.

Pavla Míchalová

Muzeum Jindřichohradecka 
Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky)
je otevřeno od 1. dubna denně mimo pondělí
8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 
(O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ OTEVŘENO)

Výstavní prostory v minoritském klášteru
otevřeno od 20. dubna denně mimo pondělí, 
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

Kostel sv. Jana Křtitele - PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN

Městská vyhlídková věž
je otevřena pouze o víkendech 10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00
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 „Na za�átku jara posedne všechny menší kluky a d�v�ata kuli�ká�ská váše�.“
„Hry s kuli�kami jsou nejen oblíbenou jarní zábavou, ale i znamenitým  
  cvi�ením prst�, souhry oka a ruky.“ 
„Kuli�ková sezóna je pom�rn� krátká, trvá nanejvýš pár týdn�.“

       Miloš Zapletal: Hry ve m�st� a na vsi 

SKOK J. Hradec a Agentura OK 
po�ádají pro širokou ve�ejnost

v sobotu 7. dubna 2012 ve 14 hodin

na Tyršov� stadionu v J. Hradci

KULI�KIÁDU
- XV. ro�ník - 

Hlavní sout�ž:         Kategorie:
                cvrnkání do d�lku                                         MLADÍ (cca do  10 let) 

    STÁLE MLADÍ (cca do 18 let) 
       Dopl�ková sout�ž:      V��N� MLADÍ (cca nad 18 let)
           vytlouka�ka

Po�adatel si vyhrazuje právo zm�nit kategorie podle po�tu a složení ú�astník�!

Prezence: 13,30 až 14,00 hodin 

„Kdo si hraje, nezlobí!“
„Spokojenost d�tí – klid rodi��!“

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s jindři-
chohradeckými základními školami a Mateřskou, 
Základní a Praktickou školou Jindřichův Hra-
dec uspořádalo Školní ligu ve vybíjené 2012 žá-
ků 4. a 5. ročníků základních škol. První turnaj 
se uskutečnil ve středu 22. února, druhý turnaj 
7. března 2012 vždy od 8.00 hodin ve Sportovní 
hale. Všechna přihlášená družstva se mezi sebou 
utkala systémem každý s každým. Body získané 
jednotlivými družstvy na obou turnajích se sečet-
ly a dle počtu dosažených bodů se po skonče-
ní turnaje vyhlásilo celkové pořadí. Bezpečnost 
a ochranu zdraví žáků, účastnících se turnaje, 
zajišťovala vysílající škola v plném rozsahu v prů-
běhu celé akce. 

1. místo - 5. základní škola
2. místo - 1. základní škola
3. místo - 2. základní škola
                

Konečné výsledky školní ligy ve vybíjené

Vítězné družstvo 5. základní školy:
nahoře zleva: Petra Matoušková, Jan Procház-
ka, Matyáš Stáňa, Tomáš Blažek, Matěj Němec, 
Lucie Matušincová, Michaela Gorská
dole zleva: Natálie Tržilová, Monika Kůrková, 
Adam Leixner, Klára Florková (nejlepší hráčka), 
František Lejtnar

Karolína Průšová

Je pátek odpoledne jednoho podzimního dne, 
kdy jsem po poslední přednášce málem zmeš-
kal vlak, ve kterém se teď vracím domů. Našel 
jsem si kupé, kde u okna sedí pouze jeden ces-
tující, postarší, důstojně vyhlížející pán, čtou-
cí noviny. Ale jinak vůbec nikdo! No, to se as-
poň trochu vyspím, než budu muset vystoupit!
Sednu si na lavici do koutka proti němu 
a oknem sleduji ubíhající, pro mě nudnou kra-
jinu. Letos to je už pátý rok, co tu jako medik 
balancuji mezi domovem a fakultou jednou týd-
ně tam a zpět, nic mě nepřekvapuje, všechno 
znám. Zavřu oči a přemýšlím tak trochu o dneš-
ní poslední psychiatrické přednášce. Profesor 
Slavíček, kterého jsem si sám pro sebe pro jeho 
absolutně holou hlavu přejmenoval na „džingis-
chána“, nám vysvětloval, jak se to mimikou oční 
nebo obličejovou provádí, když chceme něko-
mu něco vsugerovat. Ta jeho přezdívka mě ale 
přivádí k tomu, že začnu přemýšlet o něčem 
jiném. V duchu vidím defi lé různých a zpravidla 
směšných pseudonymů našich gymnaziálních 
profesorů, avšak mezi nimi žádný hezký, který 
by se třeba vztahoval ke kráse obličeje, posta-
vy nebo u žen i účesu. Napadá i jeden takový, 
„sluníčko“, ale neznám nikoho, komu by tak 

Sugesce
opravdu sedl na tělo. Cítím, že usínám, poddá-
vám se tomu rád a myslím přitom na sluníčko. 
Nevím, jak dlouho jsem spal, když vtom se vlak 
trhnutím rozjel a já se probudil. Protírám si oči 
a překvapeně zjišťuji, že je nás v kupé nějak víc! 
Skutečně, přistoupila k nám jedna dívka! Nená-
padně ji odhaduji tak na dvacet let. Vlastně již 
mladá žena! A jak je hezká! Střízlivý účes kaš-
tanově hnědých vlasů, bleděmodrá očka, jem-
ně lomený nosík, zarůžovělá líčka, decentně 
nalíčené rty, neopálené ruce, štíhlé prsty. Napa-
dá mi: vždyť to je přece moje „sluníčko“!? Teď 
si všímá, že ji přece jenom, i když nenápadně, 
pozoruji a jakoby tázavě na mě pohlédne. Je 
ale plachá a nejistá. Čím asi je? Jak rád bych ji 
chtěl oslovit, ale ostýchám se začít. Je na ní něco 
nepřístupného, co mě láká, ale současně i bere 
odvahu. Jak zní asi její hlas? Kdyby aspoň ten 
starouš, čtoucí u okna noviny, konečně vystou-
pil! Kolejnice vyklepávají rytmus dixielandu. 
Tančit tak spolu, to by bylo...! Chvílemi vní-
mám, že i ona chce něco říci, ale zůstává to jen 
při náznaku. Štěrbinovitě pootevřená dívčí ústa 
mi zatím neprozrazují tajemství jejího hlasu. 
A co takhle sugesce, vzpomenu si náhle. Mohl 
bych ji teď prakticky vyzkoušet? Zkusím to! 

Vsugeruji jí, aby promluvila! Pevně a hluboce 
se jí zahledím do očí. Po chvilce zřetelně zner-
vózní, začne si upravovat účes, pak sukni. Roz-
pačitě pohlédne na dědu a zase zpět na mne. 
Zaklesne do sebe všech deset prstů, aby skry-
la třes rukou. Přenáším do ní celou svou ener-
gii. Dlaní ruky si zakrývá výstřih, napětí jejího 
obličeje mi naznačuje, že každým okamžikem 
promluví. Zrychleně dýchá a s viditelným úsi-
lím... v nenadálém rachotu výhybek není sly-
šet ani slovo! Vztekám se a v duchu zakleju. 
Vlak zpomalil a vjíždí do stanice. Oči jí pohasly. 
Vstává. Odchází. Místo pozdravu jen pokývla, 
v očích slzy. Nemohu uvěřit, že vystoupí a že už 
ji nikdy neuvidím ani neuslyším! Prudce vstanu 
k oknu. Moje „sluníčko“ mizí zvolna mezi lidmi 
na nástupišti. Teď se ještě ohlédla. A mává mi!
„Hezké děvče, co?“ pronese stařík přes okraj 
novin. Propadám se jakoby ze snu do skutečnosti. 
Píšťalka, trubka vlakvedoucího, vlak se rozjíždí... 
„Jezdívám tu skoro denně a znám ji! Je to cho-
vanka zdejšího ústavu...“ Nedůvěřivě na něho 
pohlédnu. „...pro hluchoněmé, mladý pane,“ 
vydechne děda smutně a zadívá se kamsi do 
nekonečna.

Jiří Viewegh



POZVÁNKY NA KVĚTEN

Socha Mistra Jana Husa v městském parku

Městské akce:

1. 5. 2012   
SVÁTEČNÍ PRVOMÁJOVÝ KONCERT 
– KONCERT V RÁMCI KPH    
2. 5. 2012   
„HRÁČI“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  SK. A 
4. 5. 2012   
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM   
8. 5. 2012   
PIETNÍ AKCE OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ     
13. 5. 2012   
JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU 
SAFIRU – DIVADELNÍ POHÁDKA  
17. 5. 2012   
„ŽENA VLČÍ MÁK“ 
– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SK. B   
19. 5. 2012   
PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB 
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
20. 5. 2012   
SENIOR KLUB

•

•

•

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

 3. 5. 2012
KROJAČKY MALÉ I VELKÉ - VERNISÁŽ VÝSTAVY
5. 5. 2012  
AKORDEONOVÁ PŘEHLÍDKA
11. 5. – 12. 5. 2012 
OD SOUMRAKU DO ÚSVITU
12. 5. 2012  
BĚŽ NA VĚŽ
12. 5. 2012  
VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ
12. 5. 2012  
YMCA – PS JAKOUBEK + PS Z LYSÉ NAD LABEM - KONCERT
12. 5. 2012
BĚŽ NA VĚŽ - XV. ROČNÍK
 14. 5. 2012
NOVÉ EXPOZICE V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
19. 5. 2012  
DJ BASSLICKER  
24. 5. 2012  
VLADIMÍR VÁCLAVEK - KONCERT
25. 5. 2012  
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
26. 5. 2012  
ALEŠ BRYCHTA – AB BAND – KONCERT
26. 5. 2012  
MANILLE JOE – KONCERT BLUESOVÉHO TRIA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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