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 � Čokoláda bude mít v Jindřichově Hradci svůj festival

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Průhled hlavní lodí kostela do presbytáře.

Kostel odrážející se už několik staletí na hladi-
ně rybníka Vajgar se dodnes právem řadí mezi 
skvosty jihočeské gotiky. Jeho architektura však 
nebyla nikdy jednotná, vznikala totiž v řadě díl-
čích stavebních úprav po téměř dvě stě let. 
Stavba kostela pod patronací řádu němec-
kých rytířů byla zahájena po polovině 13. sto-

 � Gotický skvost nad Vajgarem
letí na místě starší románské svatyně. O význa-
mu nového kostela svědčila i účast královské 
písecko-zvíkovské stavební huti, která proka-
zatelně pracovala na  závěru jižní lodi. Kostel 
zasvěcený sv. Janu Křtiteli byl původně zamýš-
len jako trojlodí, tato myšlenka však byla poz-
ději redukována a severní boční loď nikdy ne-
vznikla. Řád minoritů, který přišel do Hradce 
kolem roku 1320, dostal ke správě nedokon-
čenou svatyni a  pokračoval v  její dostavbě 
prodlouženým presbytářem. Zároveň začal 
i  s  výstavbou kláštera a  kapitulní síně. Stav-
ba kostela byla v  druhé polovině 14. stole-
tí završena dalším skvostem jihočeské gotiky 
tzv. Mikulášskou kaplí. Naopak gotická po-
doba kláštera byla dokončena až v 80. letech 
15. století.
Prostor hlavní lodi kostela byl původně uza-
vřen plochým trámovým stropem, zaklenutí 

hvězdovou klenbou bylo provedeno ke  kon-
ci 15. století. I v dalších stoletích si kostel ucho-
val svou gotickou podobu, byl doplněn pouze 
vnitřním renesančním a barokním inventářem.
Pozoruhodný je rozsah dochované výzdo-
by kostela řadící se k  nejvýznamnějším pro-
jevům českého nástěnného malířství první 
i druhé poloviny 14. století. Nejcennější mal-
by jsou umístěny v závěru presbytáře a v hor-
ní polovině hlavní lodi kostela. Výjevy v hlavní 
lodi představují scénu Zvěstování v čelní stě-
ně triumfálního oblouku a  několikametrové 
postavy apoštolů s atributy. Jednotlivé posta-
vy apoštolů obklopují iluzivní věže, pokřivené 
stromy, některé jsou lemovány geometrický-
mi a vegetabilními motivy. Dekorace ve špa-
letách oken je zajímavá svým členěním, v níž 
převažují čtverce, často vyplněné různými 
monstry, hybridy a lidskými postavami vyka-
zujícími různé deformace. Podobné náměty 
se často objevovaly jako výzdoba okrajů psa-
ného textu v západoevropských rukopisech. 
Díky malbám tak máme možnost proniknout 
do světa středověkého člověka, obklopeného 
na jedné straně křesťanskou vírou a na druhé 
pověrami a mystikou.
Figurální výmalba okenních špalet a triumfál-
ního oblouku kostela sv. Jana Křtitele je v čes-
kém prostředí ojedinělá. Naopak geometric-
ky členěná výmalba se dochovala například 
v presbytářích kostelů ve Žďáru u Blovic nebo 
v Chrástu nad Sázavou. 

Jakub Valášek

Od  20. do  22. března, konkrétně v  pátek 
od  14.00 do  18.00 hodin, v  sobotu od  
10.00 do 18.00 hodin a v neděli od 10.00 do 
17.00 hodin, bude Kulturní centrum Jit-
ka doslova čokoládové! Své stánky tu rozlo-
ží prodejci nejrůznějších čokoládových spe-
cialit a dobrot. A nebudou tu zdaleka jenom 
oni. Čokoládový festival přinese například 
kulinářskou přehlídku, na  níž skvělí kuchaři 

předvedou své vyhlášené čokoládové recep-
ty. V nich uvidíte, s čím vším je možné čokolá-
du kombinovat. Už jste třeba ochutnali lososa 
v bílé čokoládě a lékořici? Nebo polévku z čer-
vené řepy s malinami a bílou čokoládou? 
Čokoládový festival bude zaměřen také 
na vzdělávání. Návštěvníci se totiž budou mo-
ci naučit, jak vařit čokoládu. Ve  festivalovém 
programu samozřejmě nebudou chybět ak-

tivity pro děti. Těch bude při  letošním roční-
ku víc, než jich bylo v loňském roce, takže si tu 
na své přijde skutečně celá rodina.
Vstupné činí 60 Kč, studenti a  důchodci ma-
jí vstupné o 20 Kč levnější. Děti do 6 let věku 
a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
Více informací najdete na: www.cokofest.cz. 

Chris Delattre 

Detail nástěnné malby z vnitřní strany triumfální-
ho oblouku.
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Vážení čtenáři,
v  uplynulém čísle jsem se na  tomto místě věnoval 
aktuálnímu dlouhodobému trendu – nedostatku 
vody v krajině. Počasí nám mezitím žádné význam-
né sněhové srážky nenadělilo, zato však o sobě dalo 
vědět v podobě silné větrné bouře, jež se v mediích 
proslavila jménem Sabine. Vichřice napáchala v na-
šem kraji nemalé škody, naštěstí však nikoliv fatál-
ní. Přesto si důsledky řádění živlu vyžádaly nasazení 
profesionálních i  dobrovolných záchranářů, přede-
vším pak hasičů. Ti všichni si zaslouží za svoji práci 
velké poděkování a uznání nás všech. 
Příslušníci Jednotky sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Jindřichův Hradec absolvovali šestnáct výjezdů. 
Nejen svým nesporným umem, ale i technickým vy-
bavením v  podobě dvou výjezdových vozidel opa-
kovaně prokázali, že jsou rovnocennými partnery 
ostatním složkám integrovaného záchranného sys-
tému. O to více jsem znovu ocenil, že zastupitelstvo 
města takřka jednomyslně na  svém lednovém za-
sedání odsouhlasilo i  přes zvýšené náklady opro-
ti předpokladu rekonstrukci základny pro naši jed-
notku. Ta díky tomu konečně získá důstojné zázemí, 
které si zaslouží jak technika, tak především samotní 
dobrovolní hasiči. Ti pomáhají a věnují svůj čas nejen 
při zásazích, ale i všem ostatním 
lidem během mnoha společen-
ských událostí v průběhu celé-
ho roku. Chlapi, děkujeme!
Vážení čtenáři Jindřichohra-
deckého zpravodaje, pře-
ji vám klidné a pohodo-
vé čtení.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Rozpočtové hospodaření města Jindřichův Hradec za  rok 2019 skončilo s  přebytkem ve  výši 
3 488 357 Kč. Na výsledek rozpočtového hospodaření měly vliv následující skutečnosti: 
• při realizaci některých investic došlo k úsporám; 
• realizace některých investic byla přesunuta do následujícího roku; 
• některé položky výdajů nebyly vyčerpány; 
• bylo dosaženo vyšších příjmů, zejména daňových. 
Dosažené příjmy byly proti upravenému rozpočtu vyšší o 18 946 578 Kč, skutečné výdaje byly proti 
upravenému rozpočtu nižší o 64 406 730 Kč. 

 � Výsledek hospodaření skončil v plusu téměř 3 500 000 Kč

V sobotu 8. února pořádaly Český svaz žen, Spo-
lek Radouňka žije a Osadní výbor Radouňka tra-
diční masopustní průvod. Bujarého veselí se 
zúčastnilo více jak čtyřicet lidí všech věkových 
kategorií v maskách. Za hudebního doprovodu 
navštívily masky mnoho domácností, které by-
ly na jejich příchod náležitě připraveny. Akce se 
i díky příznivému počasí velmi vydařila. 

Petr Kolář

 �Masopust v Radouňce

Na setkání 4. února se diskutovala témata 
z  oblasti kompetencí samospráv, vedle to-
ho mj. problematika zdravotnictví, školství, 
sociálních služeb, dopravy a  dalších. Jeden 
z  nejpalčivějších aktuálních problémů pro 
představitele krajské i obecní správy předsta-
vuje tendence přesouvat na  bedra regionál-
ní a místní samosprávy úkony, které doposud 
ležely v dikci centrálních orgánů, aniž by záro-
veň došlo k  posílení financování příslušných 
kapitol. Jako nejkřiklavější příklad bylo zmíně-
no zpracování separovaného odpadu. Po účel-

 � Setkání zástupců měst a obcí s vedením Jihočeského kraje
né mediální kampani i materiálním dovybave-
ní bylo v uplynulých letech v naprosté většině 
obcí a za vzorové součinnosti obyvatelstva do-
saženo efektivní recyklace. Nově však vyvstá-
vá problém s dalším zpracováním vytříděného 
odpadu a  klesajícími výkupními cenami této 
komodity. Mnohdy jsou obce stavěny do situa-
ce, ve které musí hradit nebo částečně subven-
covat likvidaci separovaného plastu, popř. skla 
z vlastních prostředků. Ke každému tematické-
mu celku se mohli přítomní starostové a jejich 
zástupci vyjádřit a položit doplňující otázky.

Vedení města Jindřichův Hradec se setkalo 
v pondělí 3. února v refektáři Muzea fotogra-
fie a MOM s mladými sportovci, kteří v před-
chozím roce dosáhli mimořádných výsled-
ků na  celostátních i  mezinárodních turnajích 
a šampionátech. Po boku svých zástupců Mag- 
dy Blížilové a Radima Staňka poděkoval staros-
ta Stanislav Mrvka všem účastníkům za repre-
zentaci a šíření dobrého jména města v České 
republice i v zahraničí. Ocenění všech navrže-
ných sportovců schválila rada města během 

 �Ocenění mladých sportovců
prosincového zasedání, jednotlivé nominace 
předložily významné sportovní kluby půso-
bící na  Jindřichohradecku: Karate Jindřichův 
Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo, z. s., Plavecký 
klub Jindřichův Hradec, z. s., TCV J. Hradec, z. s., 
Veslařský klub Vajgar, z. s. Jindřichův Hradec, 
SKOK Jindřichův Hradec, z. s. Každý mladý ta-
lentovaný sportovec obdržel poukázku na ná-
kup sportovního vybavení dle vlastního vý-
běru ve  výši 1500 Kč a  následně se podepsal 
do pamětní knihy. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
nájmu nebytový prostor v suterénu městské-
ho bazénu o  rozloze 20 m². Provozovna, je-
jíž uživatelé díky velkorysému bezplatnému 
parkovišti nemusí řešit hlavní problém po-
dobných míst například v  centru města, do-
sud sloužila jako manikúra. Budoucí podná-
jemce nemusí provozovat právě tuto živnost, 
prostory jsou vhodné i k poskytování dalších 
služeb. Podmínkou pouze je, aby se jednalo 
o  vhodnou doplňkovou službu bazénu. Více 
informací na: bazen.jh.cz.

OKRESNÍ ZÁVODY ŠKOL
V úterý 24. března se sportovní bazén stane 
dějištěm Okresních plaveckých závodů zá-
kladních škol, v nichž budou školáci z 1. stup-
ně startovat jak sami za sebe, tak i získávat bo-

KAM VE MĚSTĚ PŘIJDE TISÍC LIDÍ ZA DEN? DO BAZÉNU
Vstup do  nového roku 2020 potvrdil v  měst-
ském bazénu již několikaletý trend, a  to že 
první měsíce roku patří k návštěvnicky nejsil-
nějším. Letošní leden se však rozhodl zbořit 
všechny tabulky dosavadních statistik, a  dí-
ky denní průměrné návštěvnosti 976 osob se 
do nich sebevědomě zapsal coby nejúspěšněj-
ší měsíc v historii bazénu. Denní návštěvnos-
ti, jež se těsně přiblížila až k hranici tisíc osob 
za  den, dominují platící návštěvníci bazénů 
a sauny a účastníci kurzů Plavecké školy půso-
bící pod hlavičkou městského bazénu včetně 
školáků v rámci povinné výuky plavání. 

NABÍDKA PODNÁJMU PROSTOR
Služby města Jindřichův Hradec nabízí k pod-

dy pro svou školu. Klání s více než dvacetiletou 
historií pořádají Plavecká škola Jindřichův Hra-
dec – Služby města Jindřichův Hradec. Rodiče 
zúčastněných dětí mají možnost dění sledovat 
z galerie bazénu ve vestibulu od 9.00 hodin. 
Relaxační bazén bude veřejnosti přístupný 
bez omezení. Ve středu 25. března se kona-
jí stejné závody pro žáky 2. stupně základ-
ních škol. 

Marcela Kůrková 

došlo vlivem vichřice k postupnému nakláně-
ní, byly preventivně odstraněny, aby jejich pří-
padný pád v dalších dnech nepoškodil nejen 
další hroby, ale aby byla především zajiště-
na bezpečnost a  ochrana zdraví návštěvníků 
hřbitova. Nájemci hrobových míst, u  kterých 
došlo k poškození náhrobku, byli telefonicky, 
popř. písemně informováni s  tím, že celá si-
tuace je zdokumentována a následně budou 
probíhat jednání ve věci oprav a případného 
odškodnění. 

Hana Palusková 
Foto: Kamila Simandlová

Vichřice Sabine, která v pondělí 10. února za-
sáhla celé území České republiky, zaúřado-
vala také na městském hřbitově. Přestože řá-
dění větrné dámy nebylo tak devastační jako 
novoroční vichřice roku 2019, přesto na něko-
lika místech došlo k pádu stromů nebo k pá-
dům různých částí několika pomníků. Hřbitov 
byl na pár hodin kvůli bezpečnosti návštěvní-
ků uzavřen a  vstupy opatřeny upozorněním 
na  možné nebezpečí. Pracovníci správy po-
hřebiště měli plné ruce práce s  odstraňová-
ním padlých stromů a  větví, které byly prak-
ticky po celém hřbitově. Dva stromy, u kterých 

Vichřice Sabine postihla hřbitov

dou nárok na  speciální nádobu určenou pro 
sběr bioodpadu. Díky oddělenému sběru se 
z bioodpadu stává velmi cenná surovina, kte-
rá se v areálu Služeb města Jindřichův Hradec 
přeměňuje na kompost. Ten je dále využíván 
jako hnojivo na  území města, díky čemuž se 
do  půdy vrací potřebné živiny. O  nádobu si 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

V letošním roce dojde k rozšíření svozu biood-
padu, který se tak ve  městě Jindřichův Hra-
dec a  jeho místních částech začne vozit již 
od pondělí 2. března.
Aby bioodpad nekončil na  skládkách, ma-
jí obyvatelé Jindřichova Hradce žijící v rodin-
ném, řadovém či bytovém domě se zahra-

můžete zažádat u  společnosti AVE CZ odpa-
dové hospodářství zajišťující svoz bioodpadu, 
která vám nádobu zdarma zapůjčí.
Prosíme občany, aby do nádoby vhazova-
li pouze odpady, pro které je určená. Rost-
linné odpady nevhazujte do  nádob v  ige-
litových sáčcích či jiných nerozložitelných 
obalech. Děkujeme, že tato pravidla dodr-
žujete, pomáháte nám tak bioodpad lépe 
zpracovat. 
Harmonogram svozu bioodpadu je umís-
těn na  webové stránce města: https://www.
jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-
-spravy-majetku-mesta/nakladani-s-odpady.
html   (v záložce praktické informace – naklá-
dání s odpady). Harmonogram je obdobný ja-
ko v loňském roce, svoz probíhá 1 x za 14 dní 
každý sudý týden.
Na  webové stránce jsou zároveň umístěny 
i další praktické informace pro občany, jak na-
kládat se vzniklými odpady.

Blanka Slavíková

Svoz bioodpadu letos začne už v březnu
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je tak, aby byly dodrženy potřebné odstupy. 
Hlavní vstup do pavilonu je z jižní strany a je 
pouze pro pěší. Přístup z komunikace je jed-
nak z východní strany tak, že je potřeba obe-
jít celý blok z levé strany, nebo je možné po-
užít zadní vstup od západu u planetária, kde 
je pouze malá branka. 
Tvarově se jedná o  jednoduchý podlouh-
lý hranol se shodnou velikostí oken a dveří, 
barevnost fasády byla pojata ve  shodných 
odstínech s  obdobným členěním, takže do-

 �ODBOR ROZVOJE

Od  23. dubna loňského roku do  15. ledna 
roku 2020 byl realizován projekt „Přístavba 
2. mateřské školy, Havlíčkova 175, Jindřichův 
Hradec. 
Nový pavilon mateřské školy kapacitně pro 
28 dětí je samostatný objekt umístěný na stá-
vající parcele areálu MŠ a  je propojen s  pů-
vodní částí spojovacím krčkem. Půdorysně 
a  architektonicky byl navržen v  podobném 
stylu, ale je pouze jednopodlažní, se sedlo-
vou střechou se sklonem 20 stupňů. Umístěn 

končené dílo nepůsobí dojmem pozdější pří-
stavby.  
Projektantem přístavby byl Atelier G+G JH 
s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec, 
zhotovitelem pak firma ORDYS s.r.o., Ke mlý-
nu 190, Jindřichův Hradec. Celkové nákla-
dy činily 13 150 306 Kč včetně DPH, přičemž 
na  realizaci projektu byla poskytnuta dota-
ce  Ministerstvem školství mládeže a  tělový-
chovy ve výši 7 790 203 Kč. 

Karel Hron

Přístavba 2. mateřské školy, Havlíčkova 175, Jindřichův Hradec

Mlýnskou po křižovatku s ulicí U Nemocnice, 
a to včetně výměny vodovodu, splaškové kana-

Druhá etapa rekonstrukce ulice Václavské 
bude provedena v úseku od křižovatky s ulicí 

lizace a  veřejného osvětlení, vybudování nové 
dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky. 
Upravena bude také zálivka pro zastávku 
MHD u polikliniky a vybudován chodník po-
dél oplocení areálu nemocnice směrem k poli-
klinice. Povrch vozovky bude živičný, povrchy 
chodníků ze zámkové dlažby. Realizace této 
akce výrazně ovlivní provoz v této části města, 
proto bude rozdělena do tří částí tak, aby byla 
zajištěna dopravní obslužnost polikliniky. Sta-
vební práce v jednotlivých částech budou, dle 
předpokladu, časově rozděleny do  cca dvou 
měsíčních intervalů. 
Jako u  každé obdobné akce budou občané 
dotčené lokality písemně informováni o této 
rekonstrukci. O omezení v souvislosti s rekon-
strukcí Václavské ulice budou informováni ta-
ké obyvatelé klíčových částí objízdných tras, 
především v lokalitě Zborov.    
Zahájení prací je plánováno na  9. března 
2020, jejich ukončení 31. srpna 2020.
Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 1126/
II, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE 
s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hra-
dec
Náklady dle SoD: 20 321 512 Kč vč. DPH

Karel Hron

Václavskou ulici čeká druhá etapa rekonstrukce

 

Rekonstrukce ulice Václavská, 2. etapa – úseky realizace výstavby 

vjezd k budově 
polikliniky 
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tovou politikou ostatních měst v ČR, ale před-
stavovala i další zcela hmatatelné přínosy.
V rámci projektu došlo k navýšení nedostateč-
ného personálního stavu odboru sociálních 
věcí o  dvě sociální pracovnice. Jejich finan-
cování zajistily prostředky z projektu. Získaná 
personální posila pracovala s nájemníky soci-
álních bytů ve vlastnictví města i ve vlastnic-
tví soukromých subjektů a reálně jim pomohla 
vymanit se z  tíživé socioekonomické situace. 
“Projektové“ pracovnice byly v  těsném kon-
taktu s celkem 100 klienty, přičemž se u všech 
podařilo stabilizovat jejich poměry a plnit 
si povinnosti vyplývající z  nájemních smluv. 
Za dobu realizace projektu došlo díky inten-
zivní sociální práci (tzn. mnohdy nejen týden-
ní, ale i  denní kontakt) k  úhradě pohledávek 
v  hodnotě 405  900  Kč. Jedná se o  celkovou 
částku dluhu občanů vůči městu (zejména 
neuhrazené nájemné, neuhrazené poplatky 
za odpad).
Během projektu se tak mj. otestovalo, s kolika 
rodinami může reálně být sociální pracovnice 
v  každodenním, popř. týdenním styku. Další 
významný benefit spočíval ve zpracování Lo-
kální koncepce sociálního bydlení města Jind-
řichův Hradec. Jedná se o důležitý dokument, 
který má město Jindřichův Hradec nově k dis-
pozici na: (https://www.jh.cz/filemanager/fi-
les/374480.pdf). Cílem koncepce je přispět 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zastupitelstvo na  svém lednovém zase-
dání schválilo Lokální koncepci sociálního 
bydlení města Jindřichův Hradec. Ta byla 
jedním z  výsledků projektu „Pilotní ově-
ření sociálního bydlení v Jindřichově Hrad-
ci“, ze kterého vyšlo naše město v  rámci 
celorepublikového srovnání jako jedno-
značný premiant.
Město Jindřichův Hradec má ve  svém byto-
vém fondu dlouhodobě vyčleněno 166 bytů 
pro zájemce, jejichž příjmy z pracovní činnos-
ti jim neumožňují dosáhnout na komerční ná-
jemné, které je dané lokálními tržními pod-
mínkami. Zmíněné byty získávají především 
rodiny a  osoby, které se dostaly do  tíživé si-
tuace např. výpadkem druhého příjmu v do-
mácnosti – rozpad manželství, vznik invalidi-
ty, úmrtí apod.
Skutečnosti, že město Jindřichův Hradec dis-
ponuje rozsáhlým bytovým fondem a zároveň 
nastaveným systémem přidělování sociálních 
bytů, byly jedním z důvodů, proč město Jind- 
řichův Hradec vstoupilo v roce 2017 do projek-
tu „Pilotní ověření sociálního bydlení v  Jind- 
řichově Hradci“. Projekt je financován mimo 
jiné Evropským sociálním fondem v  rámci 
Operačního programu zaměstnanost. Účast 
v  projektu, který byl ukončen v  únoru 2020, 
umožnila jindřichohradecká pravidla sociální-
ho bydlení nejenom prověřit a porovnat s by-

ke  zvýšení dostupnosti dlouhodobého, udr-
žitelného a kvalitního bydlení pro občany, je-
jichž přístup k bydlení nebo možnosti udrže-
ní si bydlení jsou ztížené. Dokument schválilo 
zastupitelstvo města na  svém zasedání dne 
29. 1. 2020.
Po ukončení projektu „Pilotní ověření sociální-
ho bydlení v Jindřichově Hradci“ lze neochvěj-
ně tvrdit, že stávající systém sociálního bydle-
ní v Jindřichově Hradci je plně funkční. Systém 
spočívá ve  vzájemné interní spolupráci dot- 
čených odborů a  oddělení města Jindřichův 
Hradec a dále na kooperaci s dalšími institu-
cemi a  organizacemi ve  městě. Jako zářný 
příklad této součinnosti lze uvést vybudová-
ní šesti nových sociálních bytů, které splňují 
všechna soudobá kritéria moderního bydlení. 
Tato akce se uskutečnila díky úzké spolupráci 
odborů rozvoje, oddělení správy bytů a odbo-
ru sociálních věcí. 
V  porovnání s  ostatními do  projektu zapoje-
nými městy v  České republice se ukázal sys-
tém sociálního bydlení v  Jindřichově Hrad-
ci jako nejúčinnější, tzn. ve své podstatě jako 
nejlepší. Velkou měrou tomu přispěl i fakt, že 
město Jindřichův Hradec disponuje bytovým 
fondem, který čítá 731 bytových jednotek, 
což odpovídá zhruba 8,5 % obydlených bytů 
ve městě a jeho místních částech.

Zdeňka Šindelářová, Petr Kolář

Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec

jdou zde také možnost zacvičit si úměrně své-
mu zdravotnímu stavu a v přiměřeném tempu, 
odpovídajícím jejich momentální kondici. Cen-
trum nabízí také vzdělávací přednášky na  so-
ciální, zdravotní a historická témata a občasná 
klubová vystoupení. Postupně budou zařaze-
ny i krátké tematické vycházky po městě a jeho 
okolí. Jedenkrát za dva měsíce bude v prosto-
rách k dispozici Poradna pro osoby se slucho-
vým postižením z  Tábora, kdy pracovnice po-
radí i  podají praktickou pomoc se seřízením 
sluchadel apod. 

1. ledna letošního roku se v Jindřichově Hradci 
nově otevřelo SENIOR centrum, které vzniklo 
na  základě iniciativy města Jindřichův Hradec 
z důvodu chybějících volnočasových aktivit pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Cílem je smysluplné a  aktivní trávení volného 
času pro všechny seniory žijící v  Jindřichově 
Hradci, kteří se cítí osaměle nebo jim chybí spo-
lečnost vrstevníků.
Senioři zde mohou navštěvovat tréninky pamě-
ti probíhající klidnou a hravou formou nebo si 
zahrát v  příjemné atmosféře deskové hry. Na-

Všechny programy jsou zdarma, stačí jen mít 
chuť objevit něco nového a  přijít nás navští-
vit na adrese: SENIOR centrum, DPS Růžová 
30/II, Jindřichův Hradec (vedle parkoviště 
Jitřenka, vchod z Růžové ulice).
Aktivity jsou provozovány ve dnech pondělí až 
středa, jejich program bude vyvěšován na dve-
řích společenské místnosti, kde bude volně pří-
stupný k nahlédnutí. Aktivizační služby povede 
Eliška Macurová. Těšíme se na vás a rádi vás me-
zi sebou uvítáme.

Eliška Macurová

SENIOR centrum se představuje

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec ozna-
muje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 7. dubna 
2020 od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 včetně těch, kterým byl odložen začátek po-
vinné školní docházky o jeden rok. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jind- 
řichův Hradec oznamuje, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve všech mateřských školách v Jindřichově 
Hradci v termínu 4. a 5. května 2020 od 9.00 do 16.30 hodin.  

Jana Hemberová

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2020/2021
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Dopravní policisté z  J. Hradce v  ulici Rezkova 
u  benzínové čerpací stanice v  rámci dohledu 
nad bezpečností silničního provozu 11. února 
kolem 13.10 hodin zastavili a kontrolovali řidi-
če, jenž řídil dodávku Toyota Hilux s přívěsem, 
na které přepravoval nezajištěný bagr. Řidič se 
podrobil dvěma po  sobě jdoucím dechovým 

 �Dal si pivo k obědu, řídil dodávku s přívěsem i s nezajištěným bagrem
zkouškám, při nichž opětovně nadýchal nejmé-
ně 0,50 ‰. S naměřenými hodnotami na místě 
souhlasil. Dopravním policistům měl sdělit, že 
v poledne vypil jedno jedenáctistupňové pivo 
Kozel. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský 
průkaz a další jízdu s dodávkou s přívěsem mu 
zakázali. Řidič byl na místě poučen o právních 

důsledcích svého jednání. Stejná hlídka do-
pravních policistů nevěřila vlastním očím, když 
o 40 minut později ve 13.50 hodin spatřila té-
hož řidiče, který i přes uložený zákaz další jízdy 
opět řídil vozidlo Toyota Hilux, na kterém dá-
le přepravoval nezajištěný bagr, a to z J. Hradce 
směrem na K. Řečici. Policisté řidiče znovu za-
stavili v obci Děbolín. Řidič se opětovně pod-
robil dvěma dechovým zkouškám. Při první na-
dýchal znovu nejméně 0,50 ‰. Druhá dechová 
zkouška pak prokázala nejméně 0,40 ‰ alko-
holu v dechu řidiče.
Jelikož řidič neuposlechl zákazu další jízdy a byl 
předpoklad, že by v  jízdě mohl opětovně po-
kračovat, bylo ve spolupráci s městskou policií 
přikročeno k zabránění v další jízdě, a to použi-
tím technického prostředku (tzv. botičky).
Dopravní policisté přestupkové jednání řidiče 
řádně zadokumentovali. Spisový materiál po-
stoupí správnímu orgánu k  projednání. Zde 
hrozí přestupci pokuta do výše 20 000 Kč.

Hana Millerová

5. února
Před devátou dopoledne uvízlo v kabelce pa-
ní (71 let) z Člunku zboží za téměř 130 Kč, kte-
ré zkušeně zbavila bezpečnostních kódů, a ja-
ko důvod svého počinu uvedla, že se jí zdálo 
předražené, a  tak se rozhodla, že jej nebude 
platit. Část zboží byla doplacena, část se vrátila 
do prodeje a závěr byl pod taktovkou přivolané 
hlídky, která paní uložila pokutu za dva tisíce. 
7. února
Dva rohlíky na  pokladním pásu, ale pod sve-
trem dvě balení tavených sýrů a  paklík tabá-
ku. Za pokladním prostorem byl osloven místní 
bezdomovec (64 let) půvabnou pokladní Pen-
ny marketu, která přivolala detektiva a ten za-
se hlídku kolegů. Ti po nezbytných procesních 
úkonech vyřknuli svůj verdikt, a tak pán, který 

 � Výpis z událostí

již v minulosti splakal nad výdělkem v Lidlu, ne-
pochodil ani zde. Zbyly mu totiž jen zaplacené 
dva rohlíky a tučný pokutový blok.
7. února
V  páteční večer, společně s  kurátorkami od-
boru sociálních věcí městského úřadu, pro-
věřily dvě hlídky strážníků sportovní zapále-
ní mladých diváků basketbalového utkání BK 
Lions v  místní sportovní hale. Zjištěny byly 
vskutku nevídané fanouškovské výkony třech 
chlapců (14–16 let), kterým po  provedení de-
chových zkoušek na  alkohol naměřil přístroj 
0,57 ‰, 0,27 ‰ a 0,40 ‰. Chlapci nakonec káp- 
li božskou a přiznali, že se před utkáním posil-
nili v Pivním baru v centru města. Po prošetření 
celé věci byli výtečníci s patřičným vysvětlením 
předáni rodičům, jejich počínáním se dále bu-
dou zabývat zmiňované pracovnice a počíná-
ním obsluhy a majitele baru zase správní orgán, 
kterému bude celý případ předán pro porušení 
Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účin-
ky návykových látek. 
8. února
V sobotu ve tři ráno opět vzplály vášně před 

Paradise Clubem v  Komenského ulici, po  je-
jichž zkrocení přítomnou hlídkou kolegů bylo 
dvěma rozlíceným kohoutům vysvětleno, že 
se budou zakrátko zpovídat z přestupku proti 
občanskému soužití a přestupku proti veřej-
nému pořádku. Starší z nich (41 let) za napa-
dení svého soka a mladší (26 let), který nako-
nec skončil s  želízky na  naší služebně, ještě 
za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při vý-
konu její pravomoci. 
11. února
Hned tři krádeže řešili kolegové v  úterní den. 
První z  nich před půl dvanáctou, kdy Austra-
lan (65 let) rozbalil v Albertu balení prezervati-
vů za účelem prozkoumat, jak vlastně produkty 
bývalé firmy Vulkan Hrádek nad Nisou vypada-
jí. Při druhé, tentokráte v Kauflandu, uvízly dva-
cet minut před třetí hodinou odpolední mikro 
baterie v kapse pána (71 let) z Počátek, a při tře-
tí, pro změnu v Lidlu, zase zůstaly tři druhy sýrů 
v kabelce „nepoctivky“ (24 let) ze sídliště U Ná-
draží. Všechny tři přestupky proti majetku byly 
na místě náležitě ohodnoceny.

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

S  nástupem možného teplejšího jarního 
počasí dopravní policisté z  Územního od-
boru Jindřichův Hradec zaměří svou pozor-
nost opětovně na cyklisty, kteří nerespektu-
jí zákon a stávají se často terčem dopravních 
nehod, což vyplývá i ze statistik.

Cyklisté by měli dbát na své zdraví zejména 
tím, že by měli používat ochrannou přilbu, 
a  to i  osoby starší osmnácti let. Samozřej-
mostí je též povinná výbava jízdního kola.

Jindřichohradecká policie cyklistům do-
poručuje: 
• před jízdou si zkontrolujte, zda máte své 

jízdní kolo v pořádku a správně vybavené
• naučte se předpisy o silničním provozu
• při jízdě po silnici jezděte vždy po její pra-

vé straně
• nikdy nejezděte bez držení řídítek oběma 

rukama
• nevozte na kole své kamarády
• při jízdě ve  skupině jezděte vždy za  se-

Prevence:

 �Cyklisté, chováte se bezpečně 
v silničním provozu?

bou, avšak s dostatečnými rozestupy pro 
možné předjíždění cyklistů zejména řidi-
či vozidel

• při změně směru jízdy dejte vždy včas 
znamení upažením pravé nebo levé ruky 
podle směru odbočení

• při jízdě se plně věnujte provozu na silni-
ci, během jízdy nemějte v uších sluchát-
ka, nepijte, nejezte a netelefonujte

• pokud možno, oblékejte se na jízdní kolo 
do pestrého, ideálně reflexního oblečení

Případné nedostatky v povinné výbavě mo-
hou znamenat pro cyklistu i citelné sankce. 
Na místě policisté mohou uložit pokutu až 
do 2000 Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 3. 1. 2020 do 9. 2. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Jan LUKŠ Jindřichův Hradec 28. 6. 1980 3. 1. 2020
Bohuslav KOMÁREK Chlum u Třeboně 8. 2. 1932 13. 1. 2020
Miroslav MICHÁLEK Heřmaneč 31. 5. 1975 13. 1. 2020
Mgr. Bohumíra KUCHYŇKOVÁ Třeboň 6. 4. 1922 15. 1. 2020
Jana PINCOVÁ Hamr 3. 2. 1947 18. 1. 2020
Václav HRUBÝ Sedlo 11. 6. 1947 19. 1. 2020
Marie MÁCHOVÁ Velký Ratmírov 14. 11. 1931 20. 1. 2020
Jarmil ČERVENÝ Stříbřec 16. 2. 1933 21. 1. 2020
Bohumil MAŠEK Blažejov 28. 9. 1935 22. 1. 2020
Marie DOBEŠOVÁ Třeboň 20. 5. 1943 23. 1. 2020
Bohumil PAULÍK Klenov 15. 8. 1946 23. 1. 2020

Jan KADEŘÁBEK Jindřichův Hradec 13. 3. 1926 24. 1. 2020
Josef DVOŘÁK Plavsko 14. 2. 1928 24. 1. 2020
Karolina ŽEMLIČKOVÁ Dvorce 26. 10. 1926 29. 1. 2020
Miroslava GAJDOVÁ Jindřichův Hradec 22. 4. 1939 1. 2. 2020
Jan PELTAN Jindřichův Hradec 15. 7. 1940 1. 2. 2020
Jaroslava FICALOVÁ Dačice 18. 1. 1933 2. 2. 2020
Rudolf KOŘÍNEK Kamenný Malíkov 1. 3. 1934 2. 2. 2020
Eva MUSILOVÁ Jindřichův Hradec 9. 10. 1943 6. 2. 2020
Ing. Jan PLIČKA Kardašova Řečice 24. 11. 1935 7. 2. 2020
Jiří VICAN Jarošov nad Nežárkou 8. 9. 1952 9. 2. 2020
Miroslav KUBÍN Chlum u Třeboně 9. 9. 1925 9. 2. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 7. února se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo další vítání občánků. Přivítány byly tyto děti: Hrabáková 
Anastasie, Hřava Jakub, Kolářová Adéla, Kollmannová Bára, Kos Vít, Markes Ondřej. Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Nováková Nela, Pavlišová Emma, 
Plášil Jakub, Sebera Mikuláš, Šniagerová Mia.

Text a foto: Petr Kolář 

 � Přivítali jsme nové občánky
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12. března 1920
1. vycházka tělocvičné jednoty Sokol
V neděli dne 29. února pořádala zdejší tělo-
cvičná jednota Sokol první letošní vycházku 
do Jarošova. Ač nebyla dostatečně oznáme-
na, přec sešlo se na stanoveném místě dosti 
bratří, by společně se pobavili a užili trochu 
krás přírodních. Cesta byla tentokráte ještě 
dosti blátivá, ale naši bratři řídí se dle staré-
ho sokolského: „Ku předu, ku předu, zpátky 
ni krok!“

19. března 1920
Osudná cesta z plesu
Plesu Č.O.B dne 15. t. m. v  sále na  Střelni-
ci pořádaného zúčastnily se též dcery pana 
Jana Schüllera, obuvníka na  předměstí Ne-
žáreckém, sl.  Božena třiadvacetiletá a  Julie, 
jednadvacetiletá, v průvodu své matky, paní 
Kateřiny Schüllerové, rozené Písařové. Hez-
ká děvčata, z  nichž starší byla známou vý-
bornou tanečnicí, bavila se na plesu daleko 
přes půlnoc, kdy po  přání matky za  dopro-
vodu p.  Jana Valtla s  nimi v  jednom domě 
bydlícího nastoupily cestu k domovu. Nikdo 
netušil, že jedna z dívek koná cestu tu napo-
sled. Za družného rozhovoru přišli po 4. hod. 
ranní až k domu č. 83/IV a starší Božena ja-
la se odmykati domovní dvéře. V  tom oka-
mžiku vyskočil za zdí domu ukrytý s rodinou 

5. března 1920
K oslavě narozenin presidenta Masaryka
Slavnostní akademii a tábor lidu bylo nutno 
za příčinou stávajícího zákazu kvůli epidemii 
odložiti, a  sice: Akademie pořádána bude 
dne 13. a tábor lidu dne 14. t. m. v hodinách 
zprvu stanovených s pořady minule uveřej-
něnými. 

Krajinská schůze učitelstva
z  okresů školních: j. hradeckého, kamenic-
kého a  počáteckého konala se v  J. Hradci 
29. února 1920 za  hojné účasti učitelstva 
všech tří okresů. I  hostů z  řad občanstva 
přišel slušný počet. O  programu učitelstva 
v novém státě promluvil kol. Jan Chýna. Do-
cílením samostatnosti československé změ-
nil se i  program učitelstva. Vliv na  něj má 
i přerod světa, který se udál za světové vál-
ky. Proto zapotřebí nové duševní a filosofic-
ké orientace. Po  vítězství revoluce naší tím 
více škola sloužiti bude zájmu státu, tedy i li-
du, jenž stát ten utvořil a  tvoří. Škola a stát 
musí býti ve shodě. Na konec řeči přijata jed-
nomyslně tato resoluce, jež zašle se kultur-
nímu – ústavnímu odboru Nár. Shromáždě-
ní a  ministerstvu školství a  národní osvěty. 
1. V  ústavním zákoně budiž zcela zřetelně 
a nekompromisně prohlášena rozluka církví 
a  státu. 2. Ve  smyslu této zásady budiž dů-
sledně provedena odluka církve od  školy. 
3. Škola budiž prohlášena státní institucí 
světskou, zřizování škol soukromých budiž 
zakázáno. 
Čeští návštěvníci Nové Bystřice
se upozorňují, že s největší ochotou obslou-
ženi budou v  českém hostinci p.  Matouš-
ka (dříve u  Gassenbauerů) vedle děkanství. 
V  hostinci tom je místnost Národ. Jednoty 
Pošumavské, kde vyvěšeno jest několik čes-
kých časopisů. Zachovávejte národní příkaz: 
Svůj k svému!

Počátek března byl ve  městě stejně jako v  jiných místech Československa věnován oslavám sedmdesátých 
narozenin prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka. Nové poválečné uspořádání světa i vznik samostatné 
republiky si připomněli také učitelé z regionu. Ti se v závěru měsíce února usnesli na společném prohlášení, 
v němž deklarovali požadavek na odluku církve od státu, odluku církve od školy a ustanovení škol jako svět-

ských státních institucí. Od poloviny března celé město mluvilo nepřetržitě o tragickém kriminálním činu, při němž byla zastřelena třiadvacetiletá 
Božena Schüllerová, dcera obuvníka z Nežárky, svým zřejmě nevyslyšeným nápadníkem. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Schüllerovou spřízněný Vojtěch Pešek a ne-
promluvil ani slova, ve vzdálenosti necelého 
metru vypálil z opakovací ruční pistole smr-
tící ránu proti Boženě Schüllerové. Vrah byl 
zatčen a  po  nevelkém odporu na  strážnici 
odveden. K  zastřelené dívce povolán řídící 
měst. lékař MUDr.  František Hrudička, který 
zjistil, že projektil zasáhl srdce a  mohl pou-
ze konstatovati smrt. Pokud se dalo zjistiti, 
dlel Pešek v osudný den večer od půl osmé 
do půlnoci v jednom hostinci ve městě, kde 
býval častějším hostem. Vypil tam 2 litry pi-
va a osm skleniček rumu, odtud odebral se 
do  dolejších místností Střelnice, kde oddal 
se dalšímu pití, vypiv šest čtvrtek vína a po-
žil více zákusků… Vražda ta vyvolala v celém 
městě pochopitelné vzrušení a  čin útoční-
kův odsuzován ode všech.

26. března 1920
Dr. Rašín v J. Hradci
První ministr financí bude mluviti na veřejné 
schůzi v  našem městě v  neděli odpoledne 
po  3. hodině v  zámecké rotundě. Voličstvo 
z  J. Hradce i  z  okolí přijde si poslechnouti 
kandidáta Čsl. Národ. Demokracie.
----------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly 
můžete studovat v  knihovně jindřichohra-
deckého muzea ve Štítného ulici 124/I v pon-
dělí a  ve  středu od  12.30 do  15.30 hodin. 
Na webu Muzea Jindřichohradecka je v zá-
ložce Knihovna opět přístupna Digitální 
knihovna Kramerius.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Nechte se pozvat na ohlédnutí Vladislava Bu-
riana a Radka Nováka za desetidenní pozná-
vací cestou po historických, technických i pří-

 � Zveme vás na ohlédnutí za „Expedicí Dübendorf 2019“
rodních zajímavostech Rakouska, Německa, 
Švýcarska, Lichtenštejnska a  Francie. Před-
nášku doplní bohatá prezentace fotografií. 

Členové výpravy společně představí svo-
ji loňskou červnovou poznávací a  badatel-
skou cestu dlouhou 3530 kilometrů. Pětičlen-
ná skupina při ní navštívila vybraná vojenská 
a  letecká muzea, zastavila se rovněž na  ně-
kolika přírodních a  historických lokalitách. 
Přednáška připomene tragický příběh Čechů 
v  koncentračním táboře Mauthausen neda-
leko rakouského města Linz, přiblíží letecké 
a  automobilové muzeum u  Salzburgu, uká-
že místo narození Adolfa Hitlera v  Braunau 
am Inn či Orlí hnízdo v  bavorském Berch-
tesgadenu. V  Německu a  Švýcarsku nás za-
vede do  Muzea tanků v  Thunu, na  leteckou 
základnu vzducholodí Zeppelin ve Friedrich-
shafenu, do  švýcarského Leteckého muzea 
v  Altenrheimu, také krátce do  Mnichova či 
na  lokalitu Dübendorf, podle níž byla expe-
dice pojmenována. Poznávací cesta vedla 
i  kolem Bodamského jezera, kde se členové 
expedice zastavili na místech pobytu a upá-
lení mistra Jana Husa v Kostnici. Přes překrás-
né hlavní město Lichtenštejnska Vaduz po-
kračovala dále do Zürichu, ležícího na břehu 
stejnojmenného jezera, na hradní sídlo rodu 
Habsburků či do  turistického střediska Cha-
monix ve francouzských Alpách.
Na  vzpomínkové vyprávění o  své expedi-
ci vás zvou její účastníci Radek Novák, Vladi-
mír Vondrka, Miroslav Homola, Jaroslav Vobr 
a Vladislav Burian, členové Klubu historie le-
tectví Jindřichův Hradec. Akce se uskuteč-
ní v pátek 6. března od 18.00 hodin v kon-
ferenčním sále Muzea Jindřichohradecka 
ve Štítného ulici. Vstup je volný. 

Vladislav Burian
Foto: Vladimír Vondrka

Nejen o  létání vzducholodi Zeppelin nad Bodamským jezerem budou na  přednášce vyprávět členové 
Klubu historie letectví Jindřichův Hradec. 

Stojíte před složitou životní situací? Snažíte 
se takovou situaci řešit, ale nedaří se to? Má-
te pocit, že jste na své problémy sami? S tím 
a dalším pomůže THEIA – krizové centrum 
v Jindřichově Hradci.
Pro koho jsou služby THEIA určeny?
Pomoc je určena každému, kdo se dostane 
do  situace, kterou již nemůže řešit vlastními 
silami nebo za pomoci svých nejbližších. Služ-
by poskytujeme pouze dospělým. 
Co je to vlastně krize a kdy je dobré odbor-
nou pomoc vyhledat?
V krizové situaci se může octnout každý z nás. 
V životě řešíme desítky a stovky situací. Větši-
nu z nich vyřešíme sami, někdy pomohou na-
ši nejbližší nebo přátelé. Mnohdy se nám ale 
může stát, že jejich rady nestačí nebo se ne-
máme na koho ve svém okolí obrátit. Co nás 

 � Pomáháme v tíživé situaci najít nový začátek
do takové situace přivedlo nebo proč jsme se 
v  ni ocitli, není podstatné. Na  krizovou situ-
aci se mnohdy nemůžeme připravit a  velmi 
často se jí ani nelze vy-
hnout. V  THEIA se často 
setkáváme se vztahovými 
problémy, ztrátou nebo 
změnou zaměstnání, ne-
zvládnutí důležité životní 
situace, výchovnými pro-
blémy dětí našich klientů, 
závažným onemocněním. 
Není to výčet těchto situ-
ací, ale asi ty nejčastější. 
Krizová situace nemá žád-
né hranice. Co je pro někoho snadno řešitel-
né, pro druhého z nás je náročnou situací, kdy 
má pocit, že mu vše přerůstá přes hlavu. Dů-

ležité je neházet flintu do  žita a  začít třeba 
tím, že vyhledáte odbornou pomoc.
Jak je to s úhradou za poskytnuté služby?
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Po-
máhat takto bezplatně můžeme jen díky do-
nátorům, kteří naši činnost podporují, a za to 
jim patří velký dík.
THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní 
nezisková organizace, která pomáhá v  Jind-
řichově Hradci již do roku 2010. Více o THEIA 
najdete na: www.theia.cz.
Kontaktní osoba pro krizovou pomoc:
Jitka Mertlíková 
(tel. č.: 775 202 421, 
e-mail: mertlikova@theia.cz)
THEIA – krizové centrum o.p.s., 
Pravdova 837, 377 01 J. Hradec

Barbora Čechová

10  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Školáci a  studenti v  Jihočeském kraji ode-
vzdali k  recyklaci 4  203 kg použitých bate-
rií. V  rámci programu Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět se v  kraji do  tříměsíč-
ní sběrové kampaně zapojilo 38 škol. Nej-
více baterií v  přepočtu na  žáka vytřídili 
v  Základní škole a  Mateřské škole Deš-
ná, okres Jindřichův Hradec, a  to 20 kg. 
Na druhém místě skončila Základní ško-
la Dačice, Neulingerova 108, s  12,55 kg 
na žáka.  
V  celé České republice se sběrové kampa-
ně od poloviny srpna do poloviny listopadu 
loňského roku zúčastnilo 912 škol a společně 
k  recyklaci předaly téměř 60,2 tuny baterií. 
Za sběr a aktivitu si školy mohou vybrat od-
měny – nejčastěji v podobě knížek, školních 
a  sportovních potřeb, her nebo si pro třídy 
objednat vzdělávací program s ekologickou 
tematikou.
„Máme radost, když vidíme, jak se každý rok 
do  projektu Recyklohraní registrují nové ško-
ly. V  současné době jich jsou téměř 4 tisíce 
a zhruba čtvrtina z nich se na podzim zapoji-
la do sběrové kampaně,“ říká Petr Kratochvíl, 
jednatel společnosti ECOBAT, která je spo-
luvyhlašovatelem kampaně a  zajišťuje sběr 
a recyklaci baterií v České republice. 
Žáci a  studenti vymýšlí Recyklační zlep-
šováky
Stále jen polovina baterií, které se v  Česku 
prodají, je, když doslouží, předána na  recy-
klaci. Druhá polovina končí v  popelnicích 
a poté na skládkách komunálního odpadu.
V návaznosti na sběrovou kampaň se proto 
školy pustily do dalšího úkolu. Má název Re-
cyklační zlepšováky. Žáci a  studenti hledají 

 � Žáci a studenti v Jihočeském kraji odevzdali 4,2 tuny baterií
cesty, jak tuto situaci řešit a zlepšit. Vymýšlí 
a bádají, jak podpořit třídění, recyklaci a ta-
ké omezit plýtvání bateriemi. Může jít napří-
klad o zlepšováky v propagaci, jednoduché 
pokusy a  matematické výpočty zaměřené 
na  úsporu baterií, ale i  o  ryze praktické vě-
ci, jako jsou návrhy nových sběrových nádob 
na použité baterie.

Ocenění i pro aktivní pedagogy
Žáci a studenti plní podobné vzdělávací a kre-
ativní úkoly v průběhu celého školního roku. 
Recyklohraní také oceňuje pedagogy, kteří 
umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letoš-
ním školním roce je pro 40 nejaktivnějších při-
praven certifikát EKOUČITEL ROKU.

Jana Čechová

Kraj Baterie (kg) Zapojené školy

Hlavní město Praha 3 181 54

Jihočeský kraj 4 203 38

Jihomoravský kraj 5 406 102

Karlovarský kraj 2 068 30

Královéhradecký kraj 3 769 48

Liberecký kraj 1 949 29

Moravskoslezský kraj 6 429 108

Olomoucký kraj 4 225 78

Pardubický kraj 4 581 65

Plzeňský kraj 1 705 42

Středočeský kraj 7 764 132

Ústecký kraj 4 996 73

Vysočina 5 898 59

Zlínský kraj 4 000 54

Celkem 60 174 912

Zdroj: Recyklohraní, o.p.s., a ECOBAT s.r.o.

Rozkoš bez rizika se zabývá především téma-
tem sexuální práce. Zprostředkováváme so-
ciální a zdravotní služby ženám poskytujícím 
placené sexuální služby, a to ve dvanácti kra-
jích ČR. 
Sexuální práce je stále spojená s řadou stig-
mat, a proto je komplikované ženy kontakto-
vat. V rámci našich služeb tedy kombinujeme 
oslovování žen přímo v místech, kde pracují, 
s  pozváním do  našeho ambulantního Pora-
denského centra Rozkoše bez rizika.
V  rámci registrované služby terénní pro-
gramy působíme i  na  Jindřichohradecku – 
převážně v  Českých Velenicích a  Jindřicho-
vě Hradci. Naše služby poskytujeme přímo 
v  nočních klubech, na  privátech, erotických 
salónech nebo na  ulici. Ženám nabízíme 
bezplatné služby – zdravotní, sociální, právní 
a terapeutické. V praxi to vypadá tak, že že-
nám nabízíme vyšetření na  HIV/AIDS, syfilis 
a žloutenku typu C. Dále poradenství k téma-
tům bezpečnějšího sexu, násilí, sexuálního 
násilí, dluhové problematiky, dlužné vyživo-

 �Organizace Rozkoš bez rizika pomáhá i ženám na Jindřichohradecku
vací povinnosti, pohlavně přenosných infek-
cí atd. 
Kromě terénního programu mohou ženy vy-
užít naše Poradenské centrum Rozkoš bez ri-
zika v  Českých Budějovicích. Zde se mohou 
každou první středu v měsíci nechat vyšetřit 
lékařem (dermatovenerologem) nebo využít 
individuální poradenství v oblasti odborné-
ho sociálního poradenství.

A  pro ženy, které z  nějakého důvodu chtějí 
zůstat v anonymitě, nejsou v kontaktu s naši-
mi týmy, nabízíme i poradenství online. Inter-
netová poradna je tedy dalším prostředkem, 
jak se ženami komunikujeme a  dostupná je 
na: www.poradna-rr.cz.

Vedoucí poradenského centra České Budě-
jovice a  regionálního týmu Vysočina orga-
nizace Rozkoš bez rizika Monika Kochlőflo-
vá uvádí konkrétní příklad: „Služby PC centra 
se rozhodla využít matka – samoživitelka se 
třemi malými dětmi s  potřebou vyřešit obavy 
o své bezpečí (a bezpečí dětí), zoufalou finanč-
ní situaci, otázku bydlení a řešení exekucí. Kli-
entku po  několika letech soužití opustil přítel, 
zůstala sama se třemi nezletilými dětmi v pro-
najatém bytě, na jehož úhradu neměla finanč-
ní prostředky. Klientka pobírala pouze rodičov-
ský příspěvek, žádný jiný příjem neměla. Velmi 
záhy zjistila, že bývalý přítel neplatil složenky 
a půjčky uzavřené na  jméno klientky. Domů jí 
začaly chodit obsílky, korespondence od  sou-
du. S touto klientkou jsme začali mapovat její 
finanční situaci a dluhy. Zvažovali jsme i mož-
nosti insolvence a motivovali klientku k řešení. 
V  současné době klientce poskytujeme indivi-
duální poradenství a  terapii, které jí pomáhá 
zvládat situaci.“ 

Monika Kochlőflová
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CHCETE NÁS?
Bady
kříženec NO, pes, cca 5 let, kastrovaný 
Bady je krásný a velký pes, na první dojem 
budí respekt svou velikostí, ale jinak je to 
miláček a velice hodný pes. Ovládá někte-
ré základní povely, na vodítku chodí hez-
ky. Je zvyklý žít venku, má rád procházky, 
vodu, aportování klacků. S ostatními pej-
sky vychází zpravidla dobře.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Badynko je hodný, milý a mazlivý pes. Ne-
ní již na dlouhé výlety, ale rád se projde, 
začuchá si „psí zprávy“ a na svůj věk je ješ-
tě velmi čiperný. Na ostatní pejsky venku 
nereaguje, je zvyklý i na děti. Ideální do-
mov bychom si pro něj představovali v domku se zahradou, kde by 
mohl „šmejdit“ a kde by měl teplé místečko na spaní a svůj klid. Pro-
cházky má také moc rád, sice to není už sportovec ke kolu, ale hodin-
ku chůze bez problémů zvládne a energie mu rozhodně nechybí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (musí 
se s nimi nejprve seznámit), ale v novém 
domově by měl být jedináčkem. Doma si 
hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých 8 let 
žil jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nut-
né ho vodit na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, když chyt-
ne stopu, nic jiného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Do-
posud žil venku, ale pobyt vevnitř mu 
velmi svědčí a  vzhledem k  jeho věku je 
i vhodnější. Není to již pejsek na vycház-
ky, 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. Ideální 
by byl domek se zahrádkou a bez malých dětí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lapina
kočka, 2–3 roky, kastrovaná
Lapina byla zprvu velice nekontaktní, po-
malu se nám s  ní podařilo navázat  kon-
takt, ale stále je velice obezřetná a  o  li-
di nestojí. Nicméně, když ji potřebujeme 
chytnout, nechá se a  zvládla i  jakoukoli 
manipulaci u zvěrolékaře (vyšetření sonem, odběr krve, podávání lé-
ků do tlamičky). Záchod používá předpisově a v jídle také není vybíra-
vá. S ostatními kočkami vychází dobře.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Gaga
kočka, cca 8 let, kastrovaná
Gaga byla ze začátku trochu plachá, ale 
nyní, když si na  člověka zvykne, ráda se 
pomazlí i zavrní. Vzhledem k tomu, že ni-
kdo dlouhodobě neřešil její zdravotní po-
tíže, trápí ji dýchací problémy, které zřej-
mě nikdy úplně nevymizí.
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: „Když se natáhnete pro hvězdy, asi na ně zcela nedosáhnete, 
ale ani se nevrátíte s hrstí plnou bláta“.                                      (Leo Burnett)

Putujeme po této zemi s představami, jak by měl náš život vypadat. 
Ty představy se obvykle odvíjejí od  setkání s  lidmi, kteří nás nějak 
inspirovali. Jsme zvyklí vzhlížet ke zpěvákům, sportovcům či model-
kám. Přesto můžeme potkat opravdové hvězdy v  prostředích, kde 
bychom to nečekali. Kdysi jsem potkala velkou hvězdu v domově se-
niorů. Měla těžké bolesti 
kloubů, nicméně každý 
den ráno vstala a  snaži-
la se o  malou procház-
ku. Jejím heslem bylo: 
“Lepší blbě chodit, než 
dobře ležet!“ Snadno za-
pamatovatelné. Mnoho 
hvězd potkávám den-
ně ve  své práci. Některé 
z  nich jsem kdysi učila 
ve speciálním školství. Dvě z mých dávných žaček, o kterých zdatní 
profesionálové tvrdili, že z nich nic nebude, jsou pro mne opravdo-
vými hvězdami. Kdysi chodily do školy pro nemluvící. Poté se vráti-
ly do  svého prostředí a  silnější spolužáci jim dávali velmi nehezké 
přezdívky. Jejich handicap nebyl toho typu, který budí soucit a tou-
hu po pomoci. V mnohých budil touhu si z nich „utahovat“. Jaké po-
city rostou v  takových dětech, si každý dokáže představit. Ale ony 
v současné době prožívají řadu zdánlivě „všedních“ úspěchů. Zatím-
co mnozí posměváčci jsou v zajetí návykových látek, bez práce, sna-
žíce se ze sociálního systému vydolovat, co se dá, ony pracují. A mají 
úspěchy. Podílí se na tvorbě předmětů na výstavy a do dražeb Oken. 
Nikde nejsou moc vidět. Ani je tady nebudu jmenovat. Nicméně s řa-
dou těch, kteří se při všech bolestech a překážkách dokážou podívat 
nahoru, se můžete setkat na akci „Hvězdný bál“. Tam si lze prohléd-
nout výrobky lidí, kteří to nemají úplně zadarmo. Lze si tam zatan-
čit s  hvězdami na  nohách i  na  kolečkových křeslech. Lze tam pro-
žít obyčejnou lidskou sounáležitost. Moc rádi se hezky oblékneme, 
ale nesoutěžíme o nejnákladnější róbu. Jsou věci, které nemají až tak 
velkou důležitost. Kdo chcete, přijďte si zatančit s  námi 6. března 
do KD Střelnice. Bývá nám tam spolu moc dobře!

Drahomíra Blažková

 �Hvězdy všedních dnů
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Městská knihovna Jindřichův Hradec se každý 
rok zapojuje do  celostátní akce Březen měsíc 
čtenářů. Letos si připomínáme 350. výročí na-
rození Jana Amose Komenského. V souvislosti 
s výročím vám na webových stránkách knihov-
ny přinášíme informace o této významné osob-
nosti, pro malé čtenáře máme připraven tema-
tický kvíz a tvůrčí dílnu.
V průběhu března mohou naši čtenáři zkusit 
tzv. „Rande s knihou“. Kromě běžných výpůj-
ček si mohou půjčit i tajemný balíček s náhod-
nou knihou. Doma po  rozbalení balíčku zjistí, 
co si půjčili, a mohou se tak seznámit např. s no-
vými autory nebo žánry. 
Na  přednášku spisovatele historických romá-
nů Josefa Špidly „Marie Terezie a  její doba“ 
zveme 5. března. Nabídneme oblíbené cesto-
pisy, a to 11. března „Indie“ s Josefem Bartoš- 

 � Březen bude také v Jindřichově Hradci patřit čtenářům
kem, 25. března „Putování za  polární září“ 
s  Lukášem Brychtou. Krojová družina z Jaro-
šova nad Nežárkou nás navštíví 19. března 
s povídáním o svém souboru a s ukázkami blat-
ských písniček a krojů. Uvedené akce začínají od 
16.30 hodin v poslechovém sále knihovny.
Pro děti na dětském oddělení centrálního pra-
coviště jsou každý čtvrtek připraveny tvoři-
vé dílny: „Tvoření ke  Dni matek“ (5. března), 
„Záložky do knih“ (12. března), „Knižní myšky“ 
(19. března) a „Scriptorium aneb Písařská dílna 
Jana Amose Komenského“ (26. března). Pravi-
delně každé úterý mohou děti vyzkoušet tzv. 
čtení hrou a nezapomněli jsme ani na mamin-
ky s  dětmi, zveme je 10. března na  „Hravé 
dopoledne s  říkadly“ (10.00–11.00 hodin). 
V pátek 27. března se uskuteční také každo-
roční oblíbená „Noc s  Andersenem“ (bližší 

informace na  dětských půjčovnách). Na  dět-
ském oddělení pobočky Vajgar se můžete  
2. a  4. března (14.00–15.00 hodin) těšit 
na  besedu „Jak se dělá kniha“ se čtením 
z  knihy Petra Horáčka Modrý tučňák. Akce se 
zúčastní i školní družina z 5. ZŠ.
Pro seniory pokračuje Virtuální Univerzita 
3. věku s  tématy Leonardo da Vinci a  Čínská 
medicína v našich zahrádkách. 
V prostorách knihovny mohou zájemci nav- 
štívit výstavu kresleného humoru „The Tap 
Tap načerno“ (suterén) či „Lesy a příroda ko-
lem nás“ (chodba první patro). V  týdnu od 
2. do 7. března odpustíme zapomnětlivým 
čtenářům pokuty a  celý březen bude probí-
hat prodej vyřazených knih a časopisů za sym-
bolické ceny. 

Tomáš Dosbaba

V pondělí 9. března se v našem městě opět ko-
ná vzpomínková akce PAMATUJ! Od  16.00 
hodin zazní na  náměstí Míru v  podání čtyř 
jindřichohradeckých pěveckých sborů pís-
ně Hatikva, Šema Jisrael a  Kde domov můj. 
Program bude pokračovat od  16.30 hodin 
v  modlitebně Československé církve hu-
sitské přednáškou Michala Kitty, evangelic-
kého faráře v Jindřichově Hradci, a to na téma 
„Antisemitismus“. Smyslem této vzpomínko-
vé akce je nezapomenout na  8. březen 1944. 
Den, kdy v  plynových komorách Auschwitz–
Birkenau byly zavražděny téměř 4000 českoslo-
venských mužů, žen a dětí z tzv. terezínského 
rodinného tábora. Budeme rádi, pokud si na-
jdete čas a podpoříte tuto akci svojí účastí.

Marta Leblová

 � Jindřichův Hradec  
znovu uctí památku obětí 
holocaustu

Klub výsadkových veteránů v  Jindřichově 
Hradci z. s. pořádá 23. března v 15.00 hodin 
v sále kina Střelnice další, již tradiční před-
nášku plukovníka v záloze PhDr. Eduarda 
Stehlíka, MBA. 
Tentokrát jsme zvolili název: LIDICE – příběh 
české vsi. Jeden z nejvýznamnějších českých 
historiků v  ní v  souvislostech uvede skuteč-
nosti, kterými připomene tragický osud ob-
ce a jejích obyvatel ve II. světové válce. Před-
náška je určena široké veřejnosti a zakončena 
bude besedou a autogramiádou autora řady 
historických publikací. Zároveň bude možno 
některé z nich také zakoupit.
Záštitu nad akcí převzal starosta Jindřichova 
Hradce Stanislav Mrvka. 

Petr Čejka

 � Tragický osud obce Lidice připomene přednáška v kině Střelnice
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Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci předplatného Kruhu přátel 
hudby na koncert „NATALIE SCHWAMOVÁ – KLAVÍR“ dne 5. břez-
na od 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny.
Natalie Schwamová (1999) začala hrát na klavír v  šesti letech na Hu-
dební škole hlavního města Prahy. V  současné době je studentkou 
doc. Františka Malého na Hudební akademii múzických umění v Pra-
ze. Natalie je vítězkou mnoha klavírních soutěží v České republice i za-
hraničí. Ve čtrnácti letech získala 2. místo v Mezinárodní smetanovské 
soutěži v Plzni v seniorské kategorii do 30 let. V patnácti letech se sta-
la nejmladší vítězkou Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina 
v Mariánských Lázních. V roce 2015 se zúčastnila jako jedna z nejmlad-
ších prestižní světové klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě. 
V roce 2017 získala stipendium YAMAHA a dostala se do finále mezi-
národní soutěže v Aarhusu v Dánsku. Ve svých 10 letech debutovala 
jako sólistka Mozartova koncertu d moll KV 466 se Symfonickým or-
chestrem města Buenos Aires v Argentině, se kterým hrála i následují-
cí rok. Dále spolupracovala s Národním univerzitním orchestrem v Ar-
gentině, s Pardubickou komorní filharmonií, s Janáčkovou filharmonií 
v Ostravě, s Plzeňskou filharmonií a v roce 2014 a 2016 v Rudolfinu se 
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. V roce 2017 si zahrála Rach- 
maninovův 3. klavírní koncert s Aarhuským Symfonickým Orchestrem 
v Dánsku. Jako sólistka se představila na recitálech v Německu, Itálii, 
Rakousku, Dánsku, Španělsku, Argentině a USA.
Program: J. S. Bach – Toccata c moll BWV 911, R. Schumann – Papillons 
Op.2, F. Chopin – Balada f moll č. 4, Op.52, W. A. Mozart – Sonáta a moll 
KV310, S. Prokofiev – Sonáta fis moll č. 1, Op.1
Doprodej vstupenek začal 10. 2. 2020 v pokladně KD Střelnice a nově 
i online na: www.kultura.jh.cz.

 � Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla

KULTURNÍ SERVIS

 

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní komedii Michaela Englera „ZNO-
VU A  LÍP“ dne 10. března od  19.00 hodin 
do divadelního sálu.
Divadlo Titans. Divadelní předplatné sku-
piny A.
V  režii Martiny Krátké hrají: Kristýna Frejová, 

Václav Vašák / Luboš Veselý / Zbyšek Humpo-
lec, Klára Cibulková / Marcela Holubcová, Ma-
rek Daniel, Jana Kozubková / Klára Cibulková 
/ Petra Mikulková.
Situační komedie o  lásce, manželství a  pře-
hodnocování. Marek je populární spisovatel, 
má rád drahé pití, mladší ženy a  obdiv. Vě-

ra je jeho manželka a už toho má dost. Tedy 
rozvodové řízení, dělení majetku, právnická 
bitka a  praní špinavého prádla! Co by se ale 
stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manžel-
ství a byli zase na začátku – mladí, zamilovaní 
a plní ideálů?
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Hvězdárna a planetárium F. Nušla
Úkazy na obloze v BŘEZNU 2020

Planety Merkur a Neptun jsou nepozorovatelné, Venuše září večer vysoko nad jihozápadem a západem. Mars a Jupiter najdeme ráno nad 
jihovýchodem, Saturn již také nad jihovýchodem, ale ještě velmi nízko. Uran uvidíme už jen večer na jihozápadě až západě. Velice pěkné je 
pozorování Měsíce, a to nejlépe kolem první čtvrti, kdy Slunce svítí na Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další výškově rozdílné útvary 
na povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je tak vidět prostorově, což je velmi působivé. V době úplňku sluneční paprsky 
dopadají na Měsíc zpříma, proto je obraz v dalekohledu plochý a přesvětlený, prostorovost zcela chybí a ostatní objekty, jindy dobře viditelné, 
se v měsíčním světle téměř ztrácejí nebo se stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 2. 3. první čtvrtí, 9. 3. úplňkem, 16. 3. poslední čtvrtí 
a 24. 3. nastane nov. 10. 3. bude Měsíc v přízemí (357 117 km), 24. 3. v odzemí (406 694 km). Za jasného počasí je velmi poutavé pozoro-
vání Slunce. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou – chladnější sluneční skvrny nebo teplejší fakulová 
pole. Speciálním dalekohledem bývají vidět kromě skvrn také sluneční protuberance a další zajímavé děje. Obloha na přelomu zimy a jara, 
stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy 
atd. 20. března ve 4.50 hodin Slunce vstupuje do znamení Berana– jarní rovnodennost, začátek astronomického jara.

• 2. 3. v 16.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,78° jižně) 
• 2. 3 ve 21.00 hodin – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 5,85° severně)
• 8. 3. v 10.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,85° jižně;  

Měsíc u Regulu 8. 3. ráno)
• 8. 3. ve 13.00 hodin – Neptun v konjunkci se Sluncem)  
• 8. 3. ve 21.00 hodin – Venuše v konjunkci s Uranem (Venuše 2,21° severně)
• 11. 3. ve 20.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,91° jižně;  

Měsíc u Spiky 12. 3. ráno)
• 15. 3. ve 3.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 6,00° jižně)
• 18. 3. v 11.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 1,5° severně;  

Měsíc, Mars, Jupiter a Saturn 18. a 19. 3. ráno)
• 18. 3. ve 13.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,2° severně)

• 19. 3. v 1.00 hodinu– Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 2,7° severně)
• 20. 3. ve 13.00 hodin – Mars v konjunkci s Jupiterem (Mars 0,71° jižně; 

Mars, Jupiter a Saturn + trpasličí planeta Pluto ráno)
• 21. 3. ve 22.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 3,9° severně)
• 23. 3. v 6.00 hodin – Mars v konjunkci s trpasličí planetou (134 340) Pluto 

(Pluto 48\“severně)
• 24. 3. ve 3.00 hodiny – Merkur v největší západní elongaci (28° od Slunce)
• 24. 3. ve 23.00 hodin – Venuše v největší východní elongaci (46° od Slunce)
• 28. 3. v 16.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 6,9° severně)
• 30. 3. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,93° jižně;  

Měsíc a Aldebaran 29. 3. večer)
• 31. 3. ve 20.00 hodin– Mars v konjunkci se Saturnem (Mars 0,91° jižně

Návštěvní hodiny pro veřejnost na HaP v březnu 2020 ještě probíhat nebudou. Těšíme se na vás po dokončení rekonstrukce.

Kontakt: jirku@vkcjh.cz; tel. č.: 606 633 439 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v březnu 2020:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v březnu 2020:

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Donalda L. Coburna „GIN GAME“ 
dne 19. března od 19.00 hodin do divadel-
ního sálu. Vršovické divadlo Mana. Diva-
delní předplatné skupiny B.
V režii Ondřeje Zajíce hrají: Zuzana Kronerová 
a Dušan Sitek.

Je to příběh dvou nemladých lidí, které sve-
de náhoda a potřeba najít partnera pro ka-
retní hru. Fakt, že se partička ginu promě-
ní v  partii mnohem závažnější, vypovídá 
o  tom, že partnerské problémy nejsou roz-
hodně jen výsadou mladých lidí. Autor po-
skytuje nečekaný pohled na nejstarší gene-

raci – nesentimentální, nikterak shovívavý, 
ale velmi reálný. Dokáže starší lidi vnímat ja-
ko plnohodnotné hráče ve hře života, který 
i na samém konci může skýtat nečekané zá-
kruty a překvapení.

Ivana Bačáková

 � Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o. informuje a zve 

KD Střelnice upozorňuje, že na všechny koncerty pořádané KD Střelnice v kapli sv. Maří Magdaleny zahajujeme i online před-
prodej vstupenek vždy cca měsíc předem. Předprodej vstupenek na: www.kultura.jh.cz, prostřednictvím mobilní aplikace Bu-
díCheck nebo v pokladně KD Střelnice. Rezervovat vstupenky lze na: www.kultura.jh.cz. Držitelům průkazů ZTP/P náleží sleva 
50 % - pouze v pokladně KD Střelnice.
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Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hra-
dec, p.  o. zve návštěvníky do  nově otevře-
né Hvězdárny a  planetária prof.  Františ-
ka Nušla na adrese: Hvězdná 51, 377 01, kde 
se mohou od 1. dubna letošního roku těšit 
na vzdělávací programy pro školu i veřejnost.
Dále vás srdečně zveme do Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií na  výstavu 
s názvem „Václav Chochola – Morava 53–88“. 
Vernisáž se koná 19. března v  17.00 hodin. 

 �Otevření nového planetária se blíží
Otevírací doba muzea v březnu: pondělí až pá-
tek 9.00–12.30, 13.00–16.00 hodin.
V  nabídce Domu gobelínů nebudou v  roce 
2020 chybět oblíbené víkendové worksho-
py. Již začátkem března pořádáme kurz pa-
ličkování pod vedením lektorky Jany Krau-
sové. Kurz se uskuteční ve  dvou po  sobě 
jdoucích nedělích, 8. a 15. března.

Hana Miglová 

 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
13.–14. 3. 2020
Veletrh Infotour a cykloturistika 
Kongresové centrum Aldis. Návštěvníci opět 
najdou inspiraci na dovolenou a výlety v expo-
zicích vystavovatelů. Tradiční součástí je zajíma-
vý doprovodný program.

CHEB
19. 3. 2020
Chyť mě, jestli na to máš / T. McNally, 
M. Shaiman 
Skvělá muzikálová komedie o  nejneuvěřitel-
nějším podvodníkovi Ameriky se strhujícím pří-
během a hudebními čísly nabitými energií! Zá-
padočeské divadlo Cheb od 19.00 hodin.

KUTNÁ HORA 
20. 3. 2020
Rovnodennost v Sedlecké katedrále 
– 10. ročník
Tradiční společné pozorování putování paprs-
ku zapadajícího slunce presbytářem nejstarší 
katedrální stavby střední Evropy spojené s hu-
debním zážitkem.

LITOMYŠL
Do 19. 4. 2020
Výstava Babiččina Barunka / 
200 let od narození Boženy Němcové
Regionální muzeum v Litomyšli. Božena Něm-
cová v Litomyšli dvakrát pobývala a vydala zde 
svoji Babičku. 

POLIČKA
5. 3. 2020
Expediční kamera 2020
Filmový festival outdoorových filmů. Divadelní 
klub Polička od 18.00 hodin.

TELČ
26. 3.–10. 6. 2020
Soukromý vesmír
Výstava obrazů, kreseb a soch hudebníka a ma-
líře Petra Hejného v  Městské galerii Hasičský 
dům.
Vernisáž 26. 3. v 17.00 hodin, kulturní vystoupe-
ní Petr Hejný – violoncello.

TŘEBOŇ
21.–22. 3. 2020
Třeboň poetická 
Krajská přehlídka divadla poezie a  umělecké-
ho přednesu v Divadle J. K. Tyla s představením 
pro děti Knihomoli (hraje Divadlo Navětvi 22. 3. 
v 15.30 hodin).

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

Zuzana Bedrnová
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KINO STŘELNICE
březen 2020 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE BŘEZEN 2020

ZAPOMENUTÝ PRINC (LE PRINCE OUBLIÉ)
Dobrodružný, Komedie, Rodinný / Francie / Bohemia MP
Režisér oscarového snímku The Artist Michel Hazanavicius obsadil okouzlujícího Omara Sy 
(Nedotknutelní, I dva jsou rodina) do další z nezapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají ne-
obyčejná dobrodružství kouzelného dětské-
ho světa.
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho 
milované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný 
otec samoživitel nikdy nepřijde pozdě na je-
jich večerní pohádku. Každou noc, když Sofia 
usíná, ji bere do “Pohádkolandu”, smyšlené-
ho filmového studia, kde se stávají hlavními 
hrdiny světoznámých dobrodružných filmů, 
v nichž má Djibi hlavní roli prince Krasoně. 
O pět let později se ze Sofie pomalu stává puberťačka, příběhy jejího otce ji už tak neberou 
a Djibi je ve své roli prince vyměněn. Protože se jeho postavení ve skutečném světě i v “Po-
hádkolandu” mění, Djibi musí vymyslet, jak v životě své dcery zůstat důležitou postavou.
Hrají: Bérénice Bejo, Omar Sy, François Damiens, Oudesh Rughooputh
Režie: Michel Hazanavicius
Hrajeme: 17. a 18. března  od 17:30 ve 2D

EMMA (EMMA)
Romantická komedie / V. Británie / CinemArt
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrá-
vala s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.
Emma Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je hezká, chytrá, bohatá a  na  svou dobu notně 
emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvlášt-
ním talentem, schopností svádět dohroma-
dy jedince opačného pohlaví a dopravovat je 
až před oltář. Tedy alespoň si to o sobě začne 
myslet, když několika mistrovskými tahy pro-
vdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. 
Jejím dalším projektem se stane plánované 
spojení mladičké a  naivní Harriet s  místním 
farářem. Přestože Emmin otec (Bill Nighy) ji 
varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství 
George Knightley se jí snaží vysvětlit, že lásce se poručit nedá, dohazovačka Emma tlačí Har- 
riet do sňatku s knězem silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí nezdarem, katastrofou 
a spoustou prolitých slz, citovým uragánem, v jehož epicentru se ocitne právě Emma, které 
nezdar rozmetá všechny životní jistoty. Až potom pochopí, že toho pravého si každý musí na-
jít sám a že to hledání paradoxně nemusí být až tak těžké, protože někdy ho můžete mít celý 
život přímo před očima. Jen nesmíte být slepí.
Hrají: Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Gemma Whelan
Režie: Autumn de Wilde
Hrajeme: 26. a 27. března  od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz; CinemArt, Bohemia MP

27. 2.–1. 3. 17:30
VOLÁNÍ DIVOČINY
Dobrodružný, Rodinný / USA / 2D
29. 2.–1. 3.  20:00
1917
Válečný, Drama / USA, V. Británie / 2D
3. 3.  17:00
4. 3.   20:00
RICHARD JEWELL
Životopisný, Drama, Krimi / USA / 2D
3. 3.   20:00
4. 3.  17:30
V SÍTI
Dokumentární / Česko / 2D
5.–8. 3.  17:30
FRČÍME
Animovaný, Komedie / USA / 3D + 2D
5.–8. 3.  20:00
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
10.–11. 3. 17:30
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ 
PROMĚNA HARLEY QUINN)
Akční, Dobrodružný / USA / 2D
10.–11. 3.  20:00
PSI NENOSÍ KALHOTY
Drama, Komedie / Finsko, Lotyšsko / 2D
12.–13. 3. 17:30
BLOODSHOT
Akční, Sci-Fi / USA / 2D
12.–13. 3.  20:00
14.–15. 3. 17:30
17. 3.   20:00
3BOBULE
Komedie / Česko / 2D
14.–15. 3.  20:00
NEVIDITELNÝ
Thriller, Horor / USA / 2D
17.–18. 3. 17:30
ZAPOMENUTÝ PRINC
Dobrodružný, Rodinný / Francie / 2D
18. 3.   20:00
ATILLA
Dokumentární / Slovensko / 2D
19.–22. 3. 17:30
24. 3.  17:30
PRICEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Fantasy pohádka / Česko / 2D
19.–20. 3.  20:00
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie / Česko / 2D
21.–22. 3.  20:00
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Horor / USA / 2D
24.–25. 3.  20:00
GENTLEMANI
Akční, Krimi / USA / 2D
25. 3.  17:30
JEDENÁCT BAREV PTÁČETE
Dokument / Česko / 2D
26.–27. 3. 17:30
MULAN
Dobrodružný, Akční / USA / 2D
26.–27. 3.  20:00
EMMA
Romantická komedie / V. Británie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

1. 3.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

8. 3.
O MARYŠCE
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

15. 3.
KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.
Pásmo pohádek / ČSR / 35 mm

22. 3.
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

29. 3.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 2
Pásmo pohádek / ČSR / 35 mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

28.–29. 3. 17:30
MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
Akční, Komedie, Rodinný / USA / 2D
28.–29. 3.  20:00
31. 3.   20:00
1. 4.  17:30
ŠARLATÁN
Životopisný / Česko, Polsko / 2D
31. 3.  17:30
1. 4.   20:00
AFRIKOU NA PIONÝRU
Dokumentární / Slovensko / 2D
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Brány jindřichohradeckého zámku se letos 
návštěvníkům otevřou o něco dříve, a to již 
o  víkendu 28. a  29. března. Každý rok se 
nám podaří obnovit alespoň menší část pů-
vodního vzezření zámku. Pro letošní sezónu 
nastanou změny v  pokojích představených 
v prohlídkovém okruhu A. V 19. století je ne-
chávali pro své užívání upravovat poslední 
šlechtičtí majitelé Černínové. Tehdy se stále 
ještě postupně odstraňovaly důsledky nejni-
čivějšího požáru zámku z roku 1773. V poko-
jích se právě nyní obnovují původní malby 

 � Jindřichohradecký zámek uvítá letos návštěvníky již koncem března
a následně se také pokoje autenticky zařídí 
dle dochovaných inventářů rodiny Černínů. 
Krátce po  začátku letošní sezóny přichází 
období Velikonoc. Pravidelní i občasní náv- 
štěvníci vědí, že na velikonoční svátky do-
plňujeme interiéry zvláštní výstavou, zva-
nou „Splašená vejce“. Bude tomu tak i v le-
tošním roce. Navíc jsme se rozhodli obnovit 
o Velikonocích starodávný zvyk založený zá-
meckou paní Markétou z Hardeggu v polo-
vině 14. století. Vždy na Zelený čtvrtek roz-
dávala chudým a potřebným zvláštní postní 

Pro výstavní sezónu roku 2020 budou při-
pravené stálé expozice z  dějin města Jind-
řichův Hradec a jeho samosprávy a obřadní 
síň Jana Kotěry. Stálá expozice Jindřicho-
hradeckých místních drah prošla v  době 
přestávky přeměnou a  návštěvníkům při-
nese nové informace o historii, ale i o sou-
časnosti společnosti. Návštěvníky dále urči-
tě potěší vylepšený provoz na  modelovém 
kolejišti, které patří k  největším v  Jihočes-
kém kraji.
V galerii výstavního domu bude od dubna 
do  srpna otevřena výstava s  názvem „NE-
JEN BROUČCI ARCH. ZDEŇKA PODHŮR-
SKÉHO“. 
Výstava představuje průřez tvorbou jedno-
ho z  našich největších výtvarníků a  tvůrce 
legendárních večerníčků Broučci, Neznál-
kovy příhody, Birlibán, Dobrodružství Čo-

 � Výstavní dům a galerie Stará radnice otevírá 1. dubna své expozice veřejnosti 
koládového panáčka, Čmelák Aninka a  ji-
ných. 
Vernisáž k  výše uvedené  nové výstavě 
i  ke  znovuotevření přeměněné expozice 
JHMD se koná v  galerii a  v  expozici JHMD 
ve Výstavním domě Stará radnice 1. dubna 
od 17.00 hodin. 
Po  zbytek hlavní sezóny naplní galerii vý-
stava „Čeští vědci a jejich vynálezy“, pre-
zentace karikatur českých vědců a jejich vě-
deckých přínosů. 
V období adventu budou v galerii k vidění 
fotografie jindřichohradeckého fotogra-
fa Petra Kubeše. Výstava představí art fo-
tografii, která je inspirována inverzní per-
spektivou středověkého malířství.   
Výstavní dům Stará radnice se těší na  vaši 
návštěvu.

Martin Jedlička

pokrm Sladkou kaši. Tento zvyk dodržovali 
páni z Hradce, Slavatové i Černínové po čty-
ři století. Až na konci 18. století z něho za-
ložili Černínové s císařským souhlasem fun-
daci pro chudé. Při našem prvním ročníku 
obnovené tradice se bude sladká kaše vařit 
v Černé kuchyni v neděli na Boží hod ve-
likonoční, letos 12. dubna. Pořádáno bude 
také malé tržiště s dalšími postními pokrmy. 
Přejeme si hezké počasí a všechny srdečně 
zveme.

Tomáš Krajník
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.
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STROM ŽIVOTA, DÍLO
BAROKNÍHO ŘEZBÁŘSTVÍ,
POCHÁZEJÍCÍ Z KLÁŠTERA

U NOVÉ BYSTŘICE, JE MOŽNO
OBDIVOVAT V SAKRISTII

BAROKNÍ KAPLE...

VOJENSKÝ
PROJEK-
TOVÝ
ÚSTAV

NÁZEV
HLÁSKY

(R)
KLAM PODOBA POHOŘÍ

NA KRÉTĚ
CHEM. ZN.
TANTALU

OZN. PRO
SÍLU

(NEWTON)
OBDOBÍ SPZ

HODONÍNA
ZUBNÍ
PASTA

HODINA
(ITAL.)

SPZ
PARDUBICE

4. ČÁST 
TAJENKY PRIMÁT 3. ČÁST 

TAJENKY

OPAK LŽI

OKRESNÍ
ARCHIV

POKOLENÍ

METODA
PŘÍROD.
LÉČENÍ

LIHOVINA

POHLED
ZDOLA

2. ČÁST 
TAJENKY

POBŘEŽNÍ
HRÁZE POBÍDKA

OBECNÍ
ÚŘAD

TYP AUTA
FORD

ČÁST VÍDNĚ

ŽLUTO-
HNĚDÁ
BARVA

HEYERDA-
HLŮV VOR

LÁT. K OVIN. 
CHODIDLA

DĚDEČEK
(NĚM.)

PŘIBLIŽNĚ
(CÍRKA)

MPZ ITÁLIE

OZN. 
NAŠICH
LETADEL

PLACENÝ
POTLESK

KOLOS

DRAVÝ
PTÁK

OZN. RAK.
LETADEL

Č. BÁSNÍK
(JOSEF)

DÁVKA Z
DOV. ZBOŽÍ

OZN. PRO
HEKTAR

HAROLD
LLOYD

ŠPANĚLSKÁ
ŘEKA

SVĚTLE
FIALOVÁ
BARVA

JAMAJSKÁ
HUDBA

KOUT

TIŠ. SLOVES.
DÍLO

NAŠEHO
LETOPOČTU

DEKA-
GRAM

ÚL
(ZAST.)

ADOLF
(DOMÁCKY)

ČAPKOVO
DRAMA

SKUTEK

VĚDA

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

CITOSLOVCE
OHRAZENÍ

VČELÍ
PRODUKT

OZN. PRO
POLOMĚR

KLAM

PÍSEK
(ČÍNSKY)

TENISOVÝ
ÚDER

ÚKAZ

5. ČÁST 
TAJENKY
ŠPÁDOVÁ
KARTA

OBVAZOVÁ
TKANINA

ŘADA
VYSTOUPENÍ

SOLMIZ.
SLABIKA

INIC. HERCE
OLIVY

TUNA

SVĚTOVÁ
STRANA

V ŘECKÉ
ABECEDĚ (B)

DECI-
TUNA

JAK
(SLOV.)

CHEM. ZN.
NEONU

UVEDENÝ

KDO 
PŘENÁŠÍ
MYŠLENKY

BALÍK (ZAST.)

ČERNÉ
TVRDÉ
DŘEVO

AUTONOMNÍ
OBLAST

ČÍSLOVKA
100

RUSKÝ
SOUHLAS

ZÁVODNÍ
SANĚ

INSTINKT

PÉŘOVÝ
ŠÁL

KE SVÉ
RODINĚ

ŘVANÍ

SPORTOVNÍ
KLUB

SPOLEČNOST
NÁRODŮ

DIVOCH

ŘÍM. ČÍSL.
55

INICIÁLY
ITALSKÉ
HEREČKY
MUTIOVÉ NÁPOVĚDA: 

KLAKA, LAA, ŠA,
ČOP, ET, DO, UT,

KAINAR, REIKI, ORA

LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA

(A)

ODNOŽ
ROSTLINY

CHEM. ZN.
DUSÍKU

ZASKLENÝ
OTVOR
VE STĚNĚ

VÝCHOD

V ROCE
(LATIN.)

1. ČÁST 
TAJENKY
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. března, 15:00 hod.
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHAL NA HRANÍ
Zábavné divadelní představení s Mi-
chalem z televizní Kouzelné školky
KD Střelnice

2. března, 14:00 - 15:00 hod.
4. března, 14:00 - 15:00 hod.
JAK SE DĚLÁ KNIHA
Beseda se čtením z knihy Petra Ho-
ráčka Modrý tučňák
Městská knihovna, pobočka Vajgar

5. března
TVOŘENÍ KE DNI MATEK
Tvořivé dílny. Městská knihovna

5. března, 16:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Oslava Jindřichohradeckého sdru-
žení sociálních aktivit. KD Střelnice

5. března, 16:30 hod.
MARIE TEREZIE A JEJÍ DOBA
Přednáška Josefa Špidly
Městská knihovna

5. března, 19:00 hod.
NATALIE SCHWAMOVÁ - KLAVÍR
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby
Kaple sv. M. Magdaleny

5. března, 19:00 hod.
EXPEDICE JOSEFOVKA 2019
Přednáška Miloslava Svitáka
Městská knihovna

6. března, 18:00 hod.
EXPEDICE DÜBENDORF 2019
Přednáška Vladislava Buriana a Rad-
ka Nováka. Muzeum Jindřichohra-
decka, Štítného ulice

6. března, 19:30 hod.
17. BENEFIČNÍ PLES OTEVŘENÝCH OKEN 
S NÁZVEM „HVĚZDNÝ BÁL“
KD Střelnice

8. března
KURZ PALIČKOVÁNÍ
Workshop Jany Krausové
Dům gobelínů

9. března, 16:00 hod.
PAMATUJ!
Vzpomínková akce. Program bude 

   1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE 
12. 4.  VELIKONOČNÍ KONCERT YMCA PS JAKOUBEK
16. 4.  KUBELÍK KVARTET – KONCERT KPH
19. 4.  SENIOR KLUB
20. 4.  „JAPONSKO“ – DIASHOW MARTINA LOEWA  
26. 4.  „JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
27. 4.  „LADY OSKAR“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
30. 4.  ČARODĚJNICE

BŘEZEN 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

pokračovat od  16:30 hod. v  modli-
tebně Československé církve husit-
ské přednáškou Michala Kitty
Náměstí Míru

10. března, 10:00 - 11:00 hod.
HRAVÉ DOPOLEDNE S ŘÍKADLY
Městská knihovna

10. března, 19:00 hod.
MICHAEL ENGLER „ZNOVU A LÍP“
Divadlo Příbram. 
Předplatné skupiny A. KD Střelnice

11. března, 16:30 hod.
INDIE OD SEVERU K JIHU V PROSTORU I ČASE
Přednáška Josefa Bartošky
Městská knihovna

12. března, 14:00 hod.
ZÁLOŽKY DO KNIH
Tvořivé dilny. Městská knihovna

12. března, 19:00 hod.
TECHTLE MECHTLE A KOČKY 
V NOVÉM POŘADU „TANČÍRNA“
Travesti show. KD Střelnice

13. března, 20:00 hod.
23. DIVADELNÍ PLES - ARCHA NOEMOVA
Hrají Friends a Ukrutanka. 
Masky vítány. KD Střelnice

15. března, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
GVN V. Nováka

15. března, 14:00 hod.
ZMĚNY KLIMATU
Přednáška Dr. Erika Schwarzbacha
Evangelický kostel, Bratrská ul. 129

15. března
KURZ PALIČKOVÁNÍ
Workshop Jany Krausové
Dům gobelínů

15. března, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer. K  tanci a  poslechu 
hraje MTO V. Kriso. KD Střelnice

17. března, 9:30 hod.
PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ
Přednáška Olgy Šenoldové
Městská knihovna

17. března, 19:00 hod.
VANDRÁCI - VAGAMUNDOS NA CESTĚ 
STŘEDNÍ AMERIKOU
Cestopisný večer s vandráky Pavlem 
Liškou a Honzou Révaiem
KD Střelnice

18. března, 18:00 hod.
SOCIOLOGIE A ČESKÁ SPOLEČNOST
Přednáška Daniela Prokopa v rámci 
Science Café. Muzeum Jindřichohra-
decka, Štítného ulice

19. března, 14:00 hod.
KNIŽNÍ MYŠKY
Tvořivé dílny. Městská knihovna

19. března, 16:30 hod.
SETKÁNÍ S KROJOVOU DRUŽINOU 
Z JAROŠOVA NAD NEŽÁRKOU
Povídání o  souboru a  ukázky blat-
ských písniček a krojů
Městská knihovna

19. března, 17:00 hod.
VÁCLAV CHOCHOLA - MORAVA 53-88
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

19. března, 19:00 hod.
DONALD L. COBURN „GIN GAME“
Vršovické divadlo Mana. Předplatné 
skupiny B. KD Střelnice

20. - 22. března
ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL
KC Jitka

22. března, 16:00 hod.
„KOSÍ BRATŘI“
Liduščino divadlo. KD Střelnice

22. března
RAPOVÝ VEČER S JONÁŠEM MOTLÍKEM
Evangelický kostel, Bratrská ul. 129

23. března, 15:00 hod.
LIDICE, PŘÍBĚH JEDNÉ VSI
Přednáška Plk.  v. z. PhDr.  Eduarda 
Stehlíka MBA. KD Střelnice - kinosál

25. března, 16:30 hod.
NORSKÉ LOFOTY 
- PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
Přednáška Lukáše Brychty
Městská knihovna

26. března, 14:00 hod.
SCRIPTORIUM ANEB PÍSAŘSKÁ DÍLNA 
JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Tvořivé dílny. Městská knihovna

26. března, 19:00 hod.
LITERÁRNÍ VEČER PETRA PAZDERY PAYNEA
Předčítání textů. Hudební doprovod 
Michal Kitta.
Evangelický kostel, Bratrská ul. 129

27. března, 18:00 hod.
KOLLÁROVCI
Hudebně zábavná show
KD Střelnice

27. března, 18:00 hod.
NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna

27. - 29. března
FLAUTOVÁNÍ
Soutěžní přehlídka ve hře na zobco-
vou flétnu. ZUŠ V. Nováka

28. - 29. března
ZAHÁJENÍ SEZÓNY 
NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU
Státní hrad a zámek J. Hradec

29. března, 14:00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Centrum města

29. března, 15:00 hod.
SNĚHURKA
Pohádka na ZUŠ. ZUŠ V. Nováka

30. a 31. března, 19:00 hod.
MIROSLAV HANUŠ „PROČ MUŽI NEPOSLOU-
CHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH“
Divadelní představení DS Jablonský
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

THE TAP TAP NAČERNO  
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2020

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4.  2020

POZVÁNKY na duben

   1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
   1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V DOMÉ GOBELÍNŮ 
   1. 4.  OKO A JEHO NEJČASTĚJŠÍ OBTÍŽE A NEMOCI PŘEVÁŽNĚ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ 
 – PŘEDNÁŠKA
   2. 4.  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE TEXTÍK
   4. 4.  VELIKONOČNÍ VESELICE 
   5. 4.  JARNÍ KONCERT JHSO
14. 4.  VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ AKADEMIE UMĚNÍ III. VĚKU
24. 4.  KONCERT S(W)INGING SAXOPHONES 


