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Tři králové přicházejí
Tři králové je lidové označení pro mudrce, kteří podle 
novozákonních evangelií navštívili krátce po narození 
Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. 

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena 
až na základě středověké legendy. V západní liturgické 
tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjeve-
ní Páně a církev jej na západě i východě slaví 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností 
Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a  fakticky 
jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná 
na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému 
národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak 
jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostat-
ky svatých Tří králů podle legendy nalezla svatá Hele-
na, která je přivezla do Konstantinopole a později da-
rovala milánskému biskupovi. Po dobytí Milána roku 
1158 císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arci-
biskup Rainald z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolí-
na nad Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu 

kostela sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly místem úcty 
mnoha poutníků, jeden z významných zlatotepců Mi-
kuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných 
materiálů. 
Zakončení vánočních svátků probíhá 6. ledna, kdy 
se připomíná příchod mudrců od východu – Tří krá-
lů, v  českých zemích nazývaných Kašpar, Melichar 
a Baltazar – do Betléma. Tři králové chodí po domech 
a na dveře píší svěcenou křídou písmena K+M+B – jed-
ná se ovšem o zkratku latinského „Christus mansionem 
benedicat“ – Kristus žehnej tomuto domu. Farní charita 
Jindřichův Hradec pořádá 3. 1. 2014 v 16.00 hodin žeh-
nání koledníků na náměstí Míru a 11. 1. 2014 v 17.00 
hodin Benefiční koncert ve  prospěch České katolické 
charity v Domě dětí a mládeže J. Hradec. 

Ivana Bačáková

JINDŘICHOHRADEČÁCI NEBUDOU 
ZA SVOZ ODPADU PLATIT VÍCE 
ANI LETOS 

Dobrá zpráva pro obyvatele města. 
Poplatek za komunální odpad zůstává 
ve výši 500 Kč.

Více na straně 4

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC SE BLÍŽÍ

Zveme vás na významnou společenskou 
událost, která se ve městě nad Vajgarem 
koná již po dvaadvacáté.

Více na straně 12

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2014

V lednu se v KD Střelnice můžete těšit na 
divadelní hry předplatného skupiny A i B.

Více na straně 12
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Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Křížovka

Pozvánky na únor

Užitečné kontakty a tísňová volání
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 
pohotovostí): 384 376 111
(So, ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
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

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních 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

KD Střelnice - pokladna
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

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
dobrovského 202/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/i, 377 01 Jindřichův hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
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

P. Centrum Jindřichův Hradec
Protidrogové poradenství a terapie 
(včetně všech závislostí „nedrogových“, t.j. pato-
logické hráčství, poruchy příjmu potravy, atd.) 
Pravdova 837/ii. („Bílý dům“) 
377 01 Jindřichův hradec
2. poschodí, dveře č. 55.
poradenské hodiny: 
pondělí a středa 8.00 - 12.00/13.30 - 16.30
Tel.: 775 567 705

SoUTěž: poznáTe míSTo na foTografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: ulice U Nemocnice 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Miroslav Ve-
selý, Horní Pěna. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

přeji vám všechno nejlepší v novém roce 2014, 
především hodně zdraví, štěstí spokojenos-
ti a úspěchů. Stejně jako v  loňském roce mám 
i na začátek toho letošního pro vás dobré zprá-
vy. Zastupitelstvo města schválilo, že se popla-
tek za komunální odpad nezvýší a zůstane tak 
ve stejné výši pět set korun jako v letech před-
chozích. Taktéž nájemníci nebudou v  měst-
ských bytech v roce 2014 platit více, cena vod-
ného a stočného zůstane zachována a cena za 
dodávky tepla pro obyvatele taktéž nepodraží. 
Hospodaření města je zdravé a uděláme všech-
no pro zachování současného stavu. Na  příští 
rok budeme opět navrhovat hlavně takové in-
vestice, které budou zvyšovat kvalitu života 

obyvatel města a  jeho míst-
ních částí.

Vážení spoluobčané, 
přejí vám šťastný vstup 

do roku 2014.

Stanislav Mrvka
starosta města

Služby města otevřely novou 
provozovnu
V úterý 19. listopadu otevřely Služby města Jin-
dřichův Hradec nově zrekonstruovanou provo-
zovnu na Jiráskově předměstí. Pásku slavnostně 

přestřihli ředitel společnosti Ivo Ježek, starosta 
města a  jednatel společnosti Stanislav Mrvka 
a předseda dozorčí rady Aleš Müller.

Pekelné odpoledne a rozsvícení 
stromečku přilákalo na náměstí 
stovky lidí
O první adventní neděli se to na náměstí Míru 
hemžilo čerty, Mikuláši, ale také krásnými an-
děly. Zábava, dárečky, pekelně dobrý čaj z kotlí-

ku, kniha hříchů a nejen to přilákaly spousty dětí 
a dospělých. Ve tři hodiny zahájil Pekelně zábav-
né odpoledne starosta města Stanislav Mrvka. 
Během odpoledne se na pódiu vystřídali žáci z 6. 
ZŠ - Lenka Weinerová a Josef Šmíd, děti z 3. MŠ 
s písničkami z pohádky „Ať žijí duchové“, pěvec-
ký sbor Pěničky žáci 1. stupně - 3. ZŠ, country 
kroužek při 4. ZŠ „Country little stars“, žákyně 
2. ZŠ Jolana Mitasová a  komorní pěvecký sbor 
při 1. ZŠ Nova Domus. Před pódiem byly k vi-
dění ozdobené stromečky do soutěže o nejhezčí 
vánoční stromeček, na kterých si dali záležet žá-
ci jindřichohradeckých základních škol a školek. 
První místo obsadila v soutěži 1. mateřská ško-
la, druhé místo 2. mateřská škola a  třetí 5. ma-
teřská škola, ze základních škol první místo patří 
6. základní škole, druhé 1. základní škole a tře-
tí 2. základní škole. Počasí přálo, děti si mohly 
zahrát s čerty karty vedle krásného živého betlé-

ma, ve kterém nechyběl ani oslík, lama, kozičky, 
ovečky, ze kterých měly jak děti, tak dospělí vel-
kou radost. Zvířátka na tuto akci zapůjčila farma 
RBB Agro z Bílé u Číměře. Okolo čtvrt na šest 
se po  přání pana starosty Mrvky a  požehnání 
stromu vikářem Ivo Valáškem slavnostně roz-
svítil vánoční strom. Poté zazpíval host dne Josef 
Vágner. Celým odpolednem provázel moderá-
tor Michal Arnošt. Na akci město obdrželo pří-
spěvek od Místní akční skupiny Česká Kanada o. 
p. s. ve výši 20 000 Kč.

Slavnostní otevření 4. mateřské 
školy po rekonstrukci
Ve  středu 4. prosince se konalo slavnost-
ní otevření 4. mateřské školy po  rekonstrukci 
v  Röschově ulici. Při přestřižení pásky šikov-

ně asistovali Dorotka a  Adámek. Děti ze třídy 
Dráčků si pro hosty připravily krásný doprovod-
ný program. Předmětem veřejné zakázky bylo 
zateplení všech střech včetně výměny střešní 
krytiny a  provedení nových hromosvodů. Za-
kázku prováděla firma Jindřichohradecká sta-
vební Jindřichův Hradec. Na tuto akci byla po-
skytnuta podpora ze Státního fondu životního 
prostředí ve výši 108 627,75 Kč a z Operačního 
programu Životní prostředí, Fondu soudržnosti 
(EU) poskytnuta dotace ve výši 1 846 671,75 Kč.

Slavnostní otevření Cyklostezky 
Mlýnská - Nežárecká Jindřichův 
Hradec
Ve  středu 4. prosince se uskutečnilo slavnost-
ní otevření Cyklostezky Mlýnská - Nežárecká 
Jindřichův Hradec v  Mlýnské ulici. Předmě-

tem veřejné zakázky byla novostavba stezky pro 
chodce a cyklisty v celkové délce 584,47 m. Sou-

částí řešení byla i  částečná úprava odvodnění 
komunikace a dále provedení náhradní výsadby 
za předem odstraněné lípy v aleji. Veřejnou za-
kázku Cyklostezka Mlýnská - Nežárecká prová-
děla firma SaM silnice a mosty Česká Lípa o. z. 
České Budějovice. Na tuto akci byla poskytnu-
ta finanční dotace z  Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad. 

Mikulášská nadílka v Klokánku
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 navštívili čerti s Mi-
kulášem jindřichohradecký Klokánek. Ra-
da města v listopadu schválila poskytnutí daru 

DVD přehrávačů a dětských froté osušek v cel-
kové výši max. do 20 000 Kč. Tyto dárky spo-
lu se sladkostmi dětem předali Jana Říhová, 
vedoucí odboru kanceláře starosty a  tajemník 
úřadu Karel Přibyl v  sídle Klokánku při příle-
žitosti mikulášské besídky, kterou uspořádali 
(stejně jako v předchozích dvou letech) členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jin-
dřichův Hradec ve spolupráci s odborem kan-
celáře starosty. 

Karolína Průšová

str. 3

leden 2014

www.jh.cz



ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

městský úřad informuje

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných 
městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2014/2015
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec po dohodě s řediteli základních škol 
zřizovaných městem Jindřichův Hradec oznamuje veřejnosti, že zápis do prvních tříd pro školní rok 
2014/2015 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci ve čtvrtek 23. ledna 2014 
od 14.00 do 17.30 hodin.  K zápisu přineste s  sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová

ODBOR fiNANčNÍ

Nová vyhláška o poplatku za odvoz komunálního odpadu 

Přeshraniční projekt Města v rozletu přišel do svého finále
Město Jindřichův Hradec se v polovině roku 2011 stalo partnerem v přeshraničním projektu Města v rozletu, jehož nositelem bylo rakouské město 
Horn. Dalšími partnery projektu byly kromě města Jindřichův Hradec města Telč, Třeboň, Zwettl a Schrems. Hlavním úkolem Jindřichova Hrad-
ce v projektu bylo zpracování Komplexní koncepce dopravní obslužnosti města, která byla předána na konci září 2012 a v listopadu 2012 byla 
představena odborníky z oblasti dopravy občanům města. Další důležitou aktivitou projektu byla medializace a podpora přeshraniční spolupráce 
prostřednictvím televizních reportáží na téma řemesla, podnikatelé, setkání v rámci projektu, mapování příhraničního života na obou stranách 
hranice a jiné, které byly odvysílány jak na české, tak na rakouské straně. V rámci projektu se během dvou let uskutečnily řemeslné workshopy pro 
začínající podnikatele, odborné semináře pro podnikatele a osoby zajišťující ekonomický chod města, při jejichž pořádání byla partnerem také 
Místní akční skupina Česká Kanada, setkání podnikatelů ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a šest koordinačních setkání v jed-
notlivých partnerských městech. Jindřichův Hra-
dec vydal v roce 2013 informační brožuru a Ma-
nuál Komplexní koncepce dopravní obslužnosti 
města jako návod pro ostatní partnery projektu. 
Projekt Města v rozletu skončil k 31. 12. 2013. 

Tento projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Evropské územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Karolína Průšová

Evropská unie

městská policie
Výpis z událostí
1. 12. 2013 obsluha kamerového systému za-
znamenala ve  22.40 hodin v  Jarošovské ulici 
muže (24let), který se zde s „lahváčem“ v ruce 
potácel od domu k domu a bavil se tím, že zvo-
nil na  domovní zvonky. Přivolaní strážníci je-
ho primitivní zábavu na místě ocenili v bloko-
vém řízení.

Blížící se Vánoce jsou pro většinu lidí svátky 
duševní pohody, klidu, rozjímání. Pro stráž-
níky jsou navíc i  obdobím zvýšené bdělosti, 
protože aktivita různých zlodějíčků graduje 
a krade se úplně všechno, zbožím v obchodech 
počínaje a stromky v lese konče. A nyní něko-
lik případů:

1. 12. 2013  18.00 hodin, Kaufland. 37letá že-
na zaplatila u  pokladny pouze několik piv 
a ostatní zboží měla ukryté v tašce pověšené 
na nákupním vozíku. Smutné je to, že na al-
kohol peníze měla, ale potraviny se pokusi-
la ukrást.

(pokračování na str. 5)

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo na svém zasedání dne 
27. 11. 2013 obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 
Sazba poplatku 500 Kč za kalendářní rok pro fyzické osoby se nemění. 
Termín splatnosti také zůstává stejný, tj. do 31. 5. pro fyzické osoby mají-
cí trvalý pobyt v Jindřichově Hradci. Také okruh poplatníků - osob mají-
cích trvalý pobyt v Jindřichově Hradci, rozšířený od r. 2013 o fyzické oso-
by, které pobývají v Jindřichově Hradci trvale podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území ČR nebo mají v  Jindřichově Hradci přechodný 

pobyt podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu cizinců, 
se nemění. 
Termín splatnosti do 30. 9. zůstává zachován pro fyzické osoby, které ma-
jí ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterém není k pobytu hlášena žádná osoba.
Okruh osvobozených osob se nemění. Poplatky lze platit v  pokladně 
městského úřadu v hotovosti nebo platební kartou, poštovní poukázkou, 
případně bankovním převodem na účet Města Jindřichův Hradec.

Zdeňka Klímová
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společenská kronika
Přivítali jsme nové 
občánky
V pátek 6. prosince se v refektáři Muzea foto-
grafie a moderních obrazových médií usku-
tečnilo vítání občánků tajemníkem Městské-
ho úřadu Karlem Přibylem. Přivítány do života 
byly tyto děti: Camrda Jáchym, Chýlková Zu-
zana, Jarosch Adam, Kolářová Zuzana, Krajňak 
Adam, Račáková Natálie, Riley Thomas Del a 
Šafránková Agáta.
 

Karolína Průšová
Foto: Deník/Petra Jouzová

1. 12. 2013 20.25 hodin, Kaufland. Dvě mladé 
ženy (20 a 23 let) odcizily LED svítilny a BB sa-
molepky vše za 309 Kč.    

2. 12. 2013  21.55 hodin, Kaufland. 19letý muž 
odcizil 5 minut před koncem zavírací doby, tzn. 
v téměř prázdném obchodu, saláty za 40 Kč. Pe-
čivo si koupil.

3. 12. 2013  16.10 hodin, Kaufland. 26le-
tá žena si do  kapsy bundy ukryla WC gel 
za 45,90 Kč.

3. 12. 2013 na  základě oznámení občanů 
strážníci dopadli 3 muže, kteří chodili po do-
mech na  sídlišti Vajgar a  obtěžovali bydlící 

nabídkou levnějších tarifů za elektřinu. Tím-
to porušili tržní řád a byli na místě strážníky 
pokutováni.

4. 12. 2013 13.25 hodin, Kaufland. 61letý muž 
si přinesl vybitou baterii, kterou si „nenápad-
ně“ mezi regály vyměnil za  novou. Vyřešeno 
na  místě blokovou pokutou mnohonásobně 
převyšující cenu baterie. 

6. 12. 2013 11.00 hodin, Kaufland. 71letá žena 
se pokusila pronést v kapse bundy pamlsky pro 
psy za 25 korun.

…a  tak bychom do  konce měsíce popsali ješ-
tě několik stránek. Ale má to vůbec cenu? Psát 
tu o  lidech, kteří „šetří“ tím, že kradou zboží 
za desítky korun a následně platí pokuty v řádu 
stovek korun? Kdy už jim konečně dojde, že to-
to není ten správný způsob šetření?

Rudolf Gabriel

Dárci převzali stříbrné a bronzové plakety
Stříbrné a bronzové plakety profesora Jana Janského za bezpříspěvkové dárcovství krve převzalo ve čtvrtek 5. prosince 2013 v kapli sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově Hradci 87 občanů z Jindřichohradecka. O krásný doprovodný program se postaraly děti ze třetí mateřské školy u Billy.
Stříbrné plakety za 20 odběrů obdrželi: Karel Becher, Martina Čadková, Josef Činčura, Hana Dohnalová, Adrian Guniš, Eva Hadačová, Viktor Hlína, 
Zdeněk Kovanda, Josef Ligocki, Jana Maupicová, Miroslav Michálek, Miroslav Nápravník, Ivana Němcová, Jiří Novák, Michal Ouška, Radka Pataiová, 
David Píšan, Lenka Prokešová, Pavel Rychlý, Martin Sedláček, Pavel Semerád, Alena Soukupová, Danuse Šamanová, Vlastimil Tepřík, Jaromír Tippl, 
Petr Valda, Milan Vopravil, Radek Vopravil, Ivana Zettlová.
Bronzové plakety za 10 odběrů obdrželi: Marcela Bačáková, Hana Bártů, Luboš Brom, Pavel Březina, Martina Čechová, Lenka Čermáková, Kristýna 
Danielová, Naďa Doležalová, Václav Drs, David Frühbauer, Libuše Gálová, Aleš Gregor, Zdeněk Hamerník, Milan Havlík, Karel Havrlant, Lenka Heř-
mánková, Blanka Holá, Jana Hřavová, Hana Hulíková, Petr Kido, Jitka Kobzová, Zuzana Komůrková, Jana Kotrbová, Zdeňka Koutná, Jan Košťál, Leona 
Křivánková, Jiří Kurovský, Radim Lojka, Martin Mihula, Ivana Mihulcová, Libor Navara, Vítězslav Nejedlý, Romana Parkanová, Petr Pazdera, Miroslava 
Pechková, Monika Pittnerová, Lukáš Podroužek, Dušan Priesol, Rostislav Procházka, Martin Průša, Jan Přibyl, Jiří Pšenčík, Ondřej Rešl, Hana Řepová, 
Martin Říha, Gabriela Sáblíková, Šárka Seitlová, Simona Svobodová, Miloš Šťáva, Jan Štefl, Oldřich Šteflíček, Aleš Trpák, Tomáš Tuček, Eva Tušinovská, 
Petr Vaněra, Lukáš Vávrů, Štefan Vindt, Jaroslava Vonešová

Karolína Průšová
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Betlémská hvězda - tajemné znamení
„Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? 
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“… Herodes tehdy tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala… 
Mudrci krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, 
zaradovali se velikou radostí. (Evangelium podle Matouše 2, 1-10)

Betlémská hvězda přivedla mudrce až do Betléma, k místu narození Spasitele 
Ježíše Krista. Dodnes si učenci lámou hlavu, co to byl za divný úkaz na obloze. 
Byla to snad konjunkce planet Jupitera a Saturna? Nebo nějaká kometa? Nebo 
speciální Boží znak? Teorií je několik, ale žádná uspokojivě nevysvětluje pozo-
rovaný jev. Betlémská hvězda tak zůstává záhadou, je možné, že byla Bohem 
zamýšlená jen pro tuto jedinou a neopakovatelnou událost.
Mnozí se i dnes ptají: určují snad hvězdy budoucnost, ovlivňují lidské osudy? 
Podle všudypřítomných horoskopů v časopisech a poradních nabídkách věšt-
kyň by se zdálo, že ano. Nicméně, není tomu tak. Jen Bůh zná budoucnost a jen 
On může zasahovat do lidských osudů, nikoliv hvězdy na obloze od nás vzdá-
lené desítky a stovky světelných let.
Malý příběh: před několika lety si děti ve škole o přestávce otevřely časopis a za-
čaly se bavit čtením horoskopu. Zeptaly se také Agáty: „A kdy ses ty narodila, 
přečteme si i tvůj osud!“. Agáta však byla křesťanka, nevěřila horoskopům a tak 
kamarádkám své datum narození nesdělila. Ostatní děti na ni ještě více dotíra-

ly, vtom vešla učitelka a všimla si hluku. Když seznala příčinu, chtěla Agátu po-
vzbudit: „Přece na tom není nic špatného, tak nám prozraď datum narození, as-
poň se pobavíme.“ Agáta tehdy sice poslechla, ale odpověděla moudře: „Já jsem 
se narodila ve znamení Betlémské hvězdy“. Děti křičely, že to neplatí, a učitelka 
se podivila: „Agáto, ale takové znamení horoskopu přece není!“ Agáta však již 
stála na svém: „O mém životě nerozhodují nějaké hvězdy na obloze, ale ten, kte-
rý se narodil v Betlémě - Ježíš. Já věřím v Betlémskou hvězdu!“
Zůstane ještě dlouhou dobu záhadou, co to byl za úkaz na obloze, který zaujal 
tehdejší učence pozorující hvězdy, že se vydali na cestu, aby našli nového židov-
ského krále. Agáta, žáčka třetí třídy, se ukázala moudřejší než spousta jiných, 
i dospělých. A také my, když pozorujeme krásu noční oblohy, to úžasné dílo 
Boha - Stvořitele a zamýšlíme se nad hvězdami, nezapomeňme na tu „tajem-
nou Betlémskou hvězdu“, která přivedla učence k dítěti, Spasiteli světa. Jen Jeho 
uctívejme a jen do Jeho rukou svěřme svůj osud.

P. Jiří Špiřík

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 11. 11. 2013 do 7. 12. 2013 nás opustili:  

Božena BRUSOVÁ, Dívčí Kopy 23. 1. 1917 11. 11. 2013
Vlasta FÍKOVÁ, Lomnice nad Lužnicí 19. 7. 1915 13. 11. 2013
Josef ŠABATKA, Jindřichův Hradec 3. 8. 1925 14. 11. 2013
Marie KOVÁŘOVÁ, Stajka 23. 7. 1924 18. 11. 2013
Rudolf PAVLÁT, Jindřichův Hradec 31. 12. 1933 17. 11. 2013
Milan MERTL, Lodhéřov 10. 5. 1957 20. 11. 2013
Ing. Oldřich DLOUHÝ, Jindřichův Hradec 2. 3. 1934 22. 11. 2013
František PUDIL, Pohoří 2. 12. 1926 22. 11. 2013
Miroslava EICHLEROVÁ, Jindřichův Hradec 17. 9. 1934 23. 11. 2013
Jaroslava PAULÍKOVÁ, Otín 17. 3. 1950 23. 11. 2013
Marie JELÍNKOVÁ, Jindřichův Hradec 22. 2. 1928 25. 11. 2013
František STANĚK, Třeboň 21. 5. 1921 25. 11. 2013
Pavel STRUNGA, Třeboň 21. 7. 1940 25. 11. 2013
Marie  PECHKOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 9. 1929 28. 11. 2013
Božena BEDNÁŘOVÁ, Slavonice 24. 12. 1924 29. 11. 2013
Věra VICANOVÁ, Slavonice 29. 10. 1938 30. 11. 2013
Václav JANŮ, Kolence 19. 8. 1925 6. 12. 2013
Karel SMÍTKA, Zdešov 8. 8. 1936 7. 12. 2013
Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík Foto: Liliana Frühaufová

Dárci převzali v refektáři zlaté kříže a plakety
Slavnostní předávání zlatého kříže III. třídy nejzasloužilejším a bezpříspěvkovým 
dárcům krve se uskutečnilo ve čtvrtek 28. listopadu 2013. Toto ocenění dárci zís-
kali za osmdesát odběrů. Slavnostního předávání se zúčastnili a na fotce jsou: 
Miroslav Buk, Jaroslav Čurda, Karel Dvořák, Miroslav Fajgl, Jiří Fišera, Zdeněk 
Kadlec, Karel Kopřiva, Lubomír Kozák, Jaroslav Kroupa, Alena Kupcová, Petr 
Martinec, Stanislav Novák, Jana Pakostová, Jiří Rumplík, Miroslav Soukaný, Josef 
Schreib, Alena Uchytilová, Václav Voňous a manželé Hana a Jiří Wehlovi.

Zlaté plakety profesora Jana Janského za minimálně čtyřicet bezplatných odběrů 
krve obdrželo v úterý 3. prosince 2013 v refektáři Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií celkem 17 dárců. Gratulace patří také těmto oceněným: Yvetta 
Adamcová, Roman Fittl, Arnošt Hamrle, Václav Kabriel, Roman Kocina, Blanka 
Kocinová, Jiří Krejčí, Romana Krejzarová, Miroslav Mendl, Dagmar Misařová, Jiří 
Plachý, Josef Prokeš, Aleš Přikryl, Jan Rezek, Milan Šimek, Jiří Šťastný, Petr Želásko

Text: Karolína Průšová, Foto: Deník/Petra Jouzová
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V roce 2013 si naše město připomnělo 720 let od doby, kdy se 
objevila první písemná zmínka o Jindřichově Hradci jako o měs-
tě. Tento pro město významný rok společně přivítali Jindřicho-
hradečáci v úterý 1. ledna 2013 na náměstí Míru, kdy byl z měst-
ské věže odpálen slavnostní ohňostroj. První občankou města 
Jindřichův Hradec se stala Ludmila Gerlová, která se narodila 
v jindřichohradecké nemocnici 2. ledna 2013 v 00:57 hodin, vá-
žila 3400 g a měřila 51 cm. 
Poprvé v  historii České republiky se uskutečnila v  lednu 2013 
přímá volba prezidenta republiky. První kolo volby se uskuteč-
nilo ve dnech 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo pak ve dnech 25. 
a 26. ledna 2013. Z druhého kola vzešel jako vítěz Miloš Zeman, 
na druhém místě zůstal Karel Schwarzenberg.
Za  vzornou reprezentaci města Jindřichův Hradec poděkovalo 
vedení města v pondělí 14. ledna mladým hokejistům, kteří vy-
bojovali první místo na silně obsazeném mezinárodním turnaji 
v německém Regensburgu.
Již tradičně uspořádal spolek Přátel starého Jindřichova Hradce 
besedu s  představiteli města v  sále Muzea Jindřichohradecka, 
tentokrát to bylo v pondělí 14. ledna. 
Jindřichův Hradec se od čtvrtka 17. ledna do neděle 20. ledna 
prezentoval na brněnském výstavišti v  rámci veletrhu turistic-
kých možností v regionech Regiontour, kde byla pokřtěna nová 
brožura Hravý Hradec.
Tradiční masopustní průvod s typickým pestrobarevným proce-
sím maškar, provázeným divadelníky a muzikanty se uskutečnil 
v Jindřichově Hradci v neděli 10. února.
Radní a  zastupitel Jindřichova Hradce Karel Matoušek převzal 
v pátek 22. února v refektáři Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií z rukou starosty Stanislava Mrvky pamětní me-
daili města Jindřichův Hradec. Oceněn byl za  své mimořádné 
zásluhy o rozvoj města Jindřichův Hradec u příležitosti význam-
ného životního jubilea. 
6. března 2013 byla slavnostně zahájena výstavba pavilonu D 
v Nemocnici Jindřichův Hradec. 
V sobotu 10. března se město Jindřichův Hradec již tradičně při-
pojilo k  celosvětové akci "Vlajka pro Tibet" vyvěšením vlajky 
na budovu radnice v Klášterské ulici. 
Starosta města přivítal 2. dubna zástupce národního hokejo-
vého týmu Jiřího Novotného, Zdeňka Kutláka a  Milana Gulaše 
společně s generálním manažerem Slavomírem Lenerem a asi-
stentem trenéra Janem Procházkou, kteří vedli 3. a  4. dubna 
2013 národní mužstvo v  Jindřichově Hradci v  rámci Euro Hoc-
key Challenge. 
Jindřichohradecký zimní stadion byl 3. dubna přejmenován 
na Zimní stadion Jana Marka. Při slavnostním ceremoniálu sta-

rosta města Stanislav Mrvka společně s paní Lucií Markovou od-
halili pamětní desku, která je nyní připevněna u vstupu do zim-
ního stadionu. 
Odhalením pamětní desky, povýšením do  hodnosti kapitána, 
rekonstrukcí pražské přestřelky a  výstavou o  životě a  boji, tak 
v sobotu 6. dubna Hradečáci zavzpomínali na radiotelegrafistu 
Františka Peltána. 
Město Jindřichův Hradec získalo 10. dubna dvě ocenění v sou-
těži Presta jižní Čechy 2010 – 2012 za stavbu Národní muzeum 
fotografie a dílnu tapisérií a to cenu hejtmana Jihočeského kraje 
Jiřího Zimoly INSPIRA a čestné uznání Presta.
Poslední dubnový den se již podruhé uskutečnilo pod jindřicho-
hradeckým gymnáziem pálení čarodějnic s doprovodným pro-
gramem. 
Tradiční studentská akce Majáles se v Jindřichově Hradci usku-
tečnila v  pátek 3. května, zvítězila Střední odborná škola 

a střední odborné učiliště se svým tématem Ovce. 
Ve  středu 8. května 2013 jsme si připomněli 68. výročí ukon-
čení druhé světové války. V ten samý den se zaplnil Tyršův sta-
dion v Jindřichově Hradci malými i velkými zájemci při akci Po-
moz Pomoct. 

V úterý 18. června uspořádalo město Jindřichův Hradec Setkání 
u  příležitosti 20 let Programu regenerace městské památkové 
rezervace Jindřichův Hradec.
V  rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga byla ve středu 
19. června dopoledne na zdi Muzea Jindřichohradecka na Bal-
bínově náměstí odhalena pamětní deska jednomu za zaklada-
telů tohoto festivalu PhDr. Viktoru Kalabisovi. Samotnému ak-
tu odhalení předcházelo přijetí laureátů 45. ročníku Jihočeského 
festivalu Concertino Praga starostou města Stanislavem Mrvkou 
v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Nově vybudovaný kruhový objezd na nejnebezpečnější křižovat-

ce u Kuniferu byl otevřený 27. června, v ten samý den byl v Mu-
zeu fotografie a moderních obrazových médií otevřen park, kte-
rý byl vytvořen z parkoviště u poledníku. 
Sbor dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v  sobotu 
29. června uspořádal soutěž v požárním útoku O pohár starosty 
města Jindřichův Hradec v Dolním Skrýchově. Naši hasiči skon-
čili na pěkném šestém místě. 
Služby města Jindřichův Hradec letos nově otevřeli od 1. červen-
ce úschovnu jízdních kol ve staré radnici na náměstí Míru v Jind-
řichově Hradci, která se sešla s kladnými ohlasy od turistů. 
V pátek 19. července se uskutečnil na náměstí Míru v Jindřicho-
vě Hradci Slavnostní nástup 11. jednotky PRT Logar. Při této pří-
ležitosti vojáci obdrželi medaile za službu v Afghánistánu.
V pátek 26. července začaly oslavy 720. výročí města večerním vel-
mi úspěšným koncertem pod širým nebem kapely The Backwards 
na  III. nádvoří Státního hradu a  zámku, který byl zakončený 

patnáctiminutovým videomappingem. Tentokrát se promítalo 
na  Španělské křídlo. V  sobotu 27. července byl slavnostně za-
hájen Den města 2013 na náměstí Míru křtem nové knihy Jin-
dřichův Hradec - Pod střechami domů a pokračoval programem 

v prostorách Státního hradu a zámku. 
V sobotu 3. srpna se v jindřichohradeckém aquaparku uskuteč-
nilo Léto u vody. Zábavné odpoledne rozproudil svou diskotékou 
Michal Arnošt, v neděli pak Top Týden, který se v  letošním ro-
ce uskutečnil již potřetí, ukončila tradiční pouť Porcinkule plná 
atrakcí a hudby.
V srpnu nás potěšila Straussova opereta Netopýr a v ten samý 
den 24. srpna jsme oslavili s  Klubem historie letectví dvacá-
té výročí setkání válečných a  poválečných letců. Během celé-
ho měsíce pokračovaly jak středeční, tak páteční letní koncer-
ty na náměstí a s prázdninami jsme se již tradičně rozloučili 31. 
srpna, kdy město patřilo dětem.
V rámci zahájení nového školního roku zavítal v pondělí 2. září 
2013 hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola společně se staros-
tou města Stanislavem Mrvkou do 2. základní školy v Jindřicho-
vě Hradci. Během návštěvy dvou tamních prvních tříd hejtman 
předal dětem tzv. bezpečnostní kufříky. 
Ve  středu 4. září bylo slavnostně otevřeno nové parkoviště 
na sídlišti Hvězdárna.
V pátek 13. září se v refektáři Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií uskutečnilo slavnostní pokřtění zlaté uncové 
medaile Zámek Jindřichův Hradec. Česká mincovna vydala pa-
mětní medaili jindřichohradeckého zámku jako dvanáctou v po-
řadí a završila tak sérii o hradech a zámcích. Po samotném křtu 
ocenil starosta města nejzasloužilejší pěstouny na našem okrese 
manželé Žáčkovi, kteří do své péče přijali postupně 16 dětí. Od-
poledne pak zavítali do Jindřichova Hradce starostové a starost-
ky z Banskobystrického regiónu, aby si s představiteli města po-
hovořili o životě samosprávy. Setkání, kterého se zúčastnilo 28 
představitelů samospráv ze Slovenska, se uskutečnilo v refektáři 
Muzea fotografie a moderních obrazových médií. 
V sobotu 14. září se uskutečnilo v rámci pouťových oslav otevře-
ní dětského hřiště v Políkně. 
Na konci září byla slavnostně otevřena 1. mateřská škola Pod Ka-
sárny po rekonstrukci za přítomnosti vedení města, školky a zá-
stupce zhotovitele. 
V úterý 1. října se v odpoledních hodinách uskutečnilo slavnost-
ní otevření parku v Horním Žďáře po úpravách. 
Ve středu 2. října byl vedením města předán do užívání obyvate-
lům Otína nový chodník, který se vine podél silnice druhé třídy 
od autobusové zastávky k lokalitě Na Palásku.
Oblíbená akce s příhodným názvem Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál završila 5. října cyklistickou sezonu 
v celém Jihočeském kraji. Na trasy dlouhé 54, 29 a 12 kilome-
trů se v sobotu vydalo celkem 545 účastníků z Jindřichohradec-
ka, Táborska a Písecka a vytvořili tak rekord podzimních výšlapů. 

V ten samý den se konal na rybníce Vajgar Chalupa Cup.
28. října jsme si připomněli 95. výročí vzniku samostatného stá-
tu. Tradiční pietní akt byl zahájen položením kytic u Památníku 
letců a pokračoval v Jakubských sadech. 
V místní části Radouňka byla městem vybudována dvě dětská 
hřiště a  to v  lokalitě Na Kopečku a u návesního rybníka, která 
byla osadnímu výboru předána ve čtvrtek 7. listopadu. 
V úterý 19. listopadu otevřely Služby města Jindřichův Hradec 
nově zrekonstruovanou provozovnu na Jiráskově předměstí.
V neděli 1. prosince se náměstí Míru hemžilo čerty, Mikuláši, ale 
také krásnými anděly. Uskutečnilo se již třetí Pekelně zábavné 
odpoledne, které zakončilo rozsvícení vánočního stromu a ná-
městí. Tradiční vánoční trhy na náměstí a Adventní dny na zám-
ku se v Jindřichově Hradci konaly o víkendu 7. a 8. prosince. Zá-
věr roku 2013 byl bohatý na adventní koncerty, vánoční zpívání 
a další akce, které svou tematikou dokreslily vánoční atmosféru 
a přechod do nového roku 2014.

Karolína Průšová

Ohlédnutí za rokem 2013
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Počátek roku 1914 se odehrávala v našem městě podobně jako počátek roku předchozího. Hospodářská krize se 
promítala do skromnějšího přístupu k nákupům a omezování výdajů obyvatel. Menší návštěva plesů méně ma-
jetných společenských vrstev započala již v předchozím roce a pokračovala i v masopustu 1914. Přesto v této těž-
ké době místní tradičně podpořily Ústřední Matici školskou, která se v J. Hradci realizovala prostřednictvím plesu 
Národní besedy. Zvláštní pozornost byla na stránkách Ohlasu věnována v lednu propagaci sportu „lýžení“ čili ly-

žování. Propagační příspěvky obdržel Ohlas od členů  Svazu lýžařů v království českém, který nabízel nejen rady, ale též praktické kurzy a možnost zapůjčení lýží pro pány i dámy. 

3. ledna 1914
Z opatrovny
Dne 22. m.m. připravily pěstounky dítkám mi-
lé překvapení. Pěkně ozdobený vánoční stromek, 
s bohatými jesličkami pod ním, postaven v I. škol. 
místnosti, byl pro dítky skutečným. Po  9. hod. se 
k němu ze všech třech oddělení sešly. Ježíška mod-
litbou přivítaly a pak všecky vánoční koledu „Vzhů-
ru bratří tam“ jasnými radostnými hlásky zazpívaly. 
Na to z každého oddělení zvláště přednesly některé 
písně s pohyby a některé básničky, jimž od začátku 
škol se naučily. Pak přednesly společně druhou vá-
noční píseň „Pojďme dětičky, navštívíme jesličky“ 
a  modlitbičku za  vzácné dobrodince „Pane Bože, 
prosbě dítek, milostivě sluchu dej, dárcům štědrým 
za jich lásku, svatou rukou požehnej.“

Děšťoměrná a teploměrná zpráva 
za měsíc prosinec
Průměrná teplota byla +0,4 °C a poklesla proti listo-
padu o 4 °C, ale loni byla -0,5 °C. Nejteplejší den byl 
1. prosinec při +6,6 °C, nejchladnější dni byly dne 19. 
a 20. při -5,8 °C, ráno dne 20. bylo nejstudenější při 
-8,6 °C a večer při -6,3 °C dne 19., ale v poledne nejniž-
ší teplota dne 31. na sv. Sylvestra, totiž -5 °C. Slunečné 
jasné dni byly jen 4, polojasných a poloslunečných 7, 
ostatních 20 dní bylo podmračno a pošmourno. Srá-
žek bylo letos 53,2 mm, což jest mnoho, 12,2 mm nad 
normál prosincový. Vítr vál od 1. do 17. téměř stále zá-
padní , od 18. do 21. východní , ale od té doby jest za-
se převahou západní, od 28. jest silný vítr, který působí 
sněhové vánice. V listopadu sněžilo 27. a 28., ale v pro-
sinci 10krát napadlo sněhu 22,5 cm a ležel 14 dní. Den 
14. prosince byl vůbec den výjimečný; při silném zá-
padním větru bylo podmračno, dopoledne padal sníh 
a v noci v 10 hodin 15 minut přišla náhle bouřka, zab-
lesklo se a zahřmělo a spustil sníh, jehož napadlo 5 cm. 
Loni byly vánoce černé, ale letos od 24. padá sníh a by-
ly tedy vánoce bílé; kéž budoucí rok i stodoly budou 
tmavé dle staré pranostiky. Dkr. 

9. ledna 1914
Z redakce
Nepřítomností kval. personálu v závodě našem vy-
dáváme list náš s  největšími obtížemi. Z  technic-
kých příčin jsme nuceni za  poměrů v  tiskárnách 
v celém Rakousku trvajících, vydati příští čísla na-
šeho listu, po dobu stávky, v sobotu. P.T. velect. pří-
znivců prosíme za laskavé poshovění. 

Otevření musea strážského 
Městské museum ve  Stráži nad Nežár-
kou, které zřízeno bylo v  měsíci srpnu a  zá-
ří r. 1913, bylo officielně otevřeno dne 28. pros. 
r. 1913. Uskutečnění staré myšlénky, poříditi ve  
Stráži městské museum, setkalo se u obyvatelstva 

s velkým a všestranným  porozuměním, které pro-
jevilo se jak při zřizování jeho v ochotě, se kterou 
věnovány byly příspěvky peněžité a darovány ane-
bo půjčovány byly památky, tak i  v  hojné účasti 
obecenstva při jeho otevření. 

Nově zvolený charvátský sněm 
sešel se dne 27. prosince, ale opposice vyvolala tak 
lomozné scény, že sněmovna podobala se cirku. 
Schůze protáhla se následkem toho až  do 3. hodi-
ny ranní (v neděli), v kteréž většina koaliční oposici 
zouplna udolala.

Nález husy
Dne 29. m. m. nalezena byla na tržišti pěkná zabi-
tá husička. Patrně pochází z krádeže a zloděj chtěl 
později lup svůj domů si odnésti. Ježto majitel se ne-
přihlásil, byla husa zakopána.

O jízdě na lýžích
Lýže jsou původu laponského a  čuchonského. 
Od těchto národů přiučili se sportu Švédové a No-
rové, kde stal se pak běh na lýžích nejoblíbenějším 
národním sportem. V posledním desetiletí došly lý-
že povšimnutí i u nás, a sport ten, jenž začal hlavně 
v českých pohraničních horách, brzo se hojně roz-
šířil. Původně nebylo mnoho důvěřováno „lýžení“, 
sport ten byl i podceňován a sesměšňován, leč záhy 
zvítězil správný názor o  tomto sportu, lýžaři rost-
li a nabývali půdy v celé zemi, zakládány lýžařské 
spolky a konečně vydávány byly i sportovní noviny, 
které ruch lýžařský co nejvíce vzprudily. Ústředím 
stávajících klubů jest Svaz lýžařů v  král. Českém, 
v němž sdruženo jest 61 klubů a spolků. 

17. ledna 1914
Spolek sv. Ludmily
koná valnou hromadu dne 25. ledna o půl.3 hodině 
v tělocvičně dívčí školy měšťanské s tímto pořadem: 
Zpráva výroční a účetní, zkoumání účtů, volba vý-
boru a volné návrhy. 

Národní beseda
Dnes v sobotu dne 17. ledna slaví město naše prv-
ní representační ples, XXII. Národní Besedu, která 
přes občasnou nepřízeň doby udržela si oblibu až 
do dneška. V době těžké hospodářské krise, kterou 
nyní prožíváme nutno arci počítati se všemi výdaji, 
které lze do jisté míry nazývati přepychovými. K těm 
patří ovšem i návštěva plesů. Přes to snad ani letos 
neklesne návštěva Národní Besedy přílišně a každý, 
kdo jen trochu  může, přispěje jistě ať už osobní pří-
tomností, ať zasláním vstupného na vznešený účel, 
v jehož prospěch jest i letošní N. B. pořádána. Čistý 
výnos bude odevzdán Ústř. Matici školské nezkrá-
ceně, protož na shledanou dnes v sále na Střelnici!

Krutá zima
Po několik dnů mrzne silně dnem i nocí, včera rá-
no klesla rtuť na 20 °C. Ptactvo trpí hladem a proto 
prosíme všech přátelů ubohých zpěváčků, by na ty-
to drobty vzpomenuli. V létě budou za to zpěvem 
odměněni.

Plesy
Dnes ples žel. zřízenců v host. p. Práška při hud-
bě p. Hrona, 31. t.m. ples Č. O. B. při voj. hudbě 
na Střelnici, 1. února vínek Odbočky zem. Jednoty 
žel. zřízenců v hotelu U nádraží. 

O jízdě na lýžích
Lýže musejí býti dobré a trvalé; při nákupu obraťme 
se nejlépe na některého zkušeného lýžaře, jenž nám 
svědomitě sdělí, jaké lýže, s jakým řemením a kde si 
je máme koupiti. Nám zdají se býti nejlepší lýže jasa-
nové s vázáním konopnými řemeny, jež mají na stra-
nách kovové kruhy k utáhnutí. Lýžař potřebuje jed-
nu nebo dvě hole k opoře“, hole ty jsou bambusové 
na dolejším konci dobře a silně okované nebo kru-
hem opatřené a bývají až i 2 metry dlouhé. První cvi-
čení počneme na rovině nebo zcela mírném svahu 
v rovinu přecházejícím, a to nejlépe na sněhu náležitě 
ulehlém, suchém a sypkém. K lýžení hodí se krajina 
velice hornatá a proto bývají každoročně uspořádá-
ny závody jenom v Krkonoších a na Šumavě. Závo-
dy ty, jichž zúčastní se přemnoho sportovců – lýžařů 
i sáňkařů – jsou velkolepé a nezapomene na ně, kdo 
je jednou viděl. Bohužel loňské závody v Krkonoších 
skončily nešťastně, vyžádavše si za oběť života dvou 
znamenitých lýžařů, Hanče a Vrbaty. Klub – aby roz-
šířil sport lýžařský – půjčuje ovšem jenom členům 
lýže spolkové za poplatek 20 hal. za den a osobu a má 
4 páry pánských a 2 páry dámských lýží. 

31. ledna 1914
Pegeud
v  Jindř. Hradci sice létat nebude, ale návštěvníci 
Kludského biografu budou moci ve  středu spatřiti 
velice zdařilé výkony tohoto mistra vzduchu z po-
slední produkce v Praze. Dnes a zítra zůstane biograf 
za příčinou plesů uzavřen. O pondělním svátku hrá-
ti se bude dvakráte, a sice dopoledne i večer. Podni-
katel nešetří žádné námahy a vydání, by obecenstvu 
nejnovější filmy předváděl. Poukazujeme na insert!

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna 
každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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…abychom nezapomněli          Pamětní deska Emanuela Miřiovského 
Počátkem září 1936 se v Jindřichově Hrad-
ci odehrála oslava nedožitých 90. naroze-
nin Emanuela Miřiovského, jehož součás-
tí bylo i odhalení pamětní desky na domě 
č. 134 v Panské ulici. Miřiovský se tu na-
rodil 24. prosince 1846 v  rodině krupa-
ře, od roku 1852 navštěvoval hlavní školu 
a v letech 1857 - 65 gymnázium ve svém 
rodišti. Po maturitě začal studovat češtinu 
a němčinu na pražské univerzitě, rodiče se 
v té době přestěhovali do Tábora. V praž-
ském prostředí uplatnil své literární nadá-
ní a už v roce 1866 mu časopis Květy otiskl 
první báseň (Památný muž), v  následu-
jících letech 
i  další. Když 
v roce 1868 vy-
šel almanach 

Ruch, měl v něm publikováno 6 básní. Téhož roku ab-
solvoval univerzitní studia a nastoupil na místo vycho-
vatele u barona Villaniho ve Střížkově u Benešova. Za-
čal redigovat táborský časopis Lužničan, v němž otiskl 
i několik svých povídek, jeho básně se objevily v Al-
manachu českého studentstva, Květech a tiskem vydal 
své samostatné publikace (Márinka a Básně). Po smr-
ti otce v roce 1870 se jeho matka a sestra přestěhova-
li zpět do Jindřichova Hradce, kde je hmotně podpo-
roval.
V roce 1871 nastoupil dráhu pedagoga, nejprve půso-
bil na gymnáziu v Litomyšli, ve Strážnici a v Olomou-
ci, kde redigoval literární přílohu Beseda, v níž otiskl 
i několik svých básní, povídek i literárních studií. Rovněž v Prostějově, kde učil 
v letech 1874-76, redigoval místní týdeník, pro který psal fejetony, povídky i po-
učné články. V roce 1876 se stal učitelem na reálce v Pardubicích, v letech 1882-85 
vyučoval na Městské střední škole v Praze III. Jeho básně vycházely časopisecky, 

psal též literární a hudební referáty. Re-
digoval edici Album výtečných povídek 
českých původních i  přeložených, byl 
členem Umělecké Besedy a Matice škol-
ské ad. Vychází jeho sebrané spisy (Bás-
ně, Povídky a kresby, Nové básně, Kres-
by a povídky aj.).
V říjnu 1885 začal působit na učitelském 
ústavu v Hradci Králové. Jeho literární 
činnost se soustředila na poučné články 
z české historie, příležitostné verše a pro-
slovy k různým výročím, vydal též učeb-
nici Repertorium jazyka českého a  vě-
noval se i překládání. Po smrti manželky 

se v září 1889 
v  Jindřicho-
vě Hradci 
podruhé oženil, narodila se mu dcera Ema, pozdější 
pěvkyně Národního divadla. Udržoval vztah se svým 
rodným městem, byl jedním z aktérů společnosti jin-
dřichohradeckých rodáků Bajgar, psal i oslavné básně 
k výročí gymnázia. Za  svou pedagogickou práci byl 
několikrát oceněn, roku 1908 byl jmenován školním 
radou, odešel do penze a v roce 1909 se přestěhoval 
do Prahy, kde 10. ledna 1911 zemřel.
Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce v roce 1936 
inicioval oslavy významného rodáka. V sobotu 5. září 
se konal slavnostní večer na Střelnici, na němž zazpí-
vala i básníkova dcera Ema, v neděli pak byla v Pan-
ské ulici odhalena pamětní deska. I  přes nepříznivé 
počasí se sešlo hojně přihlížejících, kteří vyslechli pro-

jev prof. Ferdinanda Strejčka, jenž pak „sňal roušku zakrývající ověnčenou des-
ku, dílo to zdejšího výtvarníka V. Neubauera,“ jak informoval Ohlas od Nežárky.

František Fürbach

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

Portrét E. Miřiovského

Pamětní deska E. Miřiovského 
v Panské ulici

První strana rukopisu E. Miřiovského, uloženého 
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka

O závislostech potřetí
Články o drogové problematice, zveřejněnými v minu-
lých číslech, jsme zaujali řadu čtenářů. Z ohlasů, které do-
razily, vybíráme příspěvek kurátorky pro mládež Měst-
ského úřadu Dačice Mgr. Dagmar Čermákové.  

Buďte pozorní!
Myšleni jsou tím rodiče. Buďte pozornými vůči svým dě-

tem, a to nejen k výchově, k jejich přáním, ale zároveň vůči změnám v jejich 
chování, oblékání, poslouchání hudby či změnám kamarádů.
Dnešní doba je chaotická a náročná na každého jedince. Do popředí se dere tlak 
na individualismus, na schopnosti, na úspěch, peníze, kariéru. Ne všichni jsme 
přizpůsobeni tlaku doby odolat, vydržet ho a být těmi „úspěšnými“. 
Stává se, že děti se s těmito požadavky dneška těžce vypořádávají a hledají ná-
hradu, která zmírní tlak a uvolní jejich mysl. Je to však náhrada jen pomyslná, 
protože pokud jejich okolí nebude právě tím pozorným okolím, tak se může je-
jich nový „smysl života“ změnit v boj se závislostí a množstvím snah něco s tím 
udělat. Tou náhradou jsou myšleny návykové látky, ať v podobě alkoholu, ciga-
ret či těch mnohem horších – drog. Existuje mnoho způsobů, jak prožít svůj ži-
vot, v čem najít jeho smysl a k čemu směřovat. Jaký cíl si člověk v životě určí, tak 
to je záležitostí každého jednotlivce. 
Ať se nám to líbí či nelíbí, tak „braní drog“ je jedním ze životních stylů někte-
rých mladých lidí, též nezletilých dětí. Tento problém se může dotknout každé 
rodiny a vůbec nezáleží na tom, zda je to rodina úplná či neúplná, zda mají ro-
diče vysokoškolské nebo základní vzdělání. Najít důvody, které k drogám děti 

přivedou, není vůbec snadné. Může to být nezájem rodičů, nebo naopak pří-
liš mnoho kontroly a pevného režimu nebo jen zájem dítěte být tím odlišným.
Drogový životní styl je zpočátku pro každého zajímavý, jsou to nová dobro-
družství, nevázaný způsob života, plno nových kamarádů asi i pěkných vnitř-
ních zážitků. Co však dál, když se běžný způsob života změní v závod o sehná-
ní peněz, drogy, ve ztrátu školy, zaměstnání. Nekončící boj o život s drogou či 
bez ní???
Cílem článku je pokusit se v rodičích vyvolat pozornost, aby nepřehlíželi své 
nezletilé děti, aby se zajímali o jejich problémy, přání, změny, aby věděli o jejich 
způsobu prožívání volného času, aby znali jejich kamarády. Zkusili se na chvíli 
zamyslet, zda to není právě to jejich dítě, které se v poslední době hrozně změni-
lo, které nechodí po nocích domů, vypadá vyčerpaně nebo naopak je nabuzené, 
nejí, hubne a není s ním možné navázat normální řeč.  Pokuste se zjistit, kde se 
vaše dítě schází se svými kamarády, zda to nejsou místa, která tak silně přitahují 
typy lidí směřujících k „drogám“ a zda tam vaše dítě obdivně nevzhlíží ke zku-
šenějším kamarádům, kteří „úspěšně“ sjíždí svou drogovou kariéru. 
Zájem a pozornost od vás, rodičů, je nejdůležitějším způsobem, jak lze změny 
v chování vašeho dítěte zaregistrovat. Je celá řada možností, kam jít. Ať je to uči-
tel, kurátor pro mládež, poradna, dětský psycholog nebo někdo jiný, ale důle-
žité je nečekat a problém řešit od počátku. Většinou je to běh na dlouhou trať.
Pokuste se jako rodiče pochopit problém tohoto fenoménu dnešní doby, zkus-
te si o drogách něco přečíst, zajímat se o ně, jsou a budou součástí života mno-
ha z nás. 

Dagmar Čermáková
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Jindřichohradecké sdru-
žení sociálních aktivit 
spolu s Oblastním spol-
kem Českého červeného 
kříže připravilo vánoč-
ní besídku na  Střelnici. 
Zcela zaplněný sál se měl 
vskutku na co dívat. Po-

stupně zde vystoupili: komorní sbor NOVA DOMUS z 3. ZŠ, klienti z Bobe-
lovky, dětičky z 3. MŠ, flétnový soubor ze Základní praktické a speciální ško-
ly a celkem 7 kroužků z Domu dětí a mládeže. Vedoucí Malina Procházková 
uváděla postupně všechny týmy, což představovalo neuvěřitelných 80 účin-
kujících. K nim ještě 52 dětí z dalších čtyř vystoupení. Na to, že se děti těšily 
na návštěvu čertů a Mikuláše u nich doma, bylo úžasné, že se jich sešlo přes 
130 proto, aby se pochlubily svými výkony a hlavně proto, že udělají radost 
tolika posluchačům. Nebojím se říci, že hlavně důchodcům. Všem účinkují-
cím patří velké poděkování za jejich ukázněnost, hlavně však za předvedené 
výkony. Byla to nádherná podívaná. Poděkování patří pořadatelům a Pekař-
ství a cukrářství Kolman ze Zahrádek, které pravidelně sponzoruje tyto akce. 

Za Městský úřad pozdravil přítomné mís-
tostarosta Bohumil Komínek, který navíc 
přečetl zdravici od pana starosty, jenž byl 
pracovně v  Českých Budějovicích. Dá-
le byl přítomen radní Jiří Pravda, rychtář 
baráčníků Josef Šprincl a host nejvzácněj-
ší, pan Milan Štěch, předseda Senátu Čes-
ké republiky. V úvodu svého vystoupení 
řekl, že mezi nás přichází hlavně jako člo-
věk a senátor, kterého jsme si zvolili. Jin-
dřichovu Hradci je věrný, chodí mezi nás 
pravidelně a  rád, zajímají ho problémy 
občanů. Účinkující i  hosté nám popřáli 
klidný advent, spokojené Vánoce a hodně 
zdraví. Pořadatelé předali spolu s občer-
stvením všem krásnou PF 2014. Všichni 
jsme odcházeli domů s pocitem krásně prožitého odpoledne.

Dáňa Šprinclová

Vánoční besídka Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit se vydařila

Náměstí Míru oživí 
ledové sochy 
Celotýdenní akce pro širokou veřejnost Sochu! Sochej! Sochejme! bude zahá-
jena v pondělí 20. ledna 2014 soutěží pro základní a mateřské školy O největší 
nebo nejhezčí veledílo ze sněhu – téma a pravidla soutěže budou upřesněny 
v prvním lednovém týdnu. 
Na vyhrazená místa v centru Jindřichova Hradce bude svezen sníh, každá ško-
la či školka bude mít k dispozici vlastní prostor, „materiál“ a čtyři dny času 
na tvorbu reprezentativního díla. Pokud nám počasí bude nakloněno a bude 
dostatek sněhu, může se do akce zapojit celé město, na školních i soukromých 
zahradách mohou vyrůst velká i menší díla pro radost a oživení našeho měs-
ta. V případě velmi nepříznivého počasí si vyhrazujeme možnost změny ter-
mínu konání. 
Vyvrcholením akce bude sobotní program na náměstí Míru, kde bude vyhra-
zen prostor pro ledové kvádry a umělce, kteří budou tvořit sochy z ledu. So-
chat zde budou profesionální ledosochaři i místní umělci, každý z nich vytvoří 
vlastní ledovou sochu na zadané téma. Výtvory jednotlivých umělců společně 
vytvoří veledílo, které bude vystaveno na náměstí Míru, dokud příroda dovolí.
Na sobotu 25. 1. je připraven doprovodný program nejen pro děti. Zajištěno 
bude občerstvení přímo na náměstí Míru, kde se bude po celou sobotu a nedě-
li odehrávat kulturní program (Fábula z Kamenice nad Lipou, Základní umě-
lecká škola, Vítek Procházka, Hakuna Matata).
Návštěvníci uvidí práci profesionálů, pro zájemce se připravuje malý 
workshop, kde si mohou práci s  ledem pod dohledem odborníka sami vy-
zkoušet. 
Zároveň bude probíhat celou sobotu hodnocení soutěžních výtvorů ze sně-
hu od škol a mateřských školek. Hodnotit bude nejen odborná komise, ale 
i veřejnost. Vítězná díla budou slavnostně vyhlášena a odměněna v neděli 26. 
ledna odpoledne - opět s doprovodným programem a odhalením vzniklého 
ledového sousoší. 

Od pátku 24. do neděle 26. bude zároveň probíhat gastro festival v místních 
vybraných restauracích a barech, které se veřejnosti představí svým kulinář-
ským uměním, tématickými specialitami, zahřívacími drinky, večerní live hu-
dební produkcí, atd.). 

Petra Jahodová

Klub dětských knihoven v Městské 
knihovně Jindřichův Hradec
V úterý 26. 11. 2013 se v Městské knihovně v Jindřichově Hradci usku-
tečnilo podzimní setkání knihovnic z 18 jihočeských knihoven, které se 
pravidelně setkávají, aby si předávaly a plánovaly své pracovní zkušenosti. 
Většina z přítomných knihovnic jsou členky jihočeského Klubu dětských 
knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Hlavním bodem podzimního setkání byla prezentace Bc. Ludmily Proko-
pové z Centra dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která 
se podílela na zprovoznění elektronické databanky programů pro čtená-
ře. Po odborném programu se pracovnice knihoven věnovaly aktivitám 
na podporu dětského čtenářství, které se v dětských odděleních knihoven 
konají během celého roku.

Irena Pavlačíková

Jindřichohradecká ADRA děkuje  
Milí spoluobčané,
chceme Vám touto cestou poděkovat za skvělé zapojení do sbírky určené pro děti z Dětského domova v Kamenici nad Lipou.
V Městské knihovně Jindřichův Hradec se již sešla spousta krásných a užitečných věcí, které potěší nejen děti, ale věříme, že také ty, kteří jim 
věnují nemalou péči. Sbírka trvá do 13. 1. 2014 a vyvrcholí toho dne na Střední zdravotnické škole od 12.00 do16.00 hodin, kam rovněž může-
te dané věci přinášet. 

Jana Vojáčková

Dům dětí a mládeže pořádá kurz 
restaurátorství
Dnes, když se slovo „retro“ skloňuje ve všech pádech, je mnoho lidí, kteří 
touží mít něco takového doma. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak mno-
ho takových předmětů máme na dosah ruky. Stačí se jen podívat na půdu 
nebo do sklepa a oprášit staré věci. Většina z nich ale potřebuje víc než jen 
oprášit a tady nastává problém – co s tím? My jsme se rozhodli takovým li-
dem podat pomocnou ruku a od 22. ledna zahájíme kurz restaurátorství, 
kde si lidé budou moci sami pod odborným vedením lektora svou donese-
nou věc zrenovovat. Každý, kdo se o něco takového již někdy pokoušel, ví, 
jak je těžké zvolit správný postup a vyvarovat se nevratných zásahů. O tom 
všem náš bude kurz.
Výuka bude rozdělena do pěti tříhodinových lekcí, kde bude část věnovaná 
teorii a část praxi. Znamená to tedy, že účastník kurzu si kromě zrenovova-
ného předmětu odnese i znalosti, které upotřebí u oprav dalších „retro“ vě-
cí. Lektorem kurzu bude restaurátor Muzea Jindřichohradecka Luděk Fiala.
Termíny našich kurzů jsou 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3. a 19. 3. vždy od 17.00 
do 20.00 hodin. Cena za těchto 15 hodin je 900 Kč. Pokud vás tento náš ná-
pad oslovil, všechny potřebné informace získáte na DDM J. Hradec u p. Mi-
roslava Roda, tel: 776 768 045.

Miroslav Rod

str. 10 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



HVěZDáRNA F. NušLA A ASTROKLub 
PřI DDM V J. HRADCI

 ÚKAZy NA ObLOZe V LeDNu 2014:

Merkur je nepozorovatelný, spatříme jej až na úplném konci měsíce, při tro-
še štěstí, večer za soumraku velmi nízko nad západojihozápadním obzorem; 
podobně na tom je i planeta Venuše, která je též nepozorovatelná, až na úpl-
ném konci měsíce se objeví za ranního rozbřesku velmi nízko nad jihovýcho-
dem.  Mars se začne objevovat ve druhé polovině noci, Jupiter lze pozorovat 
po celou noc. Saturn najdeme ráno nízko na jihovýchodním nebi, uran je nad 
obzorem v první polovině noci a Neptun již jen z počátku měsíce, nízko nad 
západojihozápadem, v druhé polovině měsíce je nepozorovatelný. Pozorování 
Měsíce je rozhodně také zajímavé, zejména kolem první čtvrti, kdy Slunce Mě-
síc osvětluje z pravé strany a proto výškově rozdílná a členitá Měsíční krajina je 
plná stínů a prosvětlených oblastí. obraz je tak prostorovější a velice působivý.  
Měsíc projde 1. ledna novem, 8. ledna první čtvrtí, 16. ledna nastane úplněk, 
24.aq ledna poslední čtvrť a 30. ledna opět nov.  i Slunce je zajímavé, za jasné-
ho počasí v jeho fotosféře uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chlad-
nější - sluneční skvrny. 

další zajímavosti oblohy v lednu 2014: 
Zimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi poutavá, nabízí 

k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých ob-
jektů, zvláště za bezměsíčných nocí. Nabízí pohled na objekty, které jsou – až na 
výjimky nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř vždy k jejich pozorování po-

třebujeme dalekohled. 
Mezi ně patří například: 

otevřené hvězdokupy - M 44 v souhvězdí Raka, M 45 (Plejády) v Býku, M 36-38 ve 
Vozkovi, Χ a h v Perseu, M 52 v Kassiopei, M 41 ve Velkém psu;

mlhoviny – plynné M 42 a M 87 souhvězdí Orion, 
pozůstatek po výbuchu supernovy mlhovina M 1 (Krabí) v Býku, 

pozůstatek po smrti hvězdy podobné Slunci M 97 (Sova) ve Velké Medvědici 
a podobná mlhovina NGC 2392 (Eskymák) v Blížencích;

galaxie – M 31 - Galaxie v Andromedě, M 74 - galaxie v Rybách, 
M 81 a 82 - galaxie ve Velké medvědici

dvojhvězdy – Alcor a Mizar ve Velké medvědici, Alamak v Andromedě

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2014:

odpoledne (pouze za jasného počasí) : úterý a pátek: 13.00 - 15.00 hodin 
večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 
do areálu.

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze  za bezoblačného počasí ! ! !
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21. 
00 hodin a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astrono-
mickou tématikou s ústním komentářem.
Členové ČaS a kroužků ddM v  J. hradci, Třeboni a dačicích mají po předložení 
přísl. platného členského průkazu vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s mini-
málně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků

ChCeTe náS?
John, pes, kříženec čau čau, 1 rok
John je zvyklý žít venku, je 
nekonfliktní s  ostatními psy, 
mazlivý.

Kontakt: 608 120 840

Kevin, pes, lhasa apso, 2 roky, kastrovaný
Kevin je zvyklý v  bytě, dobře 
snáší jiné pejsky i kočky, je čis-
totný, zvládá základní povely, 
ale je dominantnější, potřebuje 
pevnější vedení.

Kontakt: 608 120 840

Cira, fena, kříženka staforda, 1-2 roky, kastrovaná
Cira je mazílek, miluje lidi, děti, 
psy i kočky. Zvyklá v bytě, není 
ráda sama, ideální pro někoho, 
kdo s ní bude trávit hodně ča-
su. Temperamentní, ideální pro 
sportovně založené lidi.

Kontakt: 603 219 149

Elis, fena, kříženka staforda, 1 rok
Elis je mladá přátelská fena, 
bude potřebovat dovychovat 
a  doučit základní povely, pak 
bude skvělá.

Kontakt: 720 428 993

Ariel, kočka, 6 měsíců
Vymazlené kotě, zvyklé na děti, 
psy i kočky. Čistotná.

Kontakt: 606 774 022

Alfa, kočka, 1-2 roky, kastrovaná
Mazlivá, čistotná, vhodná 
do  bytu i  do  baráčku. Zvyklá 
na ostatní kočky i na děti.

Kontakt: 603 219 149

Cibela o.s. - www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www.psi-jh.estranky.cz

Klára Zdeňková

str. 11

leden 2014

www.jh.cz



kulturní servis
Program Muzea fotografie a MOM pro veřejnost v roce 2014
I v roce 2014 nabídne Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., veřejnosti rozsáhlý 
výstavní, vzdělávací a kulturní program. Za zmínku stojí jistě připravovaná prezentace celoživotního 
díla uznávaného fotografa Petra Velkoborského, působícího nyní v blízkých Slavonicích, chystá se i te-
matická výstava ke 100. výročí začátku první světové války a obdobně výstava ke 100. výročí narození 
spisovatele Bohumila Hrabala, doplněné četnými doprovodnými pořady.   
Opět poběží oblíbené celoroční fotografické kurzy pro děti a mládež, jimiž v předchozím roce prošlo 
na 700 kurzistů. Pro dospělé je naplánované „Fotografování aktu s Robertem Vanem“ či obdobně uni-
kátní workshop „Móda a glamour v historických kostýmech“, ale i už tradiční „Fotoškola MF MOM“ 
o čtyřech lekcích pro začátečníky a pokročilé. Opomenuty nebudou ani jazzové koncerty a vyhledávané 
fotografické akce, při nichž se zájemci, jak rodiny, tak jednotlivci, mohou nechat vyfotografovat v mu-
zejním ateliéru v zapůjčených historických kostýmech.
Nabídka muzea veřejnosti zahrne po  celý rok též služby digitalizačního pracoviště, které provádí napří-
klad skenování dokumentů, fotografií, včetně archivních materiálů, či retuše a tisk černobílých a barevných 
snímků na velkoformátových tiskárnách. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do prostor muzea a sezon-
ní možnost nákupu fotografií, odborných fotografických publikací, plakátů a suvenýrů v muzejním shopu. 
Téměř po celý rok je každou středu od 13.00 do 16.00 hodin otevřena odborná muzejní knihovna. Příchozí 
mohou využít i služeb zdejší kavárny Fotocafé, jejíž otevírací dobu naleznou na www.fotocafe.info. Zaměst-
nanci muzea děkují svým podporovatelům a návštěvníkům za dosavadní přízeň a těší se na setkání i v letošní 
sezoně – na adrese Kostelní 20/I (bývalá jezuitská kolej), Jindřichův Hradec.  

Eva Florová  

Jindřichohradecká divadelní společnost Jablonský 
reprizuje svoje nové představení „Jak jsem se ztratil“
Divadelní společnost Jablonský uvedla v úterý 3. 12. v 19.00 hodin v téměř vyprodaném sále Střelnice 
premiéru vánočního příběhu „Jak jsem se ztratil“ podle zdramatizované povídky Ludvíka Aškenazyho. 
V režii Sabiny a Jiřího Langerových a na scéně Tomáše Kadlece si velký počet rolí s chutí a s elánem za-
hrálo a za vynikajícího doprovodu kapely Ukrutanka zazpívalo hity šedesátých let rovných dvacet členů 
souboru, mezi nimiž publikum svým výkonem doslova strhl talentovaný Vít Zeman. Premiéru hry na-
vštívil i syn autora předlohy, spisovatel Jindřich Mann, který se v dětských letech stal pro svého otce in-
spirátorem příběhu – tedy tím, který se jednoho dávného Štědrého večera v ulicích Prahy „ztratil“. K vel-
ké radosti celého souboru po představení nešetřil chválou. V prosinci soubor ještě stihl zahrát mikulášské 
představení v Kardašově Řečici. S dalšími reprízami této hry Jabloňáci zavítají v sobotu 18. ledna 2014 
do Nové Bystřice a v neděli 26. ledna do Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. 
Dospělí diváci i s dětmi školního věku jsou srdečně zváni na první jindřichohradeckou reprízu, která 
se uskuteční v úterý 28. 1. v 19.00 hodin opět na Střelnici.

Jiří Langer
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Kulturní dům Střelnice zve do divadla
KD Střelnice vás zve na divadelní komedii v rámci předplatného skupiny B 
Jakuba Nvoty „Interview s upírem“ dne 7. 1. 2014 v 19.00 hodin.
V režii Jakuba Nvoty hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský  
Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi komické! 
Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elekt-
rospotřebičů měnit v upíra!? 
V celkem nové přirozené 3D kvalitě s písničkami a vysokým rozlišením 
emocí a vtipu, uvádí jako svoji jedenáctou novinku divadelní spolek Frída. 

KD Střelnice vás zve na divadelní komedii v rámci předplatného skupi-
ny A Edwarda Taylora „Vztahy na úrovni“ dne 21. 1. 2014 v 19.00 hodin.
V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/Olga 
Želenská/Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin Sobotka/Martin Zounar, 
Monika Absolonová/Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/Adéla 
Gondíková/Vlasta Žehrová, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké poli-
tiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křes-
lech v Evropské obchodní komisi.
Do apartmá, kde Sir Partridge očekává významného hosta, který má roz-
hodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit 
ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec úplně neznámá dáma. 
Je to zkrátka nic dobrého nevěstící kombinace, která nám dopřeje řetězec 
záměn, situací a gagů, které od dobré komedie čekáme. 

Ivana Bačáková
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později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme nad-
hled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině 
při tom „vláčení“ - i přes všechny odřeniny a šrámy, 
můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení 
jedinečné rozkoše - a o co jiného v životě vlastně jde?
Hrají:  Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Ple-
sl, Jan Budař, Václav Neužil a další
Režie:  Jitka Rudolfová
Hrajeme:  15. 1. 2014 pouze od 19.00 – představe-
ní ART kina

NěŽNÉ VLNy
Komedie / ČR/ Falcon / 2D
Sympatický Vojta je 
nesmělý a  jeho ro-
dina praštěná. Cho-
lerický tatínek, kte-
rý kdysi nepřeplaval 
kanál La Manche, 
z něj chce mít závod-
ního plavce a milují-
cí maminka, bývalá 
hvězda dětské led-
ní revue, vidí v  sy-
novi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má doce-
la jiné priority – především rusovlasou spolužačku 
Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odje-
de do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnik-
ne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy 
za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989…
Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cej-
nar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, 
Taťjána Medvecká, Václav Kopta   a další
Režie:  Jiří Vejdělek 
Hrajeme:  18. a 19. 1. 2014 od 17.30 a 20.00

VeJšKA
Komedie / ČR / eeAP/ 2D
Petr Kocourek se hlá-
sí na katedru grafiky 
na  UMPRUM, kam 
přijímají jen pár vy-
volených. Už jednou 
ho nevzali a profesor 
Slanina je  nekom-
promisní. Na  školu 
se hlásí i  krásná Ju-
lie,  do  které se Ko-
courek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman studuje 
VŠE, ale místo přednášek  a  seminářů ho zajíma-
jí jen spolužačky a rychlá auta. Zkoušky a zápočty 
řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého 
vlivného otce. Kocourkova matka se dávno vzdala 
představy, že její syn bude studovat něco pořádné-
ho, zatímco paní Kolmanová svého synka neustále 
vydržuje a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu 
ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, 
nádražích a  v  podchodech zažívají divoká dobro-
družství. Při jedné noční honičce je Kocourek do-
paden...
Hrají:  Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eve Josefíková, 
Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana 
Chýlková a další
Režie:  Tomáš Vorel st.
Hrajeme: 25. a 26. 1. 2014 od 17.30 a 20.00

Zdroj: 
www.falcon.cz    www.csfd.cz   www.cinemart.cz

www.bonton.cz    www.eeap.cz

Vše Je ZTRACeNO
Drama / uSA / CinemArt / 2D
Z  chování osamělého 
mořského vlka vycítí-
te, že v  životě zažil už 
mnoho krizí. Ani ta, 
při které se jeho jach-
ta střetla s  plovoucím 
kontejnerem plným 
čínských bot, ho zpo-
čátku nevykolejí. Jed-
noduše zalepí mohut-
nou díru v  boku lodi, 
která po nárazu vznik-
la, a pluje vstříc nejbližší pevnině a bezpečí. Jenže 
tahle srážka je jen ochutnávkou před sérií katastrof, 
které musí zkušený mořeplavec čelit. Smrtící kok-
tejl složený ze silných bouřek, houfujících se žralo-
ků a nefungující techniky vystaví jeho schopnosti 
zkouškám, které není v lidských silách zvládnout. 
A to pořád ještě není všechno...
Hraje: Robert Redford
Režie: J. C. Chandor
Hrajeme:  2. a 3. 1. 2014 od 17.30 a 20.00

FRAJeřI Ve VeGAS
Komedie / uSA / bontonfilm CZ / 2D
V  Brooklynu znali 
tuhle čtyřku kamará-
dů všichni, život je ale 
nakonec zavál každé-
ho jinam. Jeden je sám 
v  Brooklynu, druhý se 
svou ženou na Floridě, 
třetí žije v Jersey se sy-
nem. Z ospalosti je vy-
trhne až telefonát to-
ho čtvrtého, bohatého 
právníka z Malibu, kte-
rý jim oznámí, že konečně požádal svoji o polovinu 
mladší přítelkyni o ruku. Je rozhodnuto, potkají se 
v Las Vegas a bude to rozlučka se svobodou, jak se 
sluší a patří.
Jakmile ale dorazí na místo, zjišťují, že tohle už není 
Vegas, jak ho znali. Město se ani na vteřinu nezasta-
vilo, ale pravidla hry se za celá ta léta změnila. Ca-
sino Sands, kde dříve hrávali, je zavřené a ve Stripu 
teď vystupuje nějaký Cirque du Soleil. Příliš velké, 
příliš hlučné. Ale pořád je to město hříchu a to je ta-
ky hlavní důvod, proč sem přijeli. Krásná žena, po-
stupka, drink po ruce. Čtyřka starých přátel ví, proč 
přijela, a začne město znovu dobývat.
Hrají: Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen, Jerry 
Ferrara a další
Režie: Jon Turteltaub
Hrajeme:  9. a 10. 1. 2014 od 17.30 a 20.00

ROZKOš
Drama/ ČR / CinemArt / 2D
Posedlost láskou, po-
sedlost uměním, po-
sedlost originalitou, 
posedlost napodo-
bováním, posedlost 
úspěchem, posedlost 
penězi a... posedlost 
sám sebou. Každá po-
sedlost nás dříve či 

KINo
STřeLnice

leden 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – leden 2014

2. - 3. 1. 17.30, 20.00
Vše Je ZTRACeNO
USA / dobrodružný / 2D
4. - 5. 1. 17.30
NIKO 2
Finsko, Německo, Dánsko, Irsko / animo-
vaný / 2D
4. - 5. 1. 20.00
NyMFOMANKA – ČáST I.
Dánsko/ drama/ 2D
8. 1. 17.30, 20.00
KříDLA VáNOC
ČR / drama / 2D
9. - 10. 1. 17.30, 20.00
FRAJeřI Ve VeGAS
USA / komedie / 2D
11. - 12. 1. 17.30, 20.00
PARANORMAL ACTIVITy: 
PROKLeTí 
USA / horor / 2D
15. 1. 19.00
ROZKOš (ART)
ČR / drama / 2D
16. 1. 17.00, 20.00
47 RóNINů
USA / akční / 3D
17. 1. 17.30, 20.00
17 DíVeK
Francie / drama / 2D
18. - 19. 1. 17.30, 20.00
NěŽNÉ VLNy
ČR / komedie / 2D
23. - 24. 1. 16.30, 20.00
HObIT: šMAKOVA DRAČí POušť
USA, N. Zéland / dobrodružný / 2D
25. - 26. 1. 17.30, 20.00
VeJšKA
ČR / komedie / 2D
30. 1. 17.30, 20.00
KRáSNO
ČR / krimikomedie / 2D
31. 1. 16.30, 20.00
VLK Z WALL STReeT
USA / krimi / 2D

Představení pro děti
5. 1. 15.00
POHáDKy POD STROMeČeK
ČR / pásmo pohádek / 2D
12. 1. 15.00
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe VI
ČR / pásmo pohádek / 2D
19. 1. 15.00
DVANáCT MěSíČKů
ČR / pásmo pohádek / 2D
26. 1. 15.00
JAK POSTAVIT SNěHuLáKA
ČR / pásmo pohádek / 2D
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Kulturní kalendář – LEDEN 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. ledna, 17.00 hod.
PřIVíTáNí NOVÉHO ROKu
náměstí Míru
7. ledna, 16.00 hod.
VeřeJNÉ ČTeNí PRO DěTI
Městská knihovna
7. ledna, 19.00 hod.
Jakub Nvota 
„INTeRVIeW S uPíReM“
divadelní předplatné skupiny B
kd Střelnice
12. ledna, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
kd Střelnice
13. ledna, 17.30 hod.
TRADIČNí ČíNSKá MeDICíNA
Beseda olgy Panákové
Fotocafé, kostelní 20/i
13. ledna, 19.00 hod.
JINDřICHůV HRADeC 
V SOuČASNOSTI
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
14. ledna, 16.30 hod.
ISLAND
Beseda Jiřího Lehejčka
Městská knihovna
14. ledna, 18.00 hod.
eVOLuCe LIDSKÉHO CHOVáNí

Přednáška s Mgr. Pavlem dudou
Fotocafé, kostelní 20/i
15. ledna, 16.00 hod.
PÉČe O JARNí ZAHRáDKu 
A POKOJOVÉ ROSTLINy
Přednáška ing. Pavla Mottla 
pro klub aktivního stáří
Sociální služby, Česká ulice
15. ledna, 17.00 hod.
DuCHOVNí šKOLA
Beseda s renatou Porion Siberovou
Městská knihovna
15. ledna, 17.45 hod.
NAHLÉDNuTí 
DO šAMANSKÉHO VeSMíRu
Beseda s Mgr. Martou Pejchalovou
Fotocafé, kostelní 20/i
16. ledna, 16.30 hod.
íRáNeM NA VLASTNí PěST
Beseda s Liborem drahoňovským
Městská knihovna
16. ledna, 18.00 hod.
JAK V SOuŽITí NeZTRATIT 
JeDeN DRuHÉHO
diskusní večer pro veřejnost
Galerie okénko, Sv. Florián
17. ledna, 18.00 hod.
TO NeJLePší Z ČINNOSTI KLubu 
HISTORIe LeTeCTVí JINDřICHůV 
HRADeC ZA ROK 2013
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

19. ledna, 16.00 hod.
Hana Lamková 
„MATyLDA ZASAHuJe ANeb 
POVíDAČKy NAŚí KAČKy“
divadelní pohádka v cyklu
 „děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice
19. ledna, 17.00 hod.
MILuJTe SVÉ NePřáTeLe 
Promítání filmu o Přemyslu Pitterovi 
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská 129/iV
20. ledna - 26. ledna
SOCHu! SOCHeJ! SOCHeJMe!
celotýdení akce pro širokou veřejnost
náměstí Míru
21. ledna, 16.30 hod.
GRAFOTeRAPIe ANeb RuKOPISeM 
K ROZVOJI OSObNOSTI
Beseda s Petrou Sehnalovou
Městská knihovna
21. ledna, 19.00 hod.
edward Taylor 
„VZTAHy NA ÚROVNI“
divadelní předplatné skupiny a
kd Střelnice
24. ledna, 18.00 hod.
DeGuSTACe ČOKOLáDy
Fotocafé, kostelní 20/i
25.ledna, 20.00 hod. 
XXII. RePReZeNTAČNí PLeS 
MěSTA
kd Střelnice

28. ledna, 16.30 hod.
bIbLICKÉ DěJINy XIV
Přednáška Jiřího kouna
Městská knihovna
28. ledna, 19.00 hod.
Ludvík Aškenazy, Jan borna 
„JAK JSeM Se ZTRATIL“
repríza divadelního představení 
dS Jablonský
kd Střelnice

Probíhající výstavy:

řeMeSLA PRO PAříŽ 
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015
POZDVIHNI Se Duše Z PRACHu
Muzeum Jindřichorhadecka,
Balbínovo náměstí
Výstava potrvá do 6. 1. 2014
ZDeŇKA SKOřePOVá: TIbeT (ObRAZy) 
Galerie inspirace
Výstava potrvá do 6. 1. 2014
OHROŽeNÉ DRuHy VOLNě       
ŽIJíCíCH ŽIVOČICHů 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2014
JAROSLAV VRCHLICKÝ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2014
KNIHy A KNIHOVNy V DObáCH 
RuDOLFA II.
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2014

sport
Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 10. Písek – JH so 4. 1. 15:00
kolo 11. JH – Michalovce so 11. 1. 18:00
kolo 12. JH – Senec so 18. 1. 18:00
kolo 13. Partizánske – JH so 25. 1.
kolo 15. JH – Most so 8. 2. 18:00
kolo 16. Veselí n./M. – JH so 15. 2. 18:00
kolo 17. JH – Olomouc so 22. 2. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – sk. Západ
kolo 24. M. Budějovice – JH so 4. 1. 18:00
kolo 25. Bílina – JH st 8. 1. 18:00
kolo 26. Nymburk – JH so 11. 1. 17:00
kolo 27. JH – Pelhřimov st 15. 1. 18:00
kolo 28. Milevsko – JH so 18. 1. 17:00
kolo 29. JH – Vrchlabí so 25. 1. 18:00
kolo 30. Děčín – JH so 1. 2. 18:00
kolo 32. Klatovy – JH st 12. 2. 18:00
kolo 33. JH – Tábor so 15. 2. 18:00
kolo 34. Kolín – JH so 22. 2. 17:07

Lední hokej – KLH Vajgar JH, mladší dorost liga – 
skupina Střed ELIOD
kolo 19. JH – Kolín ne 5. 1. 12:00
kolo 21. Liberec B – JH ne 12. 1. 12:00
kolo 22. JH – Č. Budějovice B ne 26. 1. 12:00

Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VYSOČINA
kolo 14. Třebíč B – JH pá 3. 1. 19:30
kolo 15. JH – Č. Budějovice pá 10. 1. 17:30
kolo 16. Slavonice – JH pá 17. 1. 19:30
kolo 17. JH – N. Bystřice A pá 24. 1. 17:30
kolo 18. PSJ Jihlava B – JH so 8. 2. 9:30
kolo 19. JH – Dačice D pá 14. 2. 17:30
kolo 20. Chotoviny – JH pá 21. 2. 17:30

Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
kolo 11. N. Včelnice B – JH B pá 6. 12. 18:00

kolo 12. JH B – Slavonice C čt 9. 1. 17:30
kolo 14. N. Včelnice C – JH B čt 23. 1. 18:00
kolo 15. JH B – Dačice E čt 6. 2. 17:30
kolo 16. JH B – N. Včelnice B čt 13. 2. 17:30
kolo 17. JH B – Kunžak B čt 20. 2. 17:30

Volejbal – Slovan JH B, AC JH, Fruko JH – muži 
okresní přebor
kolo 8. Fruko JH – AC JH po 13. 1. 20:00
kolo 9. JH B – N. Včelnice po 20. 1. 20:00
kolo 9. AC JH – Dačice pá 24. 1. 19:30
kolo 10. JH B – Č. Velenice po 27. 1. 20:00
kolo 11. Fruko JH – JH B po 3. 2. 20:00
kolo 11. AC JH – Č. Velenice pá 7. 2. 20:00
kolo 12. AC JH – JH B pá 14. 2. 19:30
kolo 13. Fruko JH – Strmilov po 17. 2. 20:00

Volejbal – Slovan JH B, Pohoda JH, Sokol JH – ženy 
okresní přebor
kolo 8. Pohoda JH – Č. Velenice po 13. 1. 19:00
kolo 8. Sokol JH – Swietelsky po 13. 1. 19:00
kolo 8. JH B – N. Bystřice čt 16. 1. 20:00
kolo 10. Pohoda JH – Sokol JH po 27. 1. 19:00
kolo 10. JH B – Swietelsky čt 30. 1. 20:00
kolo 11. Sokol JH – JH B po 3. 2. 19:00
kolo 12. JH B – Pohoda JH čt 13. 2. 20:00
kolo 13. Pohoda JH – Dačice B po 17. 2. 19:00
kolo 13. Sokol JH – N. Bystřice po 17. 2. 19:00

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
kolo 21. JH – USK Praha so 4. 1. 18:00
kolo 22. JH – Ostrava  st 8. 1. 19:00
kolo 23. Pardubice – JH so 11. 1. 18:00
kolo 24. JH – Kolín st 15. 1. 19:00
kolo 25. Děčín – JH so 18. 1. 18:00
kolo 5. JH – Nymburk ne 26. 1. 18:00
kolo 26. JH – Opava st 29. 1. 19:00
kolo 27. Prostějov – JH so 1. 2. 17:00
kolo 28. JH – Svitavy st 12. 2. 19:00
kolo 29. Brno – JH so 15. 2. 18:30

kolo 30. JH – Ústí n./L. st 19. 2. 19:00
kolo 31. USK Praha – JH so 22. 2. 17:30
kolo 32. Ostrava – JH st 26. 2. 17:30

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – skupina A
kolo 13. JH – M. Boleslav so 18. 1.
kolo 14. JH – Liberec ne 19. 1.
kolo 15. JH – Žižkov so 1. 2.
kolo 16. JH –Kladno ne 2. 2.
kolo 17. Klatovy – JH so 15. 2.
kolo 18. Domažlice – JH ne 16. 2.

Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 12. Tábor B – JH B so 11. 1. 20:00
kolo 13. Tábor – JH B ne 12. 1. 9:30
kolo 14. JH B – Pelhřimov so 25. 1.
kolo 15. JH B – Humpolec ne 26. 1.
kolo 16. JH B – Kaplice so 8. 2.

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga muži
kolo 17. JH – Cosa Nostra ČB so 22. 2.
kolo 18. JH – Dačice B so 22. 2.

Florbal – FK Slovan JH B, Jihočeskýpřebormuži – divize A
kolo 13. JH B – Kaplice B so1. 2.
kolo 14. JH B – Frymburk so1. 2.

Florbal – FK Slovan JHRed + Blue, Jihočeská liga 
mladších žáků
kolo 7. JH Red – JH Blue ne16. 2. 9:00
kolo 7. JH Red– JokerZ ČB ne 16. 2. 10:05
kolo 7. JH Blue – Týn ne 16. 2. 10:30
kolo 7. JH Red – Týn ne 16. 2. 11:35
kolo 7. JH Blue – Strakonice ne 16. 2. 12:00
kolo 7. JH Red – Strakonice ne 16. 2. 12:50
kolo 7. JH Blue – JokerZ ČB ne 16. 2. 13:15
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BADMiNTON
Hodně dlouho se muselo čekat na chvíli, kdy se na domácím turnaji prosadí jindřichohradecké duo. V jedenác-
tém ročníku „Vánočního poháru Waldviertler Sparkasse von 1842“ se to konečně podařilo, když mezi šestnácti 
debly triumfovala dvojice Tomáš a Jan Schneedorferovi. „Vůbec tomu nemůžeme uvěřit, především Tomáš ode-
hrál skvělý turnaj a ve finále byl vynikající,“ chválil starší z vítězného dua svého mladšího kolegu. V boji o prven-
ství otec a syn Schneedorferovi porazili v tělocvičně TJ Slovan J. Hradec jihlavský mix manželů Pořízových, pora-
žení finalisté si tak zopakovali loňské druhé místo. Překvapením je čtvrtá příčka ryze dámské dvojice a za zmínku 
stojí i postup dalších dvou jindřichohradeckých duí do čtvrtfinále. Turnaj se uskutečnil za výrazné podpory Města 
J. Hradec, které se postaralo o ocenění účastníků.
Konečné pořadí: 1. J. Schneedorfer – T. Schneedorfer (BSC Slovan J. Hradec), 2. R. Pořízová – L. Poříz (B&C Start 
Jihlava), 3. Byss – Holec (Sokol Č. Budějovice, Astra Praha), 4. Jindrová – Beranová (LF Plzeň, Motorlet Praha), 5. 
Pospíchal – Barták (BC H. Brod), 6. Neuwirth st. – Neuwirth ml. (Sokol Okrouhlice), 7. Petrák – Beran (USK FM J. Hradec), 8. Moldrzyk – Prokeš (BSC Slovan 
J. Hradec). Soutěž útěchy: 1. Barták st. – Plíhal (Sokol Okrouhlice).

Roman Pišný

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jak jsme avizovali v minulém čísle, od ledna roku 2014 se v Jindřichohradeckém zpravodaji bude objevovat křížovka tematicky zaměřená na naše město. První tajenka 
tedy čeká na své vyluštění. Z došlých správných odpovědí každý měsíc vylosujeme výherce, který získá některou z hodnotných cen. Odpovědi zasílejte, prosím, nej-
později do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: 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 kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Přejeme příjemně strávený čas při luštění našich křížovek a samozřejmě hodně úspěchů.

Redakční rada JH zpravodaje

křížovka

VŘENÍ RONĚNÍ
OZN. 

NAŠICH 
LETADEL

JIH
OKÁZALÝ
PROJEV

ÚCTY

OPICE
(ANGL.)

BÁSNICKÝ 
ZÁPOR

ŘÍM. 
ČÍSL. 
500

JURY
(ŽIRI)

RUSKÁ
ŘEKA

BULHARSKÁ
MĚNA

2. ČÁST 
TAJENKY

KRAJOVÝ
ODĚV

RUKA 
(ANGL.)

PODMOŘSKÁ
PLAVIDLA

TEP

LYŽAŘSKÝ 
VÝTAH

NÁSTROJ
ŽNEČKY

POSLEDNÍ 
ROŽMBERK

STOLIČKA
SAVCŮ

PRAVO-
SLAVNÍ
KNĚŽÍ

RUSKÁ ŘEKA

ROZKAZ

3. SOLMIZ.
SLABIKA

DRUH 
SPOJENÍ
TRÁMŮ

ČESKÝ 
RAŽISÉR 

(VÍT)

OZN. JEDN. 
ČÍSLA 

(SINGULÁR)

VAZAL

TŘÁSŇOVÝ 
STÍRAČ 
PRACHU

STRUMA

KOROZE

ČÁST RE-
PUBLIKY

ŘÍM. ČÍSL 
2105

VESMÍR

OKROUHLÉ 
PÍSMO

SMYSLOVÉ
ÚSTROJÍ

KROMĚ

VYDRŽET 
NÁPOR

AKADEMIE 
VĚD

CHUCHVALEC

PROGRA-
MOVACÍ 
JAZYK

PŘEDNÍ 
ČÁST HLAVY

TMAVÁ 
ČÁST DNE

BUDHIST. 
TAJEM. SLOVO

TRUMF V 
TAROKÁCH

PŘEDCHŮD-
CE DUKLY

RUSKÝ FILM. 
REŽISÉR

OZN. 
AMPÉRU

MODLA

OZN. DÉLK. 
MÍRY (MILI-

METR)

1. ČÁST 
TAJENKY

BÝVALÝ RUS- 
KÝ VLÁDCE

SLITINA 
FE+AL

A SICE

ZAŘÍZENÍ 
NA PEČENÍ

KLAN

KRUH

TAŠKA
NA SPISY

VÝCHOD 
(NĚM.)

OTÁZKA 1 
PÁDU

VÝROBNÍ 
DRUŽSTVO

KORÝŠ S 
KLEPETY

UTRPENÍ

HRANIČNÍ 
POPLATEK

ROZDĚLOVACÍ
ZNAMÉNKO

JM. HERCE 
BRYNNERA

ZEMDĚL. DĚLNÍK 
V LATIN. AMER.

KATEDRA TĚ-
LES. VÝCHOVY

TKALCOVSKÝ 
STROJ

OBČANSKÝ 
VÝBOR

CHEM. ZN. 
URANU

OZN. 
METRU

365 dnů

GÁZA

OKR. STAV. 
PODNIK

SEČNÁ 
ZBRAŇ

POVEL PRO ZAHÁ-
JENÍ SOUBOJE

PÍSMENO ŘECKÉ 
ABECEDY

OTEKLÉ

ZVOLÁNÍ NA 
KORIDĚ

UMĚNÍ

NALEZIŠTĚ 
UŽIT. KAMENE

INIC. HERCE 
LAKOMÉHO

RYTM.  SMRŠŤO-
VÁNÍ SRDCE

CHEM. ZN. 
TELURU

TRANZITNÍ 
TELEF. 
OBVOD

JENŽ (KNIŽ.)

AUTOMAT. 
ZBRAŇ

SYMETRÁLA

OZN. POLO-
MĚRU

JM. HERCE 
PACINA

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

VŠCHNO 
(ANGL.)

3. ČÁST
TAJENKY

Do dějin Jindřichova 
Hradce se zapsaly tři 

význámé  české šlech-
tické rody ....

NáPOVěDA: 

HAND, ALGOL, OM, yuL, 
ALL, PeON, APe, eKK, 

uVA
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pozvánky na únor
Městské akce: Ostatní akce:
• 4. 2. 

„OPONA NAHORu“ – 
DIVADeLNí PřeDPLATNÉ SKuPINy A

• 15. 2. 
TANeČNí VeČeR CHARLeSTON

• 16. 2. 
„bOb A bObeK NA CeSTáCH“ – 
DIVADeLNí POHáDKA

• 19. 2. 
JAROSLAV SVěCeNÝ A PAVeL VěTROVeC – 
KONCeRT V RáMCI KPH 2014 

• 8. - 16. 2.
VÝSTAVA ORCHIDeJí V ZAHRADNíM CeNTRu

• 7. 2. 
ZPíVáNí NA SCHODeCH

• 10. 2. 
VALNá HROMADA SPOLKu PřáTeLÉ STARÉHO 
JINDřICHOVA HRADCe A PřeDNášKA JINDřICHůV 
HRADeC PřeD 100 LeTy

Kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem Foto: Jiří Holakovský


