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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
NA JINDŘICHOHRADECKU 
BUDOU ROZŠÍŘENY

Komunitní plán sociálních služeb bude moci 
připomínkovat i veřejnost.

Více informací na straně 4

Příběh z ledového království si návštěvníci 
dotvoří sami

V jiskřivé království ledu a ohně se ve dnech 23. až 
25. ledna 2015 promění jindřichohradecké náměstí 
Míru. Už od pátečního dopoledne totiž na náměs-
tí směrem k  Langrovu domu začne pod rukama 
umělců a řemeslníků vyrůstat ledový chrám dopl-
něný o unikátní hru světla a stínu.
Druhý ročník velmi úspěšné události nazvané So-
chu! Sochej! Sochejme!, pořádané Městem Jindři-
chův Hradec a spolkem Civis novus, však kromě le-
dové instalace, na které se budou mimo jiné podílet 
i plzeňští umělci, nabídne mnoho dalšího. 
Tím hlavním bude tajuplný příběh, který se v mra-
zivých kulisách bude odehrávat. Příběh letošní-
ho ledového sochání se začne rozplétat v  sobotu 
24. ledna v  17.00 hodin, tedy tehdy, když za  nad-

cházejícího soumraku řezbáři odloží svá dláta a pil-
ky. Podílet se na šťastném konci napínavého scénáře 
budou po skončení celé akce děti i dospělí. Detaily 
se dozvíte přímo na místě.
Přihlížející se zároveň po celé tři dny ledového čaro-
vání budou moci občerstvit u mrazivého baru, který 
nabídne množství nejrůznějších nápojů na zahnání 
lednového chladna. Od pátku do neděle budou své 
gurmánské speciality nabízet i  jindřichohradecké 
restaurace.
Jejich konkrétní nabídky a  další informace může-
te od poloviny ledna sledovat na webovém portálu 
www.hradeczije.cz nebo na plakátech.

Petra Jahodová

NOVÁ DIVADELNÍ SEZÓNA 
„JARO 2015“ ZAČÍNÁ

V lednu se můžete těšit na představení v obou 
předplatných skupinách. 

Více informací na straně 15

PLESOVÁ SEZÓNA 
JE V PLNÉM PROUDU

Přinášíme přehled plesů konaných 
v KD Střelnice i KC Jitka.

Více informací na straně 13
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

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: 800 120 112
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

Jindřichohradecká úzkokolejka
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 165

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

Pohřební služby
Služby města Jindřichův Hradec
Tel: 723 016 445, 384 320 253
Charon – Žoudlík Jindřichův Hradec
Tel.: 724 224 028, 602 162 165

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: pohled z Mertových sadů do Nežárecké ulice 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Jiří Toman 
z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z Radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

přeji vám vše nejlepší v  novém roce, hlavně 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a  úspě-
chů. Stejně jako v  předešlých letech mám 
i  na  začátek toho letošního pro vás samé 
dobré zprávy. Zastupitelstvo města schválilo, 
že se poplatek za  komunální odpad nezvýší 
a  zůstane ve  stejné výši, tedy pět set korun. 
Taktéž nájemníci nebudou v  městských by-
tech v  roce 2015 platit více a  cena vodného 
a  stočného zůstane zachována. Hospodaře-
ní města je zdravé a budeme se snažit stejně 
jako v předchozích letech finance vynakládat 
hlavně do  takových projektů, které budou 

zvyšovat kvalitu života vás, 
obyvatel našeho města 
a jeho místních částí.

Vážení spoluobčané, 
přejí vám šťastný vstup 
do roku 2015.

Stanislav Mrvka
starosta města

zvyšovat kvalitu života vás, 
obyvatel našeho města 
a jeho místních částí.

Vážení spoluobčané, 
přejí vám šťastný vstup 
do roku 2015.

V Otíně vyrostlo nové 
dětské hřiště
V  pondělí 24. listopadu se uskutečnilo 
slavnostní otevření dětského hřiště v míst-
ní části Otín. Pásku slavnostně přestřihli 

starosta města Stanislav Mrvka, projektant 
Milan Špulák a  jednatel firmy Staviservis 
Petr Vetýška. Předmětem zakázky byla vý-
stavba dětského hřiště s  herními prvky 
v místní části Otín. Byla provedena plošná 
úprava terénu, dopadové plochy a  osaze-
ny herní prvky dle výběru osadního výbo-
ru. Plocha je oplocena nízkým oplocením 
zčásti demontovatelným na základě poža-
davku Povodí Vltavy - správce potoka Ře-
čička. Projektantem byla JPS Jindřichův 
Hradec a zhotovitelem akce STAVISERVIS 
Jindřichův Hradec.

Vajgar má nové 
odpočinkové místo
Ve  středu 26. listopadu se uskutečnilo 
otevření nově založeného parku na  síd-
lišti Vajgar. Pásku slavnostně přestřih-
li starosta města Stanislav Mrvka a  zá-
stupci firmy Filuna - majitel Filip Klíma 

a  Michaela Zudová. Předmětem zakáz-
ky bylo založení nového parku na  sídlišti 
Vajgar před areálem 5. základní školy. Byly 
provedeny sadové úpravy, výsadba dřevin 
a  záhonů, vybudovány zpevněné chodní-
ky, pítko a  osazen mobiliář. Koncept par-
ku je navržen tak, aby umožnil zastavení 

procházejících obyvatel a nabídl jim mož-
nost odpočinku. Zakázku malého rozsahu 
Založení parku na sídlišti Vajgar provádě-
la firma Filuna Jindřichův Hradec. Projek-
tantem byla Projekce zahradní, krajinná 
a GIS Brno.

Jablonského sady prošly 
první úpravovou etapou
Ve čtvrtek 4. prosince se uskutečnilo slav-
nostní otevření Jablonského sadů po  sta-
vebních úpravách, v  rámci akce byl také 
obnoven pomník Boleslava Jablonského. 
Předmětem první etapy byly úpravy sadů 

v  prostoru mezi vstupem z  ulice Pražské 
ke komunikaci mezi ulicí Husovou a zad-
ním vstupem do  budovy okresního sou-
du. Byla provedena úprava cest, obnoven 
pomník Boleslava Jablonského a  doplně-
na výsadba zeleně kolem pomníku. Veřej-
nou zakázku malého rozsahu prováděla 
firma Staviservis Jindřichův Hradec, pro-
jektantem byl Ing. Jiří Dluhoš, projektová 
kancelář Otín. Pásku slavnostně přestřih-
li starosta města Stanislav Mrvka, jednatel 
firmy Staviservis Petr Vetýška a projektant 
Jiří Dluhoš.

Foto: Adam Hudec

Senioři v pečovatelských 
domech mají své 
herní prvky
Město Jindřichův Hradec vybavilo tři do-
my s  pečovatelskou službou (DPS) tře-
mi „herními“ prvky pro seniory. Jeden je 

v zahradě DPS Růžová 30, druhý ve dvoře 
DPS U  Nemocnice 61 – 62 a  třetí u  DPS 
Větrná 50. Jedná se o výrobky společnos-
ti COLMEX s.r.o. Praha, která prvky i na-
instalovala.

V Klokánku byl Mikuláš
Ve čtvrtek 4. prosince v podvečer navštívi-
li čerti, anděl a  Mikuláš jindřichohradec-
ký Klokánek. Překvapivě s nimi přišel ta-
ké dráček Soptík. Některé děti se bály, jiné 

si hrály na  velké hrdiny a  ty, co byly nej-
statečnější, čertům zazpívaly písničku ne-
bo řekly básničku. Mikulášskou besídku 
každoročně pořádají pro děti z  tohoto 
zařízení členové Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Jindřichův Hradec 
ve spolupráci s odborem kanceláře staros-
ty. Město Jindřichův Hradec věnovalo dě-
tem věcný dar v  podobě lůžkovin a  dob-
rovolní hasiči dětem předali hry a  DVD 
filmy s pohádkami.

Karolína Průšová
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městskÝ ÚŘad inFoRmuje
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Jindřichohradecký plavecký bazén rozšiřuje služby

Městský plavecký bazén, který provozuje společ-
nost Služby města Jindřichův Hradec, vstupuje 
do nového roku s novými ambicemi vytvořit ješ-
tě příjemnější prostředí. Nechybějí ani nové plá-
ny na další zkvalitnění služeb. 

Některé služby, od nichž si plavecký bazén slibu-
je zvýšení komfortu návštěvníků, se rozbíhají již 
v  lednu. Další budou do života uvedeny v prů-
běhu roku. 
Mokrý bar 
Již v lednu se rozjede víkendový provoz mokré-
ho baru přímo v prostorách plaveckého bazénu. 
Vítaný azyl v průběhu návštěvy poskytne nejen 
rodinám s dětmi, ale i dalším návštěvníkům. Ob-
čerstvení nabídne milá obsluha.   
Nové služby
Nové služby čekají na návštěvníky také v suteré-
nu bazénu, kde byla veřejnost dosud zvyklá vyu-
žívat pouze sauny a vaničkové centrum pro ko-
jence. V lednu zde nyní nově zahajují provoz i tři 
pronajaté provozovny, a to kadeřnictví, pedikú-
ra a manikúra a masáže. Více informací o privát-
ních službách získají zájemci přímo v bazénu.

Občerstvení 
V prostorách plaveckého bazénu bude od ledna 
k dispozici nový nápojový automat fi rmy Deliko-
mat. I nadále zůstává v provozu oblíbený bufet, 
který se nachází přímo ve vstupních prostorách 
bazénu (naproti pokladně). Mimo jeho provozní 
dobu mohou návštěvníci využít nabídku občer-
stvení v suterénu, které je provozováno v rámci 
sauny.
Delší saunování
Kvůli velkému zájmu o  služby saun byl v  pro-
sinci zahájen jejich víkendový a sváteční provoz 
již od 13.30 hodin (sauny v režimu „společné“). 
Prodloužená otevírací doba saun (víkendy, svát-
ky a prázdniny) bude pokračovat i v lednu a úno-
ru. Sauny v Jindřichově Hradci jsou vyhledávané 
pro svou rodinnou atmosféru a skvělý servis. Vy-
užít lze hned tři typy saun, a to klasickou fi nskou, 
bylinkovou a infrasaunu. 

Jaké budou sociální služby na Jindřichohradecku?
Město Jindřichův Hradec si dovoluje pozvat ši-
rokou veřejnost na  veřejné projednání Komu-
nitního plánu sociálních služeb v obci s  rozší-
řenou působností Jindřichův Hradec, které se 
koná dne 20. ledna 2015 od 15.30 hodin v Mu-
zeu Jindřichohradecka, v ul. Štítného 124/I, Jin-
dřichův Hradec (vedle 1. základní školy). 
Cílem je představit nové aktivity v  sociálních 
službách na  Jindřichohradecku. Spektrum 
je opravdu široké a  refl ektuje potřeby senio-
rů, zdravotně postižených, dětí a  mládeže, ale 
i osob v nepříznivé životní situaci. Na veřejném 
projednání bude možnost tento plán také při-
pomínkovat. Od  20. ledna 2015 bude Komu-

nitní plán zveřejněn také na internetu na www.
jh.cz pod sekcí Odboru sociálních věcí a  dá-
le na  stránkách www.cpkp.cz. Do  31. 1. 2015 
bude možné podávat připomínky na  e-mail: 
emrova@jh.cz.
Veřejnosti se také představí a  nabídnou své 
služby poskytovatelé sociálních služeb půso-
bící ve  správním obvodu obecního úřadu ob-
ce s  rozšířenou působností Jindřichův Hradec, 
kteří přispívají svou činností ke zlepšení života 

občanů. Obzvlášť těch, kteří se ocitnou v neleh-
ké životní situaci, nemocným nebo s jakýmkoli 
handicapem.
Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci 
jižní Čechy ve spolupráci s Odborem sociálních 
věcí při Městském úřadě Jindřichův Hradec a je 
fi nancován z prostředků Evropského sociálního 
fondu ČR prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdeňka Šindelářová

Relaxační 
bazén

Bazén 25 m Dětský bazén
D.  relaxační

bazén
Sauny

Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do

Pondělí 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 19:00 - 21:30 19:00 - 20:00 19:00 - 20:00 14:30 - 21:30 muži

Úterý 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 - 17:00 19:00 - 21:30 17:30 - 20:00 17:30 - 20:00 14:30 - 21:30 ženy

Středa 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 - 18:00 20:00 - 21:30 17:30 - 20:00 17:30 - 20:00 14:30 - 21:30 muži

Čtvrtek 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 - 16:00 19:00 - 21:30 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 14:30 - 21:30 ženy

Pátek 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 12:00 - 21:30 12:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:30 - 21:30 společná

Sobota 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 13:30 - 20:00 společná

Neděle 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 13:30 - 20:00 společná

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

Mezi malé klienty zdravého “Vaničkového plavání” 
patří i Davídek Šojsl, který si své hodiny náležitě užívá. 
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městská policie
Výpis z událostí

Vaničkové plavání
Plavecká škola, která působí pod hlavičkou měst-
ského bazénu a  má špičkové renomé, nabízí ma-
minkám volná místa pro děti v rámci vaničkového 
plavání. Doporučený věk malých „plaváčků“ je od  
3 do 6 měsíců. Cílem plavání, které provádí certifiko-
vané cvičitelky, je adaptace na vodní prostředí, pro-
cvičení a posílení svalů, imunity i krevního oběhu 
a  podpora psychomotorického vývoje. Zájemci se 
mohou ozvat na tel. 383 321 231 nebo 724 133 223. 

Dárkové poukazy
Má někdo z vašich blízkých či známých narozeni-
ny nebo hledáte inspiraci pro jiný dárek? I v prů-
běhu roku lze na pokladně bazénu od pondělí až 
do  neděle zakoupit dárkový poukaz v  hodnotě 
300, 500 nebo 1000 Kč. Sám obdarovaný si pak 
vybere službu přímo „na míru“. 
Pf 2015
Jindřichohradecký plavecký bazén se i v novém ro-
ce 2015 těší na všechny návštěvníky. Veškeré aktu-

ální informace najdou zájemci na www.bazen.jh.cz 
nebo získají na telefonním čísle 384 321 236 (v pro-
vozu nepřetržitě 7 dnů v týdnu). 

Foto: Stanislava Heřmánková
Marcela Kůrková

30. 11. 2014 V odpoledních hodinách si vyžádala 
situace na tzv. Šindelně (specifický dům v Nežá-
recké ulici) výjezd hlídky městské policie. Nájem-
níci zde mají toalety umístěné na chodbě a spo-
lečné pro celé patro. No a  jeden z  nájemníků si 
odskočil a dveře bytu nechal pootevřené. Toho vy-
užil jeho pes, který vyběhl sice jen na chodbu, ale 
udělal zde to samé jako jeho pán na toaletě. Po-
té se oba s pocitem dobře vykonané práce vráti-
li do bytu. Co čert nechtěl, v tu dobu se zrovínka 
vracel soused v povznesené náladě z čertovského 
odpoledne domů a než si stačil na chodbě rozsví-
tit, tak už byl „v tom“ a dokonce celou nohou. To 
ho rozlítilo natolik (asi oprávněně), že pěstí zaťu-
kal na sousedovy dveře, a když se soused ozval, tak 
ho upozornil na povinnost úklidu po svém psovi. 

Soused ho neomaleně poslal kamsi (odkud vzešlo 
to, do čeho šlápl), takže druhé zaklepání na dve-
ře již provedl botou. Obě zaklepání díky razan-
ci, s jakou byla vedena, zanechala ve dveřích sto-
pu. Menší otvor v horní a větší, zvláštně zabarvený 
otvor, ve spodní části dveří. Všechny zde zjištěné 
přestupky jsou v řešení strážníků městské policie.

30. 11. 2014 V 20.05 hodin byli strážníci žádá-
ni na  Hvězdárně, kde jistou paní navštívil její 
expřítel, samozřejmě silně ovlivněn alkoholem 
a  dožadoval se přespání v  jejím útulném by-
tečku. Škemral za dveřmi jako lstivý vlk jdou-
cí navštívit kůzlátka, ale paní byla neoblomná 
a dveře mu neotevřela. Rázem se ze lstivého vl-
ka stal vlk hrubián, a začal jí přes dveře vyhro-

žovat fyzickou újmou. Nakonec do dveří několi-
krát udeřil, poté nakopl, a z místa odešel. Dveře 
naštěstí nepoškodil.
Strážníci jeho přestupkové jednání zpracovali 
a předali příslušnému správnímu orgánu k vy-
řešení.

2. 12. 2014 V odpoledních hodinách se po cen-
tru města pohybovali dva mladí muži a snaži-
li se prodat jeden nový, ještě originálně zabale-
ný robotický vysavač spolu s dárkovým balením 
„balantinky“ a koňaku Hennessy. Po podání vy-
světlení strážníci mužům věci odebrali a věc po-
stoupí úřadu příslušnému k vyřešení takového-
to počínání. 

Rudolf Gabriel

policie ČR
Kontroly rekreačních objektů probíhají celou zimu

S  nástupem podzimu, 
v průběhu zimy až do pří-
chodu jara kontrolu-
jí policisté z  obvodních 
oddělení ve  spolupráci 
s  kynology a  jejich čtyř-
nohými pomocníky re-
kreační objekty i  chato-
vé osady. Tak tomu bylo  
i  2. prosince 2014 v  teri-
toriálním území Suchdola 
nad Lužnicí. Již od počát-

ku roku  2014 policie na  Jindřichohradecku  zaznamenala četné přípa-
dy vloupání do chat a chalup.
V zimním období, bohužel,  vloupání do rekreačních objektů výrazně při-
bývá. Policisté zaznamenávají nárůst vloupání do rekreačních objektů a to 
ještě není zima u svého konce.
Rekreační  objekty před zimou jejich majitelé  uzavírají  a  opouštějí, při-
čemž se vrací zpět až s příchodem teplejšího počasí. Policie opětovně upo-
zorňuje majitele chat a chalup, aby svým zodpovědným přístupem nedá-
vali zlodějům šanci se obohatit! 

S  nadcházející zimou si 
připomeňme základní 
zásady zazimování chat:
 
• věnujte pozornost ze-

jména stavebním otvo-
rům (okna, dveře, ve-
randy)

• pro vyšší standard 
ochrany využijte elek-
tronickou ochra-
nu (např. napojení 
na PCO)

• zabezpečte si rekreační objekt (zámkový systém, uzamykatelné okeni-
ce)   

• objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru
• nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu
• pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, pozna-

menejte si čísla elektrických přístrojů
• cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačních objektech, 

ale odvezte je do bezpečí        (pokračování na str. 6)

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hra-
dec pro školní rok 2015/2016
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 2015/2016 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 27. ledna 2015 
od 14.00 do 17.30 hodin.  K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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spoleČenská kRonika

• při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut – případ-
né svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie

• nebuďte neteční  - dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát 
vám

• rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě – uklizený sníh budí 
zdání  neustálé kontroly  

• při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízej-
te po zlodějích a věc oznamte NEPRODLENĚ Policii ČR na linku 158!

• vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznam-
te do policejního protokolu

• není   vhodné veškeré dveře uvnitř objektu řádně uzamknout, proto-
že „nečekaný host“ překážky, které jsou mu kladeny do cesty, překoná, 
a tím i podstatně zvýší následnou škodu nejen na dveřích, ale mnohdy 
i na zařízení chaty či chalupy 

Policisté z jednotlivých obvodních oddělení provádějí opakovaně preven-
tivní kontroly. Když policista, tzv. územák, který má v působnosti  přísluš-
nou lokalitu s rekreačními objekty, zkontroluje danou chatu či chalupu, 
zasune za dveře či okenici kontrolní kartičku. Z kartičky  pak majitel zjistí, 
kdy byl jeho objekt naposledy kontrolován policií. Na kartičce je dále uve-
den kontakt na příslušné obvodní oddělení PČR pro případ, že objekt na-
vštívil nezvaný host. Majitel chaty či chalupy tak ihned vyrozumí policii, 
která přijede na místo narušeného objektu.
 
Pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazo-
váním neformálních vztahů s chalupáři policisté předchází možné majet-
kové kriminalitě!
 

Prevence:
Pokračují kontroly honů
Jelikož je myslivecká sezóna v plném proudu, kontrolují  policisté z Územ-
ního odboru Jindřichův Hradec myslivce před započetím honu.    
Prevence není nikdy dost, a proto  kontrolují policisté, zda myslivci ne-
požili alkohol,   zda mají v pořádku potřebné doklady jako zbrojní prů-
kaz, průkaz zbraně,  lovecký lístek a pojištění. Rovněž kontrolují, zda ne-
jsou  na  honu přítomny děti do  15 let věku. Z  preventivních důvodů je 
vhodný reflexní oděv tzv. honců, kdy samozřejmě není vůbec žádoucí, aby 
si někdo z účastníků honu oblékl maskáčový oděv, jelikož poté může sply-
nout s přírodou a být snadným  terčem možného úrazu. 

Je zakázáno střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní 
se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje!  V průběhu honu 
je velmi důležitá správná manipulace se zbraní, střílet je vždy nutno  z le-

če ven, nikoli dovnitř. Po ukončení honu je opět potřeba dodržet správ-
né uložení zbraně. V dnešní době by měl mít  každý myslivec doma zbraň 
vhodně   zabezpečenou nejlépe v  trezoru. Rozhodně nelze  zbraň pově-
sit například doma na věšák přímo v předsíni a nechat ji tak  svému osudu.

Na kontrolu honů se specializují   policisté z  Oddělení služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál, ale i z jednotlivých obvodních oddělení.    

Podzimní a zimní kontroly proběhly zatím zcela  bez závad. Na Jindřicho-
hradecku  bylo prozatím zkontrolováno 15 honů, kontrolu dalších mini-
málně 7 honů mají policisté ještě v plánu. 

Hana Millerová

Ohlédnutí za rokem 2014
• Nový rok jsme ve městě nad Vajgarem společně 
přivítali 1. ledna 2014 na náměstí Míru, kdy byl 
po  novoročním přání starosty města Stanislava 
Mrvky slavnostně odpálen ohňostroj z  městské 
věže. První občankou města Jindřichův Hradec 
se stala Markéta Kvasničková, která se naro-
dila v  jindřichohradecké nemocnici v  pondělí  
6. ledna 2014 ve 22.35 hodin Barboře Kvasnič-
kové a Josefu Kvasničkovi. Markétka vážila 2550 
gramů a měřila 47 cm.
• V  rámci zahájení provozu pilotního projektu 
Integrovaného dopravního systému v Jindřicho-
vě Hradci se v pátek 10. ledna od 12.40 hodin jela 
propagační jízda zdarma novým nízkopodlažním 
autobusem MHD značky Mercedes.
• Víkend plný ledu, zábavy a dobrého jídla jsme 
si užili v Jindřichově Hradci 25. a 26. ledna, kdy 
ve městě probíhala akce Sochu! Sochej! Sochej-
me! a Gurmánský víkend s živou hudbou ve vy-
braných restauracích.
• 13. ledna 2014 již tradičně uspořádal spolek 
Přátel starého Jindřichova Hradce besedu s před-
staviteli města v konferenčním sále Muzea Jind-
řichohradecka. 
• 15. ledna 2014 vedení města před sportovní ha-
lou uctilo památku třech tragicky zesnulých hrá-
čů BK Lions květinou a  zapálením svíčky. Filip 
Sahan, Roman Vach a Michal Fröhde přišli v úte-
rý 14. ledna o život při tragické dopravní nehodě 
u obce Pleše.
• Jindřichův Hradec se od  čtvrtka 16. ledna 

do neděle 19. ledna prezentoval na brněnském 
výstavišti v rámci veletrhu turistických možnos-
tí Regiontour v expozici Jihočeského kraje, která 
byla díky projektu Jižní Čechy aktivní pojata jako 
známá lipenská Stezka korunami stromů.
• Na všech jindřichohradeckých základních ško-
lách se ve čtvrtek 23. ledna uskutečnily zápisy dě-
tí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Cel-
kem přišlo k zápisům 360 dětí.
• V sobotu 25. ledna se ve společenském sále Kul-
turního domu Střelnice uskutečnil již 22. Repre-
zentační ples města Jindřichův Hradec. K  tanci 
a poslechu hrál taneční orchestr Globus 2. Vzác-
ným hostem byla Yvetta Blanarovičová.
• Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schvá-
lilo ve středu 29. ledna 2014 územní plán města.
• V  rámci třídenní návštěvy Jihočeského kraje 
zavítal do našeho města v úterý 18. února 2014 
prezident České republiky Miloš Zeman. V této 
souvislosti se uskutečnilo setkání občanů s prezi-
dentem ve společenském sále KD Střelnice. Před 
setkáním vystoupila Krojová družina z Jarošova 
nad Nežárkou. V rámci setkání prezident Zeman 
dekoroval prapor města Jindřichův Hradec stu-
hou prezidenta republiky, zapsal se do  pamětní 
knihy města a starosta města Jindřichův Hradec 
Stanislav Mrvka předal prezidentu republiky da-
ry v podobě obrazu - velkoformátové fotografie 
krajiny od fotografa Jiřího Tillera, skleněný pod-
nos s  motivem jindřichohradeckého Státního 
hradu a  zámku a  háčkované podobizny Miloše 

Zemana od Lenky Bednářové z výstavy Háčko-
vané dějiny.
• Tradiční masopustní průvod s  typickým pest-
robarevným procesím maškar, provázeným di-
vadelníky a  muzikanty se v  Jindřichově Hradci 
uskutečnil v neděli 2. března.
• Město Jindřichův Hradec obdrželo pamětní 
medaili za  obětavé nasazení při povodni v  roce 
2013 od hejtmana Středočeského kraje Josefa Ři-
háka dne 24. března 2014.
• Pět let od svého zřízení oslavila 1. dubna 2014 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jind-
řichův Hradec. 
• Na  Smrtnou neděli 6. dubna se vydali členo-
vé baráčnické obce Kunifer na průvod směřující 
k Naxerově lávce, kde tradičně symbolicky ukon-
čili zimu a  uvítali jaro soudem vyřčeným nad 
Moranou, jejím zapálením a  vhozením do  řeky 
Nežárky.
• Celostátním vítězem akce Čtenář roku 2014 se 
stala čtenářská rodina Nymburských z  Městské 
knihovny v Jindřichově Hradci. Rodina je nejlep-
ší čtenářskou rodinou také za naše město a Jiho-
český kraj. 
• Nemocnice v  Jindřichově Hradci otevřela 
ve  středu 16. dubna nový urgentní příjem, tzv. 
Emergency. Investice, která znamenala zcela zá-
sadní krok ke zkvalitnění péče o akutní pacienty, 
vyšla za podpory Jihočeského kraje na zhruba 9 
 milionů korun.
• Město Jindřichův Hradec 6. května slavnostně 
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ukončilo investiční akci „Rekonstrukce válečné-
ho pohřebiště, Jindřichův Hradec“ na jindřicho-
hradeckém městském hřbitově.

• Ve  středu 7. května se uskutečnil lampionový 
průvod městem, který byl zakončený ohňostro-
jem.
• Tradiční studentský Majáles se v  Jindřichově 
Hradci konal ve středu 7. května, zvítězilo Gym-
názium Vítězslava Nováka se svým tématem 
Džungle.
• 8. květen 2014 patřil pietní akci k  69. výročí 
ukončení druhé světové války.
• V sobotu 17. května byla opět zahájena turistic-
ká sezóna v Jindřichově Hradci společnou cyklis-
tickou vyjížďkou.
• Městské slavnosti „Dny města Jindřichův Hra-
dec 2014“ se uskutečnily v pátek 6. června 2014 
a v sobotu 7. června 2014 v prostorách Státního 
hradu a zámku Jindřichův Hradec. V rámci těch-

to oslav vystoupil Václav Neckář a kapela Bacily, 
ABBA STARS Revival a Michal Nesvadba.
• Nové vojáky 44. lehké motorizovaného praporu 
přivítal v Jindřichově Hradci starosta města Sta-
nislav Mrvka v pondělí 9. června v refektáři Mu-
zea fotografie a moderních obrazových médií.
• Jindřichohradecké mateřské školky se zúčastni-
ly ve středu 11. června 2014 prvního ročníku do-
pravní soutěže, kterou pro ně přichystalo město 
Jindřichův Hradec v Domě dětí a mládeže v Rů-
žové ulici.
• Prostor pouličním muzikantům i  známěj-
ším kapelám a  písničkářům nabídl první roč-
ník multižánrového hudebního festivalu Živý 
Hradec, který rozpohyboval město o  víkendu  
21. a 22. června.
• Závěrečný koncert 46. ročníku Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga se v Rytířském sále stát-
ního hradu a  zámku konal v  pátek 27. června 
2014.
• Jednadvacet let oslavil vyhledávaný hudební 
festival celostátního významu Folková růže, kte-
rý trval tři dny a to od 10. do 12. července 2014.
• Ve  středu 16. července 2014 neznámý útoč-

ník vhodil do budovy úřadu v Klášterské ulici lá-
hev se zapálenou látkou. Malý požár, který ihned 
vznikl ve vstupní chodbě úřadu, byl na místě uha-
šen zaměstnancem úřadu. Pachatel byl po několi-
ka dnech dopaden.
• 24. červenec patřil neslyšícím finalistkám a fi-
nalistům Miss and Mister Deaf World and Eu-
rope 2014, kteří navštívili naše město, aby nám 
v  prostorách nádvoří státního hradu a  zámku 
předvedli módní přehlídku nejen oblečení, ale ta-
ké svých národních krojů.
• V neděli 27. července 2014 se uskutečnilo ote-
vření křížové cesty ke kostelíku sv. Jakuba, všech-
na zastavení posvětil za přítomnosti vedení města 
farní vikář P. Jiří Špiřík.
• Jindřichohradecká kulturní společnost uspořá-
dala v sobotu 9. srpna 2014 na městské plovárně 
Benátskou noc.
• V  polovině srpna město Jindřichův Hradec 
zprovoznilo wi-fi připojení zdarma pro širo-
kou veřejnost a zaktualizovalo informační tabuli 
na Masarykově náměstí.
• V sobotu 23. srpna 2014 byl zvolen pro jede-
náctý ročník Opery Jindřichův Hradec operní 
klenot - představení Nabucco.
• O víkendu 23. a 24. srpna pořádal v Jindřichově 
Hradci Klub historie letectví XXI. Setkání čs. vá-
lečných a poválečných letců v Jindřichově Hrad-
ci u příležitosti pietních oslav 70. výročí letecké 
bitvy nad Jindřichohradeckem ze dne 24. srpna 
1944.
• V  neděli 7. září byl Jindřichův Hradec cílem 
4. etapy a  zároveň celého závodu Okolo jižních 
Čech.
• V pátek 12. září se v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií uskutečnila vernisáž vý-
stavy slovinského Fotoklubu Anton Ažbe „Krásy 
Slovinska“. Před samotnou vernisáží byla v  při-
lehlé zahradě vysazena lípa slovinsko-českého 
přátelství.
• Jindřichohradecká nemocnice zahájila v pondě-
lí 15. září provoz nového oddělení následné in-
tenzivní péče (NIP). Jde o vůbec první pracoviště 

tohoto typu v jihočeském regionu. Do zřízení no-
vého oddělení NIP s osmi lůžky investovala ne-
mocnice celkem 14 miliónů korun.
• Areál jindřichohradecké hasičárny v sobotu 20. 
září ožil adrenalinem, napětím, ale také zábavou. 

Uskutečnil se zde již pátý ročník ukázek Integro-
vaného záchranného systému.
• V  objektu bývalé interny v  jindřichohradecké 
nemocnici došlo 25. září k simulovanému výbu-
chu.
• V  neděli 5. října byla v  Jindřichově Hrad-
ci ukončena turistická sezóna tradičním výšla-
pem, kdy přes kopec na Hradec šláplo do pedálů  
453 účastníků.
• Ve  dnech 10. a  11. října se po  celé republice 
uskutečnily volby do zastupitelstev obcí, v Jindři-
chově Hradci také volby do Senátu, jejichž druhé 
kolo proběhlo 17. a 18. října.
• Ve středu 8. října 2014 se uskutečnilo posled-
ní zasedání rady města v tomto volebním období. 
Při této příležitosti rada města poděkovala paní 
Olze Kasalové za její mimořádné zásluhy zejména 
v humanitární oblasti.
• Od pondělí 13. října 2014 je spuštěna mapová 
aplikace Územní plán Jindřichův Hradec.
• V úterý 14. října 2014 přijeli zástupci Asocia-
ce TRIGON z Ostravy předat Romanu Pišnému 
z  Jindřichova Hradce cenu Křišťálový kamínek, 
což je „Ocenění osobnosti s handicapem za mi-
mořádný čin nebo aktivitu“.
• V  úterý 28. října 2014 se uskutečnily oslavy  
96. výročí zrodu Československé republiky. 
• Ve středu 5. listopadu 2014 se v odpoledních 
hodinách uskutečnilo v divadelním sále Kultur-
ního domu Střelnice ustavující zastupitelstvo 
města, na kterém se sešlo všech 27 zvolených za-
stupitelů.
• Den veteránů si v úterý 11. listopadu 2014 při-
pomněli pietním aktem na  městském hřbitově 
v  Jindřichově Hradci zástupci radnice, vojáků, 
policie, veteránů a občanských spolků.
• Ve  čtvrtek 20. listopadu 2014 dopoledne se 
v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií uskutečnilo slavnostní přijetí Roma-
na Pišného starostou města Stanislavem Mrvkou. 
Roman Pišný byl oceněný jako nejlepší Zdravot-
ně postižený zaměstnanec roku 2014 na otevře-
ném trhu práce. Do  této celostátní soutěže ho 
nominovalo město Jindřichův Hradec za Jindři-
chohradecký zpravodaj. 
• První adventní neděli 30. listopadu 2014 jin-
dřichohradecké náměstí Míru ožilo čerty, andě-
ly a za hodnými dětmi přišel také Mikuláš. Akci 
ukončilo slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu.
• Ve čtvrtek 4. prosince se uskutečnilo slavnost-
ní otevření Jablonského sadů po stavebních úpra-
vách a odhalení pomníku Boleslava Jablonského.  
• O víkendu 13. a 14. prosince se konaly Adventní 
dny na zámku a Vánoční trhy na obou náměstích. 

Karolína Průšová

Úspěšný pokus o rekord Hradečáci páru mají, 
další rekord překonají.
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Přivítali jsme nové občánky
V pátek 5. prosince 2014 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrv-
kou.  Přivítány na svět byly tyto děti:
Čajka Filip, Fiala František, Králíčková Barbora, Lišková Magdaléna, Arnošt Filip, Macek Filip, Marková Beáta, Michalisková Nela, Prokšová Emilie 
a Vondrusová Milena.

Karolína Průšová

Křížová cesta: Ježíšovy pády
Při tradiční křížové cestě je u  třetího, sedmého 
a devátého zastavení zařazeno rozjímání o Ježíšo-
vých pádech. Písmo svaté se sice přímo o těchto 
pádech nezmiňuje, píše však o obrovské Ježíšově 
vyčerpanosti, takže se římští vojáci obávali, aby 
vůbec došel na horu Golgotu a nezemřel na ces-
tě. Proto také, pravděpodobně po nějakém pádu, 
kdy zůstal přes kopance a nadávky Ježíš stále le-
žet, přinutili jiného člověka, aby mu nesl kříž.
Není nic divného, že Ježíš po obrovském utrpení 
způsobeném bičováním a ztrátou krve, na cestě 
omdléval a nejednou mu vypověděly údy posluš-
nost a on se octl na zemi. Zde se plně projevila je-
ho lidská stránka. Byl však také Bohem a rozhodl 

se protrpět to pro naši spásu až do konce.
Při rozjímání u těchto zastavení si můžeme uvě-
domit některé důležité věci:
a) I nás na cestě životem nejednou potkají pády. 
Plně se projeví naše lidská slabost, a to jak fyzic-
ká, tak i duchovní. Nikdo z nás není „superman“, 
aby si mohl myslet, že vždy všechno a zázračně 
zvládne. Ne, součástí lidského života je i selhání. 
Učí nás pokoře. Buďme pokorní a nemysleme si, 
že nás nemůže potkat něco, co bude nad naše sí-
ly. Čím budeme starší, tím více si budeme vědomi 
svých omezení.
b) Někdy si říkáme: „Už nemohu, už nemám sílu, 
končím.“ Tehdy je třeba si vzpomenout na Kris-

ta, i On šel, i On upadnul, ale i vstal. On je teď se 
mnou. On mi dodává síly, On jediný mne nikdy 
neopustí.
c) Ježíš nezůstal ležet na cestě. Vstal, i když ho to 
stálo spousty námahy. Mohl zůstat ležet, nechat 
se lhostejně ukopat, stejně věděl, že ho na vrcho-
lu čeká ještě větší utrpení - ukřižování. On přes-
to vstal a rozhodl se jít dále. I my se musíme učit 
po pádu vždy vstát a jít dále. Čím rychleji se učí-
me vstávat, tím víc chápeme smysl života. Nežije-
me už jen pro dočasnost, ale náš pohled je upřen 
na Krista a na budoucnost s ním.

P. Jiří Špiřík
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 2. 11. 2014 do 6. 12. 2014 nás opustili:

Věra RYŠAVÁ, Mariánské Lázně 20. 8. 1929 2. 11. 2014
Zdeňka PEROUTKOVÁ, Klec 24. 7. 1946 11. 11. 2014
Věra HRODĚJOVÁ, Jindřichův Hradec 26. 3. 1944 12. 11. 2014
Marie KOLÁŘOVÁ, Plavsko 11. 2. 1933 13. 11. 2014
Olga RATAJOVÁ, Nová Včelnice 24. 9. 1923 13. 11. 2014
Josef KUKLA, Jindřichův Hradec 26. 2. 1942 13. 11. 2014
Antonín KUBEŠ, Jindřichův Hradec 29. 4. 1926 13. 11. 2014
Zdeňka DAŇHELOVÁ, J. Hradec - Radouňka 25. 11. 1970 14. 11. 2014
Marie FALADOVÁ, Jindřichův Hradec 31. 10. 1936 15. 11. 2014
Jiří  AUGSTEN, Kunžak 28. 3. 1971 15. 11. 2014
Václav KOVÁŘ, Hatín 25. 11. 1950 17. 11. 2014
Jan KUBEŠ, Jindřichův Hradec 29. 4. 1930 18. 11. 2014
Marie PÁNKOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 7. 1929 19. 11. 2014
Marta HOFMANNOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 2. 1942 20. 11. 2014
Ludmila KUKAČOVÁ, Albeř 21. 9. 1952 21. 11. 2014
Jiří  ŠIMEČEK, Slavonice 30. 4. 1944 24. 11. 2014
Jiřina HASNEDLOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 1. 1953 24. 11. 2014
Ing. Jaroslav WIATER, J. Hradec - Radouňka 27. 11. 1953 24. 11. 2014
MUDr. Zbyněk TUČEK, Jindřichův Hradec 2. 8. 1935 26. 11. 2014
Ing. Jan VLNAS, Jindřichův Hradec 24. 7. 1956 27. 11. 2014
Marie NĚMCOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 1. 1946 28. 11. 2014
Emilie NOVÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 9. 1923 28. 11. 2014
Peter KOSTOLNÝ, Jindřichův Hradec 4. 1. 1962 28. 11. 2014
Božena VORMOVÁ, Strmilov 15. 12. 1930 29. 11. 2014
Ing. Josef LUKŠ, Jindřichův Hradec 15. 10. 1950 29. 11. 2014
Jiří VODRÁŽKA, Pleše 26. 1. 1931 30. 11. 2014
Věra MELICHAROVÁ, Kunžak 23. 3. 1931 30. 11. 2014
Milan MALÝ, Jindřichův Hradec 20. 3. 1949 30. 11. 2014

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

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtíJméno, příjmení, bydliště

Jaroslava LEXOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 9. 1945 1. 12. 2014
Marie JEŽKOVÁ, Suchdol nad Lužnicí 24. 3. 1932 2. 12. 2014
Karel PŘECH, J. Hradec - Děbolín 2. 1. 1961 2. 12. 2014
Vlastimil RŮŽIČKA, Jindřichův Hradec 5. 1. 1955 4. 12. 2014
Drahoslava FENCLOVÁ, Malíkov nad Nežárkou 18. 9. 1952 5. 12. 2014
Marie ŠTĚPÁNKOVÁ, Hůrky u N. Bystřice 8. 6. 1975 5. 12. 2014
Marie NOVÁKOVÁ, Dunajovice 15. 8. 1928 6. 12. 2014

Foto: Martin Chodec

8. ledna 1915
Podělování dítek městské opatrovny
Konalo se letos zcela soukromě a prostým způ-
sobem. Rozdáno v prní polovici měsíce prosin-
ce 100 párů botek, 120 párů nátepniček, 118 pá-
rů malých a 2 páry velkých punčoch a 60 párů 
nátepniček. Pěstounky upravily dárky do balíč-
ků a dítky si je samy domů odnášely se zářícíma 
očkama a rozradostněními dušičkami. 

(pokračování na str. 10)

pohledy do histoRie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

První číslo Ohlasu od Nežárky v roce 1915 vyšlo hned 1. ledna. Na první stránce pod čarou, na místě kde 
Ohlas nabízel čtenářům často fejetony, vyšla tehdy první kapitola půvabného a dodnes čtivého vzpomínko-
vého vyprávění jindřichohradeckého rodáka Ferdinanda Strejčka s názvem Jindřichův Hradec let osmde-
sátých. Třicet příběhů pak bavilo čtenáře týdeníku po celý rok. Seriál měl velký úspěch a již v červnu 1915 
se rozhodl jejich autor, že je vydá též souhrnně. Hned v následujícím roce jej vytiskla vlastním nákladem 

jindřichohradecká Landfrasova tiskárna. Seriál Psalo se před sto lety…, který otiskuje Jindřichohradecký zpravodaj již čtvrtým rokem, bude v letošním roce 
2015 doplněn úryvky z tohoto půvabného a literárně hodnotného dílka. Snad přinese i ve třetím tisíciletí takovou pohodu mírumilovných 80. let 19. století, ja-
kou chtěl přinášet čtenářům ve druhém roce světové války. 
1. ledna 1915
Vánoce vojínů
Válečná pochodeň roznícena a  mocné plame-
ny zachvátily celou Evropu. Dnes, kdy válka tr-
vá již téměř půl roku, kdy statisíce mužů spě-
chají, odhodlaně by položili životy své za vlasť, 
nelekajíce se těch nejhroznějších útrap, naopak 
s hrdosti a citem smělým spěchají na pole váleč-
né. … Dnes již mnoho našich bratrů odpočívá 
tam v  cizí chladné zemi, jiní opět ranění vra-
cí se zpět do své vlasti, trávíce dny v nemocni-
cích nebo rodinách. I v městě našem, heslo „Vše 
pro vojíny“ našlo krásného porozumění. … Ve-
čer o  7 hodině shromáždilo se mužstvo každé 
setniny kol vánočního stromku, jenž ozářen 
svícemi, pod nímž se nalézalo množství dár-
ků. Velitel každé setniny pronesl k přítomnému 
mužstvu v české i německé řeči ohnivý proslov, 
kde vzpomenuto našich spolubratří bojujících 
v dáli a  jimž není dopřáno radovati se s námi. 

… Po té bylo mužstvo hojně obdarováno ciga-
retami, doutníky, vánočkami, punšem atd. Tím 
skončena slavnost setnin dlících ještě v našem 
městě než odebéřou se i ony na bojiště. Nejdo-
jemnějším okamžikem svatvečere byla slavnost 
v reservních nemocnicích, kde dlí množství ra-
něných a nemocných.
 
Výstraha
V  posledních dnech nalezeno bylo ve  zdejším 
městě několik pohozených lístků velezrádné-
ho obsahu. Vzhledem k  tomu upozorňuji veš-
kerou veřejnost na to, že podobné činv v nyněj-
ší pohnuté době bezvýminečně mají vlastnost 
velezrady, že takové trestní činy v tomto směru 
co nejpřísnějši stíhány a  pachatelé bezohledně 
k zodpovědnosti pohnáni budou… Dle stávají-
cích zákonných předpisů jest na dotýčný trestní 
čin po případě i trest smrti stanoven. C.k. okres-
ní hejtman Číška.
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spolky, zájmové a vzdělávací oRganizace

Teploměrná a dešťoměrná zpráva 
za měsíc prosinec 1914
Průměrná teplota celého měsíce jest +0,2°C (lo-
ni +0,4°C) a proti listopadu poklesla o 2,2 °C. 
12 dní mrzlo a bylo pod 0°C, 18 dní bylo nad 
0°C a jeden den má průměr 0°C. Nejchladnější 
den byl v neděli 27. při průměrné teplotě den-
ní -5,1°C a nejteplejší 15. při + 3,3°C. Na začát-
ku měsíce vál vítr severovýchodní a  východní 
téměř stále až do 15., načež byl 4 dny západní 
a zase se změnil od 20. a po 4 dyn vál jihový-
chodní, pak se vítr východní střídal se sever-
ním, načež od 29. vál západní, jenž přinesl oble-
vu. Sníh ležel od  16. listopadu do  7. prosince 
a pak znova padal dne 21., 22., 23. a 25. a  leží 
od 22. prosince stále. Sněhu za 4 dny napadalo 
21 cm celkem. Náledí bylo dne 6. a 26. prosin-
ce. Zvláštností bylo, že 26. byla silná mlha, pak 
padaly krupky a kroupy a bylo náledí; byl to ne-
pěkný „prostřední svátek“. – Letošní vánoce by-
ly hodně moc bílé a stará pranostika z toho usu-
zuje, že budou stodoly hodně moc tmavé. Dejž 
to Bůh, aby byla úroda a hojnost plodin a neby-
lo draho. Dkr.

29. ledna 1915
Zachránil život
Dne 26 t.m. topil se ve Vajgaře hoch Josef Dvo-
řák. Tonoucího zpozoroval a  témuž na pomoc 
přispěchal studující pan Otto Pick, jemuž se 
podařilo v krátké době polozmrzlého hocha ze 
studené lázně vysvoboditi. 

I. ZájeZd do mInulosTI
Myslím, že snad každému z lidí, kteří jsou vzdá-
lení do míst mládí svého, časem mihne se hlavou 
přání, moci se vrátiti do dávné minulosti, proží-
ti ještě jedinkrát aspoň na chvíli, třeba na několik 
jen minut, zapadlou nějakou idylku šťastného dět-
ství nebo jinošství, spatřiti aspoň v přeletu milé ty 
tváře, které kdysi usmívaly se do našich her a bez-
starostného honu a  nyní již třeba celou řadu let 
odpočívají klidně věkověčným spánkem buď u sv. 
Trojice nebo na jiném posvátném poli v cizím po-
hostinství, ještě jednou proběhnouti se vesele, bez-
starostně mezi lidmi, krámky a domy, tak jak bý-
vali, jak jsme je vídali, ach, tolikrát vídali! Pošetilá 
myšlenka! ... Jsem také již řadu let takovým jen 
hostem ve svém rodišti. Bylo by mně stejně milé, 

i kdyby to nebyl náš krásný, pyšný Hradec Jindři-
chův. Ba, kolikrát si myslím, že ten bývalý Hradec, 
jehož půvabů nedovedl jsem za pobytu svého dosti 
ještě chápati, starý Hradec bez dráhy, bez osvětlení 
elektrického s blikavými lampičkami petrolejový-
mi, se starosvětskými zvyky a mravy a starosvět-
štějšími ještě ponocenskými halapartnami býval 
srdci mému mnohem bližší a podle soudu mého 
vůbec i malebnější než nynější uvědomělý Hradec 
se svým ruchem stavební, svou městskou elektrár-
nou a svými „Zbuzany“. Vari, zpátečníku! Prosím 
za milost. Nejdu k Vám šířiti osvětu, k tomu má-
te povolané i vyvolené mezi sebou, přiznávám se 
zkroušeně a kajícně, že opravdu skutečně chci ten-
tokrát jíti zpět, hodně zpět – o třicet i více let. … 
Ferdinand Strejček, Jindřichův Hradec let osmde-
sátých. Ohlas od Nežárky, 45, 1915, č. 1, s. 1.

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

Jindřichohradečtí Baráčníci nepolevují ve svých 
aktivitách: na  jejich valné hodnotící zasedání 
koncem listopadu dorazilo hned šestnáct vzác-
ných hostů, ať už to byl první místostarosta 
města Komínek nebo bývalý starosta Matoušek.
Zprávy jednotlivých činovníků byly výstiž-
né a  zpráva o  činnosti naprosto vyčerpávající. 
„Copak vlastně dál hodnotit?“ pochválil jind-
řichohradecké Baráčníky župní rychtář soused 
Kastner. „Nezbývá, než všem poděkovat za od-
vedenou práci!“ 
Karel Matoušek chodí mezi baráčníky už dvanáct let. „Podporoval jsem 
vás a budu to dělat i dál. Vytrvejte v tom, co děláte pro veřejnost: od ma-
sopustu přes vynášení smrtky až po tančení besed,“ dodal.
Místostarosta Komínek také chválil, ale narazil na bolavé téma – mladí 
do baráčnických řad. „Víme, že úplně mladí se mezi vás zrovna nehrnou. 
Což takhle hledat kolem sebe a zkusit k sobě sehnat lidi našeho vě-
ku?“ řekl ve svém vystoupení. 
V podobném tónu mluvil i  rychtář Josef Šprincl, který se zamýšlel nad 

Den pro dětskou knihu v jindřichohradecké knihovně se vydařil
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již VIII. ročník celostátní akce DEN PRO 
DĚTSKOU KNIHU. I tentokrát se dětské oddělení Městské knihovny Jindřichův Hradec připojilo 
a 28. 11. 2014 připravilo pro své návštěvníky den plný zábavy, kreslení, tvoření, čtení a hraní. Hi-

tem a úžasnou zábavou pro kluky a holky byla 
„gumičková“ výtvarná dílna. Mánii pletení gu-
mičkových náramků podlehli i někteří dospělí. 
Pohádkovým odpolednem provázeli také Irena 
Stejskalová a Pavel Pokorný, kteří dětem před-
čítali ze své knihy „Kouzelné tužky“. 
Dále byla k dispozici prodejní výstavka dětských knih nakladatelství Fragment a zájemci o dět-
skou literaturu si tak mohli zakoupit některou z hezkých knížek třeba i jako dárek pod stromeček. 
Knihovna nabídla novým dětským čtenářům jako dárek také roční registraci zdarma.
Celým odpolednem se tak knihovnou neslo dětské štěbetání, smích, pohádky, tvůrčí zápal v „gu-
mičkování“ a dobrá nálada.

Tomáš Dosbaba

V Jindřichově Hradci zněly ódy na místní Obec baráčníků
tím, proč se mladí nehlásí. „Jak nalákat na udr-
žování českých tradic, když nikde v médiích to 
není „in“? Viděli jste v televizi pěveckou soutěž, 
kde by se nezpívalo anglicky? V českém seriálu, 
v české hospodě se zpívá taky anglicky. Co kdy-
bychom baráčnickou hymnu přeložili do  an-
gličtiny? Získali bychom mladé baráčníky? 
Asi těžko. Takže berme věci tak, jak jsou. Za-
plaťpánbůh za ty hrstky baráčníků vysokého vě-
ku, kteří drží život obcí na takové úrovni, o jaké 
jsme slyšeli před týdnem v Soběslavi a Táboře,“ 

zamyslel se hradecký rychtář.
Že to v Hradci nakonec není s tradicemi tak zlé, dokládá rčení vzdělava-
telky tetičky Novotné: „Na rychtě naší, rádi se máme, milo je tu posedět 
a ze zpráv se dozvědět, že tu práci svou dobře děláme a na konci roku s lás-
kou potřebným dáváme. Přičiň se každý, co síla tvá, aby náš lid lépe žil. 
Baráčník má jeden cíl, pomoci lidu, zachovat jazyk český, národní zvyky!“ 

Dáňa Šprinclová
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ChCete náS?
Miško, pes, kříženec, 9 měsíců, kastrovaný
Miško je bezproblémový pejsek, má rád 
lidi, malé děti, ostatní pejsky i  kočičky. 
Na vodítku chodí hezky, v bytě je čistotný. 
Je to mladý aktivní pejsek, jistě bude rád 
s páníčkem dělat i nějaké sporty nebo pro-
stě jen tak dovádět na delších vycházkách.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Lucky, fena, kříženec, 6 měsíců
Podmínkou adopce je kastrace v dospě-
losti. 
Lucky je hodné, přátelské, chytré štěňát-
ko. Má moc ráda lidi i děti a také ostat-
ní pejsky. S  kočkami vychází dobře, ale 
chtěla by si s nimi hrát. Je čistotná, zvyklá v bytě. Je klidnější 
povahy. Když se nudí, má tendenci kousat, co nemá. V do-
spělosti bude mít cca 25 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 

Pajda, pes, kříženec jezevčíka, 1-2 roky
Podmínkou adopce je budoucí kastrace.
Pajda je mladý pejsek, je mazlivý a velmi 
milý, i s malými dětmi vychází dobře. Má 
zlomenou levou zadní končetinu. Váží 
8-9 kg. S ostatními pejsky vychází dobře, 
někdy má sice tendence na mladé pejsky - kluky se povyšo-
vat, ale nechá se velmi rychle slovně usměrnit. Na vodítku 
chodí perfektně.
Kontakt pro zájemce -  603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Boban, kříženec, pes, cca 14 let
Boban je úžasný dědula, kterého se 
na  stará kolena někdo zbavil. Přestože 
má šelest na srdíčku a musí brát prášky, 
je to skvělý společník, který dokáže pro-
jevit radost z maličkostí a za pohlazení je 
moc vděčný. V bytě je čistotný, s ostatními pejsky i kočič-
kami nekonfliktní. Nevyžaduje dlouhé procházky, ale rád 
se projde a  očuchá si nová místa. Je naprosto nenáročný. 
Pro Bobánka hledáme klidnou domácnost, kde bude moci 
s úctou a láskou dožít. 
Kontakt pro zájemce -  608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Čiko, kříženec, pes, cca 2 roky
Kontaktní a hodný pes střední velikosti, 
zvyklý žít venku. S ostatními pejsky vět-
šinou bezproblémový.
Kontak pro zájemce - 778 468 605
 

Koťata, kocouři i  kočičky, věk od  dvou měsíců, různé 
barvy
Zvyklá na  domácí prostředí, čistotná, 
zvyklá na psy, děti.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s - www.cibela.cz
Tel.: 608 120 840

Klára Černá 

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

 ÚKAZy NA ObLOZe V LeDNu 2015:
Merkur uvidíme v polovině měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem, Venuše také ve-
čer nízko nad jihozápadem. Mars lze ještě zachytit také večer nad jihozápadem, Jupiter lze 
pozorovat kromě večera po celou noc.  Saturn se objeví opět ráno nad jihovýchodem. uran 
je vidět ještě na večerní obloze, Neptun lze najít večer nízko nad jihozápadem. Pozorování 
Měsíce je velice zajímavé, a to nejlépe ve fázi kolem první čtvrti. Měsíc je v tuto dobu Slun-
cem osvětlován zprava, a proto povrchové, výškově rozdílné útvary na jeho povrchu, vrhají 
stíny do okolní krajiny. Obraz je tak prostorový a velice působivý. Měsíc projde 5. ledna úplň-
kem, 13. ledna poslední čtvrtí, 20. ledna novem a 27. ledna nastane první čtvrť. Dne 9. ledna 
je Měsíc v odzemí (405 376km), 21. ledna v přízemí (359 656 km). I Slunce je zajímavé, za jas-
ného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladněj-
ší - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem na Hvězdárně pak uvidíte i erupce a další děje 
na Slunci. Obloha je v zimě, jako v každém jiném ročním období, velmi pěkná, nabízí k pro-
hlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti lednové oblohy roku 2015:
4. 1. ve 3.00 hodin – maximum meteorického roje Kvadrantid (očekáváme až 130 meteorů/hod)

4. 1. v 7.00 hodin je Země ke Slunci nejblíže – 147,1 milionu km
8. 1. v 7.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,6° jižně; konjunkce pozorovatelná nad západním obzorem)

14. 1. v 21.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (19° od Slunce)
16. 1. v 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,1° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný ráno nad 

jihovýchodním obzorem)
20. 1. v 1.00 hodinu - Mars v konjunkci s Neptunem (Mars 0,2° jižně; Neptun v blízkosti

 Marsu lze vyhledat dalekohledem na večerní obloze)
20. 1. v 1.00 hodinu - Slunce vstupuje do znamení Vodnáře

21. 1 v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 2,3° severně)
22. 1. ve 3.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 4,8° severně; na večerní obloze seskupení Měsíce, Venuše a Marsu, 

dalekohledem lze ve skupině vyhledat Neptun a nízko nad obzorem v červáncích Merkur)
23. 1. v 0. 00 hodin - Měsíc v konjunkci s Neptunem (Měsíc 3,2° severně)
23. 1. ve 3.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,1° severně)

29. 1. v 23.00 hodin - planetka (3) Juno v opozici se Sluncem
30. 1. v 15.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2015:
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.

Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí: 20 Kč, děti 10 Kč

Čtěte! ! !  
• V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
• V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 hodin   

a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou  
s ústním komentářem.

• Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení příslušného platného členského průka-
zu vstup volný.

• Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tří-
denním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207

Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz
Jana Jirků

Vstupné (není-li 
uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 

po předchozí domluvě)

v rámci běžné otevírací doby 
o víkendech a svátcích (pro ex-
kurze po předchozí domluvě)

dospělí 20 Kč 40 Kč 60 Kč

děti do 15 let 10 Kč 20 Kč 30 Kč

Při vánoční besídce na Střelnici bylo živo
Rok se s rokem sešel a na svátek sv. Barbory sál na Střelnici opět praskal ve švech. Ne-
ní divu. Vánoční besídka pořádaná Jindřichohradeckým sdružením sociálních aktivit 
spolu s Oblastním spolkem ČČK bývá v předvánočním shonu klidným a hezky proži-
tým odpolednem. Již tradičně byl naším hostem předseda senátu Milan Štěch, stejně 
tak starosta města Stanislav Mrvka, který s sebou přivedl místostarostku Petru Blížilo-
vou. Pravidelnými hosty jsou dále ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kří-
že Lenka Kalábová, vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňka Šindelářová a rychtář Obce 
baráčníků Josef Šprincl. Úvodní slovo a celý průběh besídky měla na starosti předsed-
kyně Anička Vymětalová.
Nejprve se nám představila „Koťata“ z 3. Mateřské školy na sídlišti Vajgar. Vedoucí Ja-
na Koubová spolu s Ludmilou Holcovou nacvičily pásmo básniček a písniček s vánoční 
tématikou. Malí sněhuláci byli úžasní. Každá básnička i písnička byla odměněna pot-
leskem. Vždy jsou tito nejmenší nejroztomilejší. Však také po jejich vystoupení, když 
Anička Vymětalová vyzvala pana starostu k proslovu, právem uvedla: „To máme krás-
né, šikovné děti, že pane starosto?“ To také pan starosta potvrdil. Řekl, že rád chodí 
mezi nás seniory a slíbil, že i nadále město bude podporovat      (pokračování na str. 12)
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a  přispívat společenským organizacím, občan-
ským sdružením a nezapomene ani na nás, dří-
ve narozené. Všem popřál hezké Vánoce a hod-
ně zdraví v novém roce. Hned nato byl vyzván 
předseda senátu Milan Štěch. Také on po-
přál hezké svátky, spokojený rok, radost z dětí 
a vnoučat. Že k nám jezdí rád, o tom svědčí i to, 
že večer měl povinnosti v Praze a přesto si udě-
lal čas a přijel se k nám podívat. A bylo se nač 
těšit.
Vedoucí Jaroslava Prajznerová spolu s Lucií Ho-
lubovou nacvičily pásmo „Kabaret“ s  klienty 
z  Centra sociálních služeb Česká, Bobelovky, 
Oken a Proutku. Z těchto čtyř subjektů vznik-
la taneční skupina, která ráda vystupuje na po-
žádání na veřejnosti. Oblečení na vystoupení si 
musí shánět z  vlastních zdrojů. Mohou se po-
chlubit 1. místem ve své kategorii v soutěži „Tá-
borský kalich“ konané v letošním roce v Táboře.

Dále vystoupil 22 členný pěvecký kroužek z II. 
základní školy. Jeho vedoucí, pan učitel Štrum-
pl, připravil s dětmi pásmo písní a koled, sám 
doprovázel na klavír.
A  co pro nás připravil tentokrát Dům dětí 
a  mládeže? Jako vždy hned několik vystoupe-
ní. Nejprve se představily AT Hvězdičky s  vy-
stoupením Víly. Vedoucí Jitka Růtová a  Alena 
Marková. Po nich nastoupily Tři tečky- příprav-
ka s  pásmem Pusinky. Vedoucí Bára Dušková 
a Jolana Břízová. Skupina Krůčky se představi-
la pásmem Kovbojky. Vedoucí Lída Huboňová 
Štufková  připravila i  skupinu Kroky se sklad-
bou Cesta za pokladem, kterou zatančily krásné 
pirátky. Vedoucí tanečního oddělení Lída Hu-
boňová Štufková může být právem pyšná na své 
svěřenkyně. Letos si na největším country fes-
tivalu „Pardubická ryngle“ vybojovala taneční 
skupina Krůčky 3. místo.

Na závěr vystoupila Jarošovská krojová družina 
vedená Vlastou Nejedlou. Její pravou rukou je 
Maruška Šlechtová. Účinkovalo 20 dospělých 
a  10 dětí. Pásmo obsahovalo výklad významu 
různých svátků, jako např. svátek sv. Kateřiny, 
sv. Mikuláše. Zavítala mezi nás i  Lucka, která 
kontrolovala pořádek na  stolech. Hezká scén-
ka byla s babičkou. Ta dětem vyprávěla, jaké by-
ly Vánoce za  jejího mládí. Střídaly se písničky, 
koledy a scénky. Na závěr zazněla známá píseň 
„Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám.“
Bylo to krásné odpoledne, které jsme díky bo-
hatému a hezky připravenému programu v sá-
le na  Střelnici prožili. Velké poděkování patří 
pořadatelům za  jejich nadšení, chuť do  práce 
a  uskutečnění tak krásného odpoledne, které 
nám vždy připraví.

Dáňa Šprinclová

Zpěv jako lék
Zpěv je lék, zvláště když víte, jak na to. Spojuje 
nás se sebou samými i s druhými. 
Tuto skutečnost zná a  praktikuje také učitel-
ka Základní školy ve Štítného ulici, Mgr.  Iva-
na Písařová, která s dětským pěveckým sborem 
Nova Domus ve čtvrtek 4. 12. 2014 již tradič-
ně podarovala pacienty a klienty jindřichohra-
decké nemocnice písněmi.
Rozesmáté tváře pacientů i personálu na Od-
děleních následné a ošetřovatelské péče – LDN 
a  ONP a  na  Oddělení sociálních lůžek, by-

ly zřejmým svědectvím, jaká je hudba a  zpěv 
„mocná čarodějka“.
Adventní čas umocňuje dojmy i  vzpomínky. 
Poselství vánočních koled hovoří o  radostné 
skutečnosti narozeného Spasitele. Na náročný 
život nemusíme být sami. Nejen pacient potře-
buje žít nadějí. Každý z nás touží po radostné 
přítomnosti a nadějné budoucnosti. Narodil se 
Kristus Pán – veselme se.

Benjamin Kraus 

V jindřichohradecké nemocnici pomáhají dobrovolníci
V Nemocnici v Jindřichově Hradci se za něko-
lik let fungování programu „Nemocniční dob-
rovolníci“ zapojila a vystřídala již početná sku-
pina ochotných a obětavých lidí.
Na samotném počátku hlavní sestra  Bc. Dana 
Běhounová oslovila zkušenou empatickou zdra-
votní sestru Hanu Novotnou, která se s nadše-

ním, spolu se svojí kamarádkou Mgr.  Jiřinou 
Holoubkovou, nechala proškolit koordinátorem 
dobrovolnické služby Mgr. Benjaminem Krau-
sem a obě vytrvale sloužily tři roky až do konce 
loňského školního roku.
Poté, ve  spolupráci s  ředitelkou Střední zdra-
votnické školy PhDr.  Bělou Pickovou, učitel-
kou Mgr.  Naďou Kalábovou a  za  přispění dal-
ších kolegyň, byla každoročně proškolena řada 
studentek, které si tuto službu vyzkoušely. Pouze 
některé ale byly schopné, vzhledem k náročným 
studijním podmínkám, sloužit déle než jeden 
rok. Díky této službě se učily komunikovat s pa-
cienty, aktivně naslouchat a tím vhodným způ-
sobem zjistit jejich potřeby. Tento mimoškolní 
program přispívá k  rozvíjení osobnosti, empa-
tickému jednání a tím i způsobilosti v následné 
profesi zdravotních a sociálních pracovníků.
Do dobrovolnického programu se přihlásili a za-

pojili také lidé velmi časově vytížení. Ještě letos 
v nemocnici sloužila po své práci vedoucí eko-
nomka Ing. Jana Stránská. V současnosti zde pů-
sobí zahradní architekt Ing. Martin Charvát, asi-
stentka pedagoga Radka Hurych Hájková, dvě 
administrativní pracovnice - Ludmila Hanza-
lová a Irena Gabašová, profesorka PhDr. Miro-
slava Chroboková a student posledního ročníku 
jindřichohradeckého gymnázia Marek Vojáček.
Dobrovolníci v  jindřichohradecké nemocni-
ci svou bezprostředností vnášejí mezi pacienty 
radostnou atmosféru a svým empatickým cho-
váním jim pomáhají se přenést přes nesnadné 
týdny i  měsíce strávené na  nemocničním lůž-
ku. Patří jim proto poděkování za jejich ochotu 
vnímat a  nést potřeby druhých. Čas, který da-
rují svou službou nemocným, je tím nejhezčím 
dárkem.

Benjamin Kraus

Veřejná sbírka pomohla Klokánku i Domovu seniorů
Srdečně děkujeme všem milým spoluobčanům, kteří se zapojili do prosincové sbír-
ky pro Klokánek a Domov seniorů v Jindřichově Hradci.
Sesbíralo se s  vaší pomocí 5 beden oblečení, 1 bedna hraček, 1 bedna školních 
potřeb, 2 batohy, zubní pasty a  ústní vody, dětská literatura také s  dárcovským   
příspěvkem Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Pro naše seniory pak 4 bedny 
zajímavých časopisů.
Ještě jednou vyjadřujeme velké díky a přání pevného zdraví, lásky, pokoje, radosti 
a naděje do nového roku 2015.
Za organizátory (Zdravotnická škola Jindřichův Hradec, Městská knihovna Jindři-
chův Hradec a ADRA Jindřichův Hradec)

Jana Vojáčková
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Zajímavý kurz pro ženy odhalí důležitost pánevního dna
Pánevní dno si lze nejlépe představit jako pružnou 
mísu na dně naší pánve, v níž spočívají děloha, va-
ječníky, močový měchýř a tlusté střevo. Pěkná váha, 
že? V těhotenství přibude miminko, placenta a plo-
dová voda. 
Důsledkem přetížení, hormonálních či psycho-
somatických vlivů může pánevní dno poklesnout 
a  ztratit svou pružnost, anebo naopak zatuhnout 
stažené v křeči – tady je prospěšnější, si dopřát mís-
to usilovného cvičení relaxaci a uvolnění. 
Jak na pánevní dno?
Nová metoda 3 x 3 cvičení s pánevním dnem Re-
naty Sahani respektuje oba typy, propojuje přístup 
moderní západní medicíny s pohledem psychoso-
matiky s moudrostí východních cvičení. Je vhodné 
pro ženy každého věku - uleví dívkám s bolestivou 
menstruací, ženám po porodu i těm, které trápí po-
tíže spojené s přechodem, anebo která z nás by ne-
stála o lepší sexuální prožitek?
A jak jednodenní kurz probíhá?
První v řadě je rovina fyzického těla. Odpovíme si 
na otázky, jak správně lokalizovat všechny tři vrst-
vy pánevního dna a to názornou formou i praktic-
kými ukázkami.
Druhou rovinu emoční (psychosomatickou) zastu-
pují bioenergetická cvičení. Jsou propojena s téma-

ty jako například únavový syn-
drom, vztek, strachy, úzkosti, 
plodnost, vášeň i  chuť do  ži-
vota. 
Třetí rovina energetická la-
dí s  našimi ženskými orgá-
ny.  Tvoření, energie, vitalita, 
radost i potěšení.
Na kurzu se ženy kromě správ-
ného cvičení dozví i podstatné 
informace k pochopení mnoha 
souvislostí a  mohou si vytvo-
řit ke  svému pánevnímu dnu 
zdravý vztah.
A kam za metodou 3x3 a kur-
zem  Tajemství pánevního dna pohledem 
východu a  západu? Nejblíže v  Jindřicho-
vě Hradci v sobotu 17. ledna 2015 od 10.00 
do  17.00 hodin ve  Fitku Eden, Jarošovská 
55/II.
Kurz vede Mgr. Lena Komanická – certifi-
kovaná lektorka Školy pánevního dna.  
Cena: 1 200 Kč 
Když přivedete kamarádku, pro obě pak je 
cena 1100 Kč, pro maminky na mateřské do-
volené taktéž možnost i platby na splátky.

„Novému roku rožnem svíci, je neznámý a nemá tváře….“
„…jak anděl v dřevu lípy spící a čekající na řezbáře.“
Dnešní nahlédnutí do  Oken začínám slovy 
básníka Jana Skácela. Možná jsme nyní v  led-
nu všichni tak trochu v očekávání, co nám rok 
2015 přinese… Jan Skácel pokračuje v  básni: 
„Někdy se na  nás anděl hněvá, anděla máme 

každý svého. A naděje má z buku křídla a srdce 
z dřeva lipového“.
Jsem velmi vděčná, že andělé roku 2014 se na Ok-
na nehněvali. Ba naopak – cesta rokem byla nád-
herná a plná setkání i spolupráce se zajímavými 
lidmi. Advent nabitý aktivitami přinesl klientům 
i zaměstnancům nejeden krásný zážitek. A nám 
nezbývá, než děkovat – všem, kteří nám jakým-
koli způsobem prospěli – účastí na beneficích, za-
koupením výrobku, darem, časem dobrovolníka. 
Adventní poděkování konkrétně patří ZUŠ Vítěz-
slava Nováka a Rotary clubu Jindřichův Hradec 
za krásný benefiční koncert i vánoční punčování. 
Také zaměstnanci Caffé Della Cittá vytvořili mi-
lou a  přátelskou atmosféru pro vernisáž výtvar-
ných prací uživatelů sociálně terapeutické dílny. 

Pilná práce mladých výtvarníků byla i v loňském 
roce korunována úspěchem na Art Festu – vele-
trhu výtvarného umění v Českých Budějovicích, 
kde byly jejich voskové batiky oceněny třetím 
místem v  kategorii „Speciální školy a  zařízení“. 
Studentky FM VŠE předaly výtěžek Běhu Jindři-
chovým Hradcem ve výši 9 000 Kč předsedkyni 
sdružení. Peníze budou použity na nákup počí-
tače s  grafickými programy pro chráněnou díl-
nu. Díky všem výše uvedeným událostem se ra-
dujeme z toho, že dny, naplněné prací v dílnách, 
měly svůj smysl a přinesly dobré výsledky. Radost 
ze života, smyslem naplněné dny a  vnitřní klid 
i pohodu přejeme vám všem, kteří nyní čtete ty-
to řádky!  

Drahomíra Blažková

kultuRní seRvis

PLESOVÁ SEZÓNA 2015
Kulturní dům Střelnice
       9. 1. 2015          Nekuřácký ples
     10. 1. 2015          Myslivecký ples
     17. 1. 2015          Ples YMCA
     31. 1. 2015          23. Reprezentační ples města J. Hradec   
     13. 2. 2015          Ples Staviservis
     20. 2. 2015          Zemědělský ples   
     21. 2. 2015          Taneční večer Charleston           
       7. 3. 2015          Ples AC Buk
     13. 3. 2015          Divadelní ples
     21. 3. 2015          Ples OKNA

Kulturní centrum JITKA
        9. 1. 2015         Maturitní ples Střední zdravotnická škola 4. A.
      16. 1. 2015         Maturitní ples Obchodní akademie 4. A.
      23. 1. 2015         Maturitní ples Střední zdravotnická škola 4. B. 
        6. 2. 2015         Maturitní ples Obchodní akademie 4. B. 
      13. 2. 2015         Maturitní ples  Gymnázium V. Nováka 8. A.
      14. 2. 2015         Ples DK OPEN
      20. 2. 2015         Maturitní ples Gymnázium V. Nováka  4. C.
      21. 2. 2015         Ples JEDNOTA
      13. 3. 2015         Ples FRUKO
      20. 3. 2015         Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. B.
      21. 3. 2015         Ples Fakulty managementu VŠE J. Hradec

Registrace: lena.komanicka@centrum.cz 
 Tel.: 774 245 402
                   englishwithsmile@yahoo.com 
 Tel.: 736 653 080
Důležité je, že vše podstatné se ženy naučí bě-
hem jednoho dne a pak už mohou pokračovat 
samy doma, nebo při jakémkoliv dalším cviče-
ní, tanci nebo pohybu. 
Více se dozvíte na www.skolapanevnihodna.cz

Lena Komanická 
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VeLKá šeSTKA (big Hero Six)
Animovaný/uSA/Falcon/3D

Starší bratr Hira Hamady Tadashi sestrojil špič-
kového robota Baymaxe, který je konstruován 
tak, aby se dokázal o  lidi postarat. Na  zákla-
dě svého programu má jen jednu hlavní starost 
– pomáhat. A  Hiro je teenager, který se oci-
tl na scestí – jejich osobnosti se vzájemně dopl-
ňují způsobem, který je současně zábavný i milý. 
Když město San Fransokyo postihne ničivá udá-
lost a Hiro se ocitá v nebezpečí, obrátí se s žádos-
tí o pomoc na Baymaxe a své geniální kamarády: 
na GoGo Tomago, závislačku na adrenalinových 
sportech, pořádkumilovného Wasabiho, blázni-
vou chemičku Honey Lemon a fanouška Freda. 
Rozhodnutý přijít celé záhadě na kloub Hiro své 
přátele promění ve skupinku dokonalých hrdinů 
s názvem Velká šestka.
Režie: Don Hall, Chris Williams
Hrajeme: 31. 1. a 1. 2. 2015 od 17:30 

e. A. POe: PODIVNÝ eXPeRIMeNT
(Stonehearst Asylum)
Thriller/uSA/bontonfilm CZ/2D

Kde je hranice mezi zdravým rozumem a  ší-
lenstvím? Kdo si troufne, najde odpověď v dě-
sivé atmosféře  viktoriánského ústavu pro cho-
romyslné ve  filmu. Napínavý thriller vznikl 
podle povídky Edgara Allana Poea „Metoda 
doktora Téra a profesora Péra“ a  její překvapi-
vé vyústění je jen jedním z nečekaných zvratů 
filmu. V hlavních rolích se představí Kate Bec-
kinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley a  Michael 
Caine. Hrdinou filmu je mladý, čerstvě vystu-
dovaný lékař Edward, který na konci 19. století 
přichází na praxi do psychiatrického ústavu pro 
choromyslné ležícího v  mlze v  odlehlém kou-
tě hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho 
asistent i záhadná kráska Eliza, trpící panickou 
hrůzou z jakéhokoliv tělesného dotyku.
Hrají: Kate Beckinsale, Ben Kingsley, Jim Stur-
gess, Michael Caine, Fiona Shaw, Brendan Gle-
eson, Sophie Kennedy Clark, David Thewlis, Si-
néad Cusack
Režie: Brad Anderson
Hrajeme: 31. 1. a 1. 2. 2015 od 20:00 

Zdroj:
www.csfd.cz   www.falcon.cz   www.bonton-
film.cz  www.forumfilm.cz   www.bioscop.cz 

FOTOGRAF
Tragikomedie/ČR/bioscop/2D

V příběhu volně inspirovaném osudy světozná-
mého českého fotografa Jana Saudka (Karel Ro-
den) se vracíme k  některým zásadním křižo-
vatkám života umělce obdařeného nejedním 
výjimečným talentem, živelností a vášní. Všech-
ny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, 
lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamoce-
ní.  Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, 
které pózovaly před objektivem jeho fotoapará-
tu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho 
obklopovaly v soukromí. Dcery, manželky, mi-
lenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdi-
vovatelky. Jedny nezištně milující a oddané, ji-
né podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší 
jeho bouřlivý život. Ale i takové, které s proslu-
lým umělcem toužily spojit svou budoucnost, 
posedlé touhou zkrotit jeho svobodomyslnost, 
sdílet s ním jeho majetek, talent i geny. Exem-
pláře všech těchto ženských typů jsou pikant-
ním kořením mimořádného filmu, který je pří-
jemně hořkou komedií s erotickými prvky.
Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Vilma Ci-
bulková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Ma-
rika Procházková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláč-
ková
Režie: Irena Pavlásková
Hrajeme:  17. a 18. 1. 2015 od 17:00 a 20:00

MILuJ SOuSeDA SVÉHO (St. Vincent)
Komedie/uSA/Forum Film CZ/2D

Pokud máte sousedy jako on, nepotřebujete ro-
dinu. Vincent je stárnoucí válečný veterán jak-
sepatří - mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. 
Když se do  sousedního domu nastěhují noví 
sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru 
nohama a on má najednou každý den na krku 
12letého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik, který 
sází, miluje whisky a dost často navštěvuje strip-
týzové kluby, nakonec se z něj stane ten nejlep-
ší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává 
s  rozvodem svých rodičů, novou školou a  no-
vým životem.
Hrají: Bill Murray, Naomi Watts, Melissa Mc-
Carthy, Jaeden Lieberher, Chris O‘Dowd, Te-
rrence Howard, Kimberly Quinn, Scott Adsit
Režie: Theodore Melfi
Hrajeme: 22. 1. 2015 od 17:30 a 20:00

Vybrané premiéry v kině Střelnice – leden 2015KINo
STŘELNICE

leden 2015 www.jh.cz

2. 1. 17:30, 20:00
My 2
Drama/ČR/ 2D
3.-4. 1. 17:30

PADDINGTON
Rodinná komedie/V.Británie/2D
3.-4. 1. 20:00
RALuCA
Erotický thriller/ČR/2D
8.-9. 1. 17:30, 20:00
HODINOVÝ MANŽeL
Komedie/ČR/2D
10.-11. 1. 17:00, 20:00
SeDMÝ SyN
Fantasy /USA, V.Británie/3D
15. 1. 17:30, 20:00
buRáCeNÍ
Road movie/ČR, USA/2D
16. 1. 17:30, 20:00
96 HODIN: ZÚČTOVáNÍ
Akční, Thriller/Francie/2D
17.-18. 1. 17:00, 20:00
FOTOGRAF
Tragikomedie/ČR/2D
21. 1. 19:00
LeVIATAN (ART)
Drama/Rusko/2D
22. 1. 17:30, 20:00
MILuJ SOuSeDA SVÉHO
Komedie/USA/2D
23. 1. 17:30, 20:00
S LáSKOu, ROSIe
Komedie/V.Británie, USA/2D
24. 1. 17:30, 20:00
bIRDMAN
Černá komedie/USA, Francie/2D
25. 1. 17:30, 20:00
ODPAD
Dobrodružný/Brazílie, V.Británie/2D
29. 1. 17:30, 20:00
VyššÍ MOC
Drama/Švédsko, Dánsko/2D
30. 1. 17:30, 20:00
HACKeR
Thriller, Akční/USA/2D
31.1.-1. 2. 17:30
VeLKá šeSTKA 
Animovaný/USA/3D
31.1.-1. 2. 20:00
e.A. POe: PODIVNÝ eXPeRIMeNT
Thriller/USA/2D

PřeDSTAVeNÍ PRO DěTI    (VŽDy OD 15:00 HODIN)
4. 1. 
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe 7
ČR /pásmo pohádek/2D
11. 1. 
TřI LOuPeŽNÍCI
ČR /pásmo pohádek/2D
18. 1. 
POHáDKOVÉ TAJeMSTVÍ I.
ČR /pásmo pohádek/35mm
25. 1. 
POHáDKy PRO KOČKu
ČR /pásmo pohádek/2D
1. 2. 
KRTKOVA POHáDKOVá 
DObRODRuŽSTVÍ
ČR /pásmo pohádek/35mm

Změna podmínek předprodeje a rezervací:
Předprodej vstupenek na  http://kino.jh.cz prostřed-
nictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo v poklad-
ně KD Střelnice.
Rezervovat vstupenky lze na  http://kino.jh.cz. Nevy-
zvednuté rezervace se 3 dny před začátkem předsta-
vení ruší.
Držitelům průkazů ZTP/P – sleva 50 % - pouze v po-
kladně kina.
Změna programu vyhrazena.
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Kulturní dům Střelnice uvádí v rámci předplat-
ného skupiny B „ JARO 2015“ 
divadelní projekt Pet-
ra Strnada „Jak uva-
řit žábu“ dne 21. led-
na 2015 v 19.00 hodin 
ve  společenském sále. 
Th eatrum Agency. 
V  režii Petra Strnada 
hrají: Bára Štěpánová 
a Pavel Nečas.
Jímavý příběh o mno-
ha podobách lásky, 
o  touhách velkých i  mali-
cherných, o konečném účto-
vání a ženské odvaze.
Téměř padesátiletá Blaže-
na dospěla ke konci své ne-
lehké životní cesty. Zbývá jen 
předstoupit před nebeský soud 
a obhájit své mnohdy nelichoti-
vé skutky. Diváci v rolích porot-
ců sledují nevšední soudní proces, který má za cíl vynesení jasného roz-
sudku. Vinna, či nevinna? Peklo nebo ráj? Do jaké míry jsou naše životy 
ovlivňovány těmi druhými? 
Příběh o lásce až na věčnost je protkán mnoha retrospektivními vstupy, 
které skýtají pro představitelku hlavní role nevídanou výzvu, vzhledem 
k věkovému rozpětí postavy od malého děvčátka po zralou ženu. Herecký 
partner ve hře vystupuje coby rovnocenný spoluhráč, představující všech-
ny Blaženiny „osudové muže“, dohromady sedm zcela rozdílných muž-
ských typů.  
Představení plné hořkosladkých emocí, smíchu i dojetí.

Ivana Bačáková

Kulturní kalendář – LEDEN 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. ledna, 17.00 hod.
SLAVNOSTNÍ PřIVÍTáNÍ NOVÉHO ROKu 
náměstí Míru
6. ledna, 16.00 hod.
PRAVIDeLNÉ VeřeJNÉ ČTeNÍ DěTeM
Městská knihovna
8. ledna, 17.30 hod.
CeSTy POZNáNÍ
Přednáška Renaty Porion Siberové
FotoCafé, Kostelní 20/I
11. ledna, 16.00 hod.
KReJČOVSKá POHáDKA
Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice
12. ledna, 19.00 hod. 
JINDřICHŮV HRADeC V SOuČASNOSTI
Setkání spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce 
s představiteli města J. Hradec
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice
13. ledna, 16.30 hod.
GRuZIe
Beseda s Vojtěchem Trčkou
Městská knihovna
13. ledna, 18.00 hod.
PROČ Ne NA PSÍ KNÍŽKu
Přednáška v rámci Science Café
FotoCafé, Kostelní 20/I
15. ledna, 18.00 - 20.00 hod.
MáMe DOMA PřeDšKOLáKA ANeb 
„CO MuSÍM uMěT NeŽ PŮJDu DO šKOLy“
Seminář pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko, pasáž sv. Floriána

15. ledna, 18.00 hod.
VeČeR PRO ŽeNy
FotoCafé, Kostelní 20/I

18. ledna, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší generaci.
KD Střelnice

19. ledna, 16.00 hod.
NOVÝ ZÉLAND - PřÍRODA A LIDÉ 
Beseda Klubu aktivního stáří 
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

21. ledna, 19.00 hod.
Pert Strnad „JAK uVAřIT Žábu“
Theatrum Agency. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

22. ledna, 17.00 hod.
eTIKeTA A DReSS CODe
Přednáška Jany Levai
Městská knihovna

23. ledna, 18.00 hod.
TO NeJLePšÍ Z ČINNOSTI KLubu HISTORIe 
LeTeCTVÍ JINDřICHŮV HRADeC V ROCe 2014 
Setkání Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

23. ledna, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH
Účinkují: Jen tak tak, Disneyband
GVN V. Nováka

23. - 25. ledna
SOCHu! SOCHeJ! SOCHeJMe!
náměstí Míru

27. ledna, 19.00 hod.
Ray Cooney, John Chapman „DO LOŽNICe 
VSTuPuJTe JeDNOTLIVě“
Divadelní agentura Háta. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice
29. ledna, 16.30 hod.
TAJeMNÝ IRáN
Beseda s Jaroslavem Stohlem
Městská knihovna
31. ledna, 20.00 hod.
XXIII. RePReZeNTAČNÍ PLeS MěSTA
Host: Petr Kolář
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

řeMeSLA PRO PAřÍŽ 
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

DřeVO A ARCHITeKTuře
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 1. 2015

VáCLAV HáJeK Z LIbOČAN 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2015

STřÍPKy Z ŽeNSKÉ Duše
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2015

Kulturní dům Střelnice uvádí v rámci předplat-
ného skupiny B „ JARO 2015“ 
divadelní projekt Pet-

„Jak uva-
řit žábu“ dne 21. led-
na 2015 v 19.00 hodin 
ve  společenském sále. 

V  režii Petra Strnada 
hrají: Bára Štěpánová 

Jímavý příběh o mno-
ha podobách lásky, 
o  touhách velkých i  mali-
cherných, o konečném účto-
vání a ženské odvaze.
Téměř padesátiletá Blaže-
na dospěla ke konci své ne-
lehké životní cesty. Zbývá jen 
předstoupit před nebeský soud 

Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice uvádí v  rámci předplatného skupiny A  „JARO 
2015“ divadelní komedii „Do ložnice vstupujte jednotlivě!“ Autoři Ray 
Cooney a  John Chapman. Divadelní agentura Háta. Divadelní komedii 
uvedeme ve společenském sále dne 27. ledna 2015 v 19.00 hodin.
V režii Antonína Procházky hrají: Monika Absolonová, Ivana Andrlová, 
Jana Birgusová/ Mahulena Bočanová, Sandra Černodrinská/Adéla Gon-
díková, Kateřina Lojdová/ Kamila Špráchalová, Jana Zenáhlíková/Olga 
Želenská, Vlasta Žehrová, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček, Martin Sobotka/
Filip Tomsa, Lukáš Vaculík/Martin Zounar
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle 
těsná. Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláz-
nivé komedii známých anglických dramatiků.
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inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ - 18. 1. 2015 
DFA - Dance Floor Attack
Kongresové centrum Aldis. DFA je nejprestiž-
nější akcí svého druhu v Čechách i na Sloven-
sku. Jedná se  o taneční souboj nejlepších teamů 
z Čech a Slovenska ve stylech street dance. Nese 
podtitul - Battle o nejlepší Česko - Slovenskou 
street dancecrew.

CHEB - 1. 1. 2015 
Novoroční výstup na  Bismarckovu rozhlednu 
na Zelené hoře u Chebu
             - 17. 1. 2015 
Divadelní ples Západočeského divadla v Chebu     

KUTNÁ HORA - do 25. 1. 2015 
Antonín Mužík – Obrazy a kresby
Výstava obrazů, Galerie Středočeského kraje - 
galerie a jezuitská kolej (Kutná Hora) - Café Fatal.

Výstava Zem přináší soubor abstraktních plá-
ten a komorních kreseb. Vystavené cykly čerpají 
náměty a inspirační zdroje především z elemen-
tárního řádu přírody. 

LITOMYŠL - do 6. 4. 2015 
Večerníček Chaloupka na vršku
Regionální muzeum v  Litomyšli. Výstava pro 
malé i  velké návštěvníky je přehlídkou tvorby 
Šárky Váchové a  přenese vás do  světa loutek, 
venkovského života, lidových zvyků a řemesel.  

POLIČKA - 3. 1. 2015 
Carl Orff  - Carmina Burana
Slavnostní koncert k zahájení oslav 750. výročí 
založení města Poličky.
Velký sál Tylova domu od 19.00 hodin. Na jevi-
šti i mimo jeviště Tylova domu v Poličce vystou-
pí cca 150 účinkujících.

TELČ - 11. 1. 2015 
Rozloučení s vánočním časem
V kostele Jména Ježíš v 15.00 hodin s Pěveckým 
sborem Smetana Telč, Triodam a Festivia Chorus. 

TŘEBOŇ - 22. 1. 2015 
Třeboňská nocturna - Tónobraní
Divadlo J. K. Tyla v 19.00 hodin. Jiří Hlaváč, Jiří 
Dědeček, Michal Prokop.

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

Zuzana Bedrnová

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti v roce 2015

přeje Dům gobelínů

P F  2015

Detail z tapiserie „Zvířátka“, autorka M. Marešová, v majetku Muzea Jindřichohradecka.

REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC

31. ledna 2015

K tanci a poslechu hraje:

Taneční orchestr GLOBUS 2

Večerem provází:

Ivo Apfel

Host: 

Petr Kolář

Vstupné: sál 240 Kč
                     balkón 160 Kč

Předprodej vstupenek: 
od 17. ledna 2015 

v pokladně 
Kulturního domu Střelnice

Bohatá tombola
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Kuželky – Slovan JH, družstva – divize JIH
kolo 14. Start Jihlava – JH so 10. 1. 9:00
kolo 15. JH – Nová Ves u ČB pá 16. 1. 17:30
kolo 16. N. Bystřice – JH pá 30. 1. 17:30

Kuželky – Slovan JH B, družstva – okresní  
přebor
kolo 8. Třeboň – JH B čt 15. 1. 18:00
kolo 9. JH B – Dačice E čt 29. 1. 17:30

Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy
kolo 14. Poruba B – JH so 31. 1.

Basketbal – BK Lions JH, muži –  
KOOPERATIVA NBL
kolo 24. JH – Svitavy so 30. 12. 17:00
kolo 25. Prostějov – JH so 4. 1. 17:00
kolo 27. Opava – JH so 10. 1. 18:00
kolo 28. JH – Kolín so 17. 1. 18:00
kolo 29. Ústí n./Labem – JH so 25. 1. 17:00
kolo 30. JH – USK Praha so 31. 1. 18:00

Basketbal – BK Lions JH, muži – Český pohár
kolo 4. JH – Svitavy so 13. 1. 18:00

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga –  
skupina A
kolo 13. JH – Karlovy Vary so 10. 1. 15:00
kolo 14. JH – Chomutov so 11. 1. 9:30
kolo 15. JH – Liberec so 24. 1. 15:00
kolo 16. JH – Děčín so 25. 1. 9:30

Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní  
přebor
kolo 16. Tábor – JH B so 17. 1. 17:00
kolo 18. JH B – Kaplice so 31. 1.
kolo 19. JH B – Písek B so 1. 2.

Basketbal – BK Lions JH C, muži – okresní  
přebor WSK CUP
kolo 6. Gmünd – JH C so 31. 1. 17:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – 
skupina Západ
kolo 22. Klášterec – JH so 3. 1. 18:00
kolo 23. JH – Tábor so 10. 1. 18:00
kolo 24. Řisuty – JH st 14. 1. 18:00
kolo 25. JH – Děčín so 17. 1. 18:00
kolo 26. Klatovy – JH st 21. 1. 18:00
kolo 27. JH – Kolín so 24. 1. 18:00
kolo 28. M. Budějovice – JH so 31. 1. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga ELIOD 
mladší dorost – skupina Střed
kolo 24. JH – Znojmo so 4. 1. 11:00
kolo 25. Č. Budějovice – JH so 10. 1.
kolo 26. JH – Benátky n./Jiz. so 11. 1.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, krajská liga – 
starší dorost
kolo 13. JH – Vimperk so 3. 1. 
kolo 14. Strakonice – JH so 10. 1. 
kolo 15. JH – Klatovy so 17. 1. 
kolo 16. Domažlice – JH so 24. 1. 
kolo 17. JH – Rokycany so 31. 1. 

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – 
starší žáci, 7. třída
kolo 22. JH – Č. Budějovice so 3. 1. 
kolo 25. Č. Krumlov – JH so 17. 1. 
kolo 26. JH – Milevsko so 24. 1. 
kolo 27. Lužnice – JH so 31. 1. 
kolo 28. JH – Písek so 1. 2.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – 
mladší žáci, 5. třída
kolo 22. JH – Č. Budějovice so 3. 1. 
kolo 23. Strakonice II. – JH so 4. 1. 
kolo 24. JH – Hluboká so 10. 1. 
kolo 25. Č. Krumlov – JH so 17. 1. 
kolo 26. JH – Milevsko so 24. 1. 
kolo 27. Lužnice – JH so 31. 1. 
kolo 28. JH – Písek so 1. 2. 

Stolní tenis – Jitka JH, okresní přebor II. třídy
kolo 11. N. Včelnice B – JH pá 9. 1. 19:00

kolo 12. JH – Chlum A pá 16. 1. 19:00
kolo 13. Dačice C – JH so 24. 1. 9:30
kolo 14. JH – K. Řečice C so 31. 1. 19:00

Šachy – TJ Slovan JH, družstva Jihočeská  
divize I.
kolo 4. JH – Soběslav so 11. 1.
kolo 5. QCC ČB B – JH so 25. 1.

Šachy – TJ Slovan JH B, družstva Jihočeská  
divize II. – skupina A
kolo 6. JH B – Počátky so 17. 1.
kolo 7. S. Ústí – JH B so 31. 1.

Šachy – TJ Slovan JH C, družstva Jihočeská 
divize – Východ
kolo 7. JH C – Royal ČB so 10. 1.
kolo 8. Tábor A – JH so 24. 1.

Florbal – FK Slovan JH, muži Jihočeská liga
kolo 15. JH – Lišov so 31. 1.
kolo 15. JH – Strakonice so 31. 1.

Florbal – FK Slovan JH Blue, mladší žáci  
Jihočeská liga 5+1
kolo 8. JH – Kaplice so 10. 1.
kolo 8. JH – United ČB so 10. 1.
kolo 8. JH – Písek so 10. 1.

Volejbal – TJ Slovan JH B + C, Pohoda JH,  
Volavky JH – okresní přebor, ženy
kolo 5. Volavky JH – Pohoda JH po 5. 1. 19:00
kolo 6. Pohoda JH – N. Bystřice po 12. 1. 19:00
kolo 6. JH C – Volavky JH čt 15. 1. 20:00
kolo 7. Volavky JH – Č. Velenice po 19. 1. 19:00
kolo 7. JH B – Pohoda JH čt 22. 1. 20:00

Volejbal – TJ Slovan JH B, AC J. Hradec – 
okresní přebor, muži
kolo 7. JH B – Č. Velenice po 12. 1. 20:00
kolo 7. AC JH – Strmilov pá 16. 1. 19:30
kolo 8. JH B – Fruko po 2. 2. 20:00

spoRt
Kam za sportem

Letem sportovním světem
KUŽELKY
Zatímco si okresní šampionáty 2015 předehrály kategorie žactva a dorostu již 
v závěru starého letopočtu, tak na ostatní mistrovství Jindřichohradecka teprve 
čekají. Všechna klání mají jednotný termín, a sice sobotu 3. ledna, kdy se bude 
hrát v Českých Velenicích (junioři + juniorky), Nové Bystřici (ženy + senior-
ky), Slavonicích (muži) a Dačicích (senioři).
Dohromady 182 dorostenců a dorostenek se v sezóně 2013/2014 prezentova-
lo v sériích turnajů premiérového ročníku „ČPD/Český pohár dorostu – Be-
var Tour“. Tato akce má druhé pokračování, přičemž seriál obsahuje sedm dí-
lů. Jednou z kuželen, kde se bude házet v rámci třetího kola, je hned na úvod 
nového letopočtu i herna TJ Lokomotiva v Českých Velenicích, kde se turnaj 
uskuteční v neděli 4. ledna od 9.00 hodin. Házet se zároveň bude i v Kostelci 
nad Černými Lesy, Přerově, Náchodě a Třebíči.
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SPORT PRO VŠECHNY (SPINNING)
Ani o posledním dni v roce není dobré nechat tělo odpočívat, k tomu obzvlášť po Vánocích s mlsáním a lenošením. I proto ve fitku Eden v jindřicho-
hradecké Jarošovské ulici čp. 55/II bude ve středu 31. prosince od 10.00 do 13.00 hodin probíhat dvouhodinový „Silvestrovský spinning“. Vhodné je za-
rezervovat si start předem prostřednictvím kontaktů: info@fitkoeden.cz nebo 724 301 876.

VESLOVÁNÍ
Trenér Miloslav Navrátil obdržel mimořádné ocenění

Pražské Centrum pohybové medicíny na  Chodově bylo dějištěm galavečera Českého veslařského 
svazu, při němž nejenže proběhly oslavy 130. výročí vzniku ČVS, nýbrž došlo i na vyhlášení anke-
ty „Veslař roku 2014“. Cenu pro nejlepší posádku obdržel už popáté v historii Ondřej Synek (Dukla 
Praha).
Zároveň došlo i na další mimořádná ocenění u příležitosti svazového jubilea. Mezi vyznamenaný-
mi, jimž ceny předával předseda ČVS Dušan Macháček, byl také trenér VK Vajgar J. Hradec Mi-
loslav Navrátil. Ten ob-
držel jubilejní plaketu 
za  svoji dlouholetou 
činnost ve prospěch čes-
kého veslování. Navrátil 
je někdejším reprezen-
tantem Českosloven-

ska, který vesloval na dvojce bez kormidelníka. Bývalý závodník pražského 
Blesku, který má za sebou i biatlonovou minulost, se trenérské profesi vě-
nuje již 37 roků, z toho v jindřichohradeckém Vajgaru 24 let. Mezi jeho bý-
valé svěřence, kteří to v kariéře dotáhli nejdále, patří například David Jirka, 
Žaneta Smejkalová, Karla Jostová (Fišerová), Martin Pachmann, Jan Navrá-
til či Pavel Heinige.

HÁZENÁ
V Jindřichově Hradci byl zahájen projekt školní ligy v házené
Historickým milníkem pro házenou v J. Hradci se stal den, kdy se zde uskutečnil úvodní turnaj I. Jindřichohradecké školní ligy v mini házené 2014/2015. 
Projekt, který se v České republice, uskutečňuje již nějakou dobu, se konečně podařilo uvést na světlo světa i ve městě nad Nežárkou.
Garantem ligy je trenérka mini žactva TJ Házená J. Hradec Iveta Brabcová, která měla velkou radost z hojné účasti 140 dětí při premiéře soutěže. Do ligy 
se přihlásilo 14 družstev z pěti Základních škol v J. Hradci. „Mnohé zápasy byly velmi kvalitní i z čistě házenkářského hlediska. Klobouk dolů před tím, 
co se děti za krátkou dobu trénování a příprav naučily. Bez přehánění lze říci, že mnohé školní týmy by jistě uspěly i na klubových házenkářských turna-
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jích. Doufám, že mnohé talenty, které na turnaji zazářily, uvidíme brzy v řadách naší jednoty 
jako její řádné členy,“ doufá. Liga je složena z celkem čtyř turnajů, které proběhnou v tomto 
školním roce. Všechny se uskuteční v jindřichohradecké městské sportovní hale.
Konečné pořadí – turnaj č. 1
Kategorie 1. až 3. třída: 1. Tygři (II. ZŠ), 2. Draci (III. ZŠ), 3. Rychlé šípy (I. ZŠ), 4. Sršni (III. 
ZŠ), 5. Jezevčíci (IV. ZŠ), 6. Orlové (VI. ZŠ). Nejlepší střelkyně: Tereza Camrdová 25 gólů. 
Kategorie 4. až 5. třída: 1. Borci z trojky (III. ZŠ), 2. Střelci (II. ZŠ), 3. Jindřichohradečtí lvi (I. 
ZŠ), 4. Hvězdná šestka, 5. Sovy (obě VI. ZŠ), 6. Růžová prasátka (II. ZŠ), 7. Černé pumy (III. 
ZŠ), 8. Rafani (VI. ZŠ). Nejlepší střelkyně: Vendula Častová 20.

Roman Pišný
Foto: Tomáš Klíma
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pozvánky na ÚnoR
Městské akce: Ostatní akce:
• 8. 2. 

SeNIOR KLub
• 14.-15. 2. 

DěTSKÝ MAšKARNÍ KARNeVAL 
• 15. 2. 

MASOPuSTNÍ PRŮVOD MěSTeM
•  16. 2. 

„S NebO beZ?“ 
– DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ SKuPINy A

•  21. 2. 
CHARLeSTON 
– TANeČNÍ VeČeR Ve STyLu 20. A 30. LeT

•  22. 2. 
„ZAKLeTá PRINCeZNA“ – DIVADeLNÍ POHáDKA

• 9. 2. 
VALNá HROMADA SPOLKu PřáTeLÉ STARÉHO 
JINDřICHOVA HRADCe 

• 27. 2. 
uDG + XINDL X – KONCeRT  

Foto: Hana KozlovskáŘeka Nežárka


