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Separovat odpad znamená pro řadu 
Jindřichohradečáků stále velký problém

Jindřichův Hradec má Městský parlament dětí a mládeže 
Myšlenka založit Městský parlament dě-
tí a  mládeže v  Jindřichově Hradci (MPDM) 
existuje již delší dobu, ale až s projektem Struk-

být samostatná organizace, zastřešující orga-
nizací bude Informační centrum pro mládež 
v Jindřichově Hradci. Městský parlament dětí 
a mládeže je nepolitické sdružení mladých lidí 
z jindřichohradeckých základních a středních 
škol, kteří chtějí něco ve svém městě změnit.

(pokračování na str. 2)

Při kontrolách jednotlivých stanovišť separač-
ních nádob a na základě informací od občanů 
o počtu a naplněnosti nádob zjišťují pracovní-
ci městského úřadu, že část občanů stále není 
seznámena s podmínkami, za kterých funguje 
separace nebo systém porušuje. Proto uvádí-
me několik informací na vysvětlenou.
Separace: 
Město J. Hradec má na  veřejných prostran-
stvích umístěné nádoby:    
- na sklo, do kterých se ukládá sklo všech ba-
rev mimo drátoskla, autoskel a skel s bezpeč-
nostní fólií
- na  papír, do  kterých je možné uložit veš-
kerý suchý a čistý papír o rozměrech, na kte-
ré je nádoba stavěna. Na kartony od ledniček, 
televizí apod. nejsou nádoby konstruovány 

a  proto použijte sběrný dvůr, případně sběr-
né suroviny. Plastové obaly, ve  kterých papír 
donesete, odložte po vyprázdnění do kontej-
neru na plast.
- na  plasty, do  kterých je možné dát veške-

ré čisté a  vyprázdněné plastové výrobky mi-
mo polystyrenu, dále tzv. tetrapakové obaly 
od nápojů a plastové fólie
Roztříděný odpad do  těchto nádob mohou 
ukládat pouze fyzické osoby a  podnikají-
cí subjekty, které mají písemnou smlou-
vu s městem, mimo odpadu z  jejich vlast-
ní výrobní činnosti. Ostatní právnické osoby 
jsou povinny si smluvně zajistit nejen likvida-
ci směsného komunálního odpadu, ale i  se-
parace a kontrolním orgánům předložit o na-
kládání s odpady včetně separovaných složek 
doklady.  Město již začalo s kontrolami těchto 
subjektů a pro zajištění dostatečného volné-
ho objemu separačních nádob pro občany již 
přestupky začalo řešit.

(pokračování na str. 4)

turovaný dialog JUNULARA, který zajišťuje In-
formační centrum pro mládež v  Jindřichově 
Hradci, se daly věci do  pohybu. Na  prvním 
semináři, kde byla přednášet paní  Votavová 
z  Národního parlamentu dětí a  mládeže, se 
na konci tohoto semináře de� nitivně rozhod-
lo, že se budeme snažit o to, aby v Jindřichově 
Hradci vznikl MPDM. Jelikož MPDM nemůže 4 
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SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, 
kde byla pořízena tato fotogra� e. 
Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsí-
ce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. 

  Jindřichův Hradec má Městský parlament dětí a mládeže 
(pokračování ze str. 1)
V Jihočeském kraji jsou již založené 
městské parlamenty dětí a  mláde-
že, ale nejsou nijak aktivní. Tudíž Ji-
hočeský kraj nemá zastoupení v Ná-
rodním parlamentu dětí a mládeže. 
V  tuto chvíli přípravný výbor, který 
vznikl dne 7. listopadu 2014, sbírá 
přihlášky. Začíná pomalu připravo-
vat vše pro to, aby po první schůzi, 
která byla naplánována na začátku 
kalendářního roku 2015, bylo zvole-
no předsednictvo a předseda, a aby 
se z našeho MPDM stal aktivní parla-
ment. Takto činný parlament by mo-
hl připravovat volnočasové akce pro 
děti a mládež v Jindřichově Hradci.
Dále bychom vás chtěli informovat 
o  možnosti stát se členem MPDM 
v  Jindřichově Hradci. Přihlašování 
probíhá na webových stránkách In-
formačního centra pro mládež v Jin-
dřichově Hradci, kde je k  dispozici 
přihlašovací formulář (www.icmjh.
cz/inpage/mestsky-parlament-dm/). 
Počet přihlášených žáků / studentů 
není nijak omezen. Možnost stát se 
členem je určena pro základní školy 
od 6. ročníku a výše, dále pro všech-
ny ročníky středních škol.

Tomáš Záruba

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 Mlýnské ulice na dům 
č. p. 107/III ve Václavské ulici. 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod stře-
chami domů získává Jan Jakeš z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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Jindřichův Hradec a  vedení Oblastní hospo-
dářské komory v Jindřichově Hradci u příleži-
tosti novoročního přípitku.

  Zwettl ocenil významné občany
V pátek 9. ledna 2015 se v partnerském měs-
tě Zwettl uskutečnilo již tradiční přivítání no-
vého roku spojené s udělením ocenění obča-

nům, kteří se významně zasloužili o  rozkvět 
města. Ocenění bylo uděleno v oblasti kultu-
ry, sportu a  sociální sféry. Součástí slavnost-
ního večera byl projev starosty města Zwettl 
Herberta Prinze a dalších významných hostů. 
Nechyběla ani multimediální prezentace shr-
nující nejdůležitější okamžiky z roku 2014. Té-
to významné akce se za město Jindřichův Hra-
dec zúčastnil starosta města Stanislav Mrvka 
s vedoucí odboru kanceláře starosty Janou Ří-
hovou. 

  Prezentace města Jindřichův Hradec 
na veletrhu Regiontour
Jindřichův Hradec se od čtvrtka 15. ledna do 
neděle 18. ledna prezentoval na brněnském 
výstavišti v rámci veletrhu turistických mož-
ností v regionech Regiontour. Město mělo sa-
mostatný pult v rámci expozice Jihočeského 

 Ohlédnutí za přivítáním nového roku
Příchod nového roku jsme společně při-
vítali ve  středu 1. ledna 2015 na  náměs-
tí Míru. Po  zhlédnutí krátkého � lmového 

sestřihu  z  dění v  našem městě v  uplynu-
lém roce s  názvem Takoví jsme byli v  roce 
2014 a tradičním novoročním proslovu staros-
ty města Stanislava Mrvky byl z městské věže 
odpálen slavnostní ohňostroj.

  Prvním občánkem je Filípek
Prvním jindřichohradeckým občánkem se 
stal Filip Heger, který se narodil 2. ledna 2015 
ve  22.53 hodin v  nemocnici v  Jindřichově 

Hradci rodičům Pavle a Milošovi Hegerovým. 
Doma na něj čeká dvouletá sestřička Markét-
ka. Slavnostní přivítání starostou města Sta-
nislavem Mrvkou a  místostarostkou Petrou 
Blížilovou se uskutečnilo v  pondělí 5. ledna 
2015 na  gynekologicko-porodnickém oddě-
lení jindřichohradecké nemocnice. Jako dá-
rek od  města miminko dostalo hodnotnou 
zlatou destičku, velkou plyšovou žirafu a ma-
minka převzala z rukou starosty krásnou kvě-
tinu. Gratulace přijali rodiče také od  ředite-
le nemocnice Miroslava Janovského, primáře 
gynekologicko–porodnického oddělení Jiřího 
Štětky a vedoucí odboru sociálních věcí Zdeň-
ky Šindelářové.

  Vedení města a hospodářské 
komory se sešlo u přípitku 
Ve  středu 7. ledna 2015 se v  prostorách Ob-
lastní kanceláře Jihočeské hospodářské ko-
mory v Jindřichově Hradci uskutečnilo tradič-
ní novoroční setkání zástupců vedení města 

kraje, jehož tématem jsou pro tento rok Jižní 
Čechy husitské. Projekt byl vyhlášený u příleži-
tosti letošního 600. výročí od Husovy mučed-
nické smrti. Naše město se do tohoto projektu 
zapojí 6. července setkáním u sochy mistra Ja-
na Husa v Husových sadech a husitskou sobo-
tou, která odstartuje Top Týden 25. července 
akcí pro rodiny s dětmi Husité hurá na Hradec, 
ta se bude konat v městském parku. Dále se 
Jindřichův Hradec prezentoval na společném 
pultě s městy DSO Česká inspirace v expozi-
ci Czech Tourism. V jihočeské expozici na Re-
giontouru, stylizované v duchu 15. století, se 
mohli návštěvníci mimo jiné vidět interaktiv-
ní dřevěnou osmibokou husitskou věž. V jejím 
přízemí byl fotokoutek se dvěma motivy - Jan 
Žižka na houpacím koni a mistr Jan Hus kaza-
tel, v prvním patře si mohli vyzkoušet interak-
tivní střelbu z luku zakomponovanou do pro-
středí středověké zbrojnice a ve druhém patře 
je čekalo celkem 10 motivů tematických foto-
gra� í dle vlastního výběru. Konkrétně se jed-
nalo o panorama Kozího Hrádku, rodný Hu-
sův domek, Trocnov, Tábor, Betlémskou kapli, 
zbrojnici ve 3D animaci, panoramatickou vo-
zovou hradbu, animaci středověké bitvy, ani-
maci plamenů ohně a panoramatickou kres-
bu rozpohybovaných obrázků ze života Jana 
Husa. Děti si pak mohly vyzkoušet dobývání 
hradeb husitské věže po provazovém žebříku. 

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

na konci měsíce ledna jindřichohradecké zastu-
pitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015, který je 
navržen jako schodkový. Ničeho se nebojte, ne-
znamená to, že radnice neumí hospodařit. Scho-
dek budeme financovat z  přebytku hospodaře-
ní z minulého roku. Na letošní rok je v  rozpočtu 
města naplánováno téměř devadesát investič-
ních akcí za cca 175 milionů korun. Mezi nejdů-
ležitější rozhodně patří dokončení celkové rekon-
strukce objektu staré radnice na náměstí Míru 
s muzejními expozicemi a městskou galerií včet-
ně mobiliáře a techniky a dokončení splaškové 
a dešťové kanalizace a čističky odpadních vod 
v místní části Buk. V Otíně se dočkají dokončení 
rekonstrukce páteřní komunikace směr Hrutkov 
a ulice U Nemocnice projde v  polovině letošní-
ho roku kompletní opravou povrchů. Sportovce 
jistě zaujme zpráva o obnově povrchu a pod-

kladních vrstev fotbalového 
hřiště Vajgar a atletických 
sektorů. O realizaci inves-
tičních akcí budete prů-
běžně informováni. 

Stanislav Mrvka
starosta města 

kladních vrstev fotbalového 
hřiště Vajgar a atletických 
sektorů. O realizaci inves-
tičních akcí budete prů-
běžně informováni. 

UDÁLOSTI Z RADNICE

Foto: Vlastislav Pecka
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  SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Loňská návštěvnost bazénu byla rekordní

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Separovat odpad znamená pro řadu Jindřichohradečáků 
stále velký problém

Nádoby jsou zatím v  J. Hradci 
na  elektroodpad (každá společ-
nost odebírá jiné druhy) a na tex-
til. Sběrná místa má i řada prodej-
ců a  servisů. Tento materiál není 
proto nutné v noci a tajně ukládat 
vedle nádob, ale je vhodné si zjis-
tit na stránkách města, u prodej-
ců, v servisech a na skládce, za ja-
kých podmínek materiál či odpad 
odebírají, na tato místa jej v pra-
covní dobu dopravit a  tím nám, 
občanům, ušetřit značné peníze. 
V  převážné míře tato místa ode-
berou např. pneumatiky zdarma 
nebo za  desetikoruny. Podnika-
tele možná i  příjemně překvapí 
částky za  skládkovné odpadu, 
které jsou vzhledem ke skutečné 
hmotnosti přijatelné a  � rma má 
doklad pro případnou kontrolu.
Druhotné suroviny (kartony vel-
kých rozměrů, papír, kovový šrot, 
akubaterie, motorové oleje, atd.) 
je možné dopravit do příslušných 
sběrných míst, zde získat peníze 
a s nimi i příslušné doklady.
Proto apelujeme na všechny ob-
čany i  podnikatele, než odpad 
nebo výrobky, kterých se chtě-
jí zbavit, naloží a  někam nele-
gálně odvezou, ať si zjistí legální 
způsob nakládání s ním a budou 
možná překvapeni, že jim toto 
řešení bude více vyhovovat než 
„tajné noční výpravy“.
Děkujeme všem, kteří dodržují 
výše uvedená pravidla.

František Bulíček

(pokračování ze str. 1)
Zpětný odběr zařízení a výrobků
V  tomto případě jsou podmín-
ky odlišné. Materiál takto sbí-
raný není odpadem a  město 
pouze umožní jednotlivým akre-
ditovaným společnostem roz-
místit na svém území jejich sběr-
né nádoby. Druhy sbíraných 
výrobků, označení nádob, údrž-
ba a  svozy jsou tak v  kompe-
tenci jednotlivých společností. 
Do  těchto nádob může materiál 
ukládat každý, včetně podnikají-
cích subjektů, a to i z jiného měs-
ta či obce. 
Problémy v  této oblasti jsou tři, 
a to: - do nádob jsou ukládány ji-
né výrobky, než které daná spo-
lečnost sbírá a  často i  odpady, 
které obsah znehodnotí
- druhým problémem je to, že 
k  nádobě, která má otvor pří-
slušné velikosti, je přivezen vý-
robek, který je opatřen obrazov-
kou, skleněnými částmi, případně 
o  rozměrech větších než vlastní 
nádoba a  zde ponechán. Tako-
vé výrobky příslušná společnost 
nezpracovává, a  tedy je pone-
chá na  zemi, tyto se pak mnoh-
dy rozbijí, znehodnotí, poškodí 
životní prostředí a  za  úplatu od-
váží na SD
- třetím problémem je, že se ved-
le nádob na zpětný odběr odklá-
dají výrobky, které se zatím v sys-
tému zpětného odběru nesbírají, 
jako například pneumatiky, boj-
lery apod., případně odpady ze 
zeleně, kočárky, jízdní kola, atd. 

Bazény, letní aquapark a  sauny 
městského plaveckého bazénu na-
vštívil v  roce 2014 rekordní počet 
222  543 osob. Jedná se o  vůbec 
nejvyšší číslo ve více než dvacetile-
té historii plaveckého bazénu, pro 

který představovala revoluční mil-
ník modernizace zařízení před pě-
ti lety. Provozovatelem jsou Služby 
města Jindřichův Hradec, s. r. o., 
Jen do samotných bazénů zavítalo 
vloni 216 510 osob, což je o 3833 ví-

Mezi pravidelné návštěvníky plaveckého bazénu patří mateřské školy, které vyu-
žívají nabídky kurzů Plavecké školy, jež pod hlavičkou bazénu působí. Na snímku 

jsou malí plavci z mateřinky v Jáchymově ulici. Foto: Jitka Cihlová

ce než v  roce 2013. Denní průměr 
návštěvnosti představuje 593 lidí.
Prázdninová nabídka
Plavecká škola působící při měst-
ském bazénu připravuje na  jar-
ní školní prázdniny (2. až 6. břez-
na) pobyt pro děti od  6 do  13 let. 
V  rámci „Jarního prázdninového 
kurzu plavání“ se plavci, kteří rá-
no do  bazénu přijdou a  odpoled-
ne jeho prostory opustí, zdokonalí 
v plavání a užijí si i spoustu her a zá-
bavy na suchu. Přihlášky lze získat 
na www.bazen.jh.cz (plavecká ško-
la) nebo přímo na recepci bazénu. 
Již v  těchto dnech mohou rodiče 
své děti začít přihlašovat i  na  pří-
městský tábor v bazénu, jehož tur-
nusy připadají na  jednotlivé týdny 
letních prázdnin. 
Koupání pro nejmenší
Plavecký bazén přichází s nabídkou 
„Sobotního koupání pro děti do 
1 roku věku“. Možnost dětí do 1 ro-
ku navštěvovat bazén běžně zne-
možňuje vyhláška 238/2011 Sb., 
a  zákaz se tak týká i  jindřichohra-
deckého bazénu. Jiná situace však 
nastává v případě, že provozovatel 
zajistí přístup pouze této věkové 
skupině s doprovodem, jako je to-
mu v době organizovaných kurzů. 
Sobotní koupání pro děti mladších 
let bude možné každou sobotu, 
a to od 9.00 do 10.00 hodin (hodi-
nu před otevírací hodinou bazénu). 
Novinka startuje v sobotu 7. února 
(9 .00 až 10.00 hodin). 
Mokrý bar
V  sobotu 10. ledna se rozběhl ví-
kendový provoz Mokrého baru 
u tobogánu se vstupem z  relaxač-

ního bazénu. Zajišťován je přímo 
pod hlavičkou bazénu a návštěvní-
kům umožňuje rychlé občerstvení 
přímo v plavkách. 
Delší provoz saun
Kvůli velkému zájmu o služby saun 
nadále trvá víkendový provoz již 
od  13.30 hodin (sauny v  režimu 
„společné“). Prodloužená otevírací 
doba saun, která se kromě víken-
du vztahuje i  na  všechny svátky 
a prázdniny, bude pokračovat mini-
málně ještě v únoru. Vítaný odpoči-
nek nabízí � nská, bylinková a infra-
sauna. 
Nové provozovny
V suterénu bazénu, kde se mimo ji-
né nacházejí sauny a  speciální va-
ničkové centrum, jsou od  ledna 
v chodu tři nové provozovny. Služ-
by města Jindřichův Hradec, s. r. o. 
podnajaly prostory živnostníkům, 
kteří zde provozují kadeřnictví (tel. 
725  314  511), pedikúru a  manikú-
ru (tel. 606 325 138) a masáže (tel. 
603 159 260). Zájemci o služby, kte-
ré vhodně naplňují nabídku ba-
zénu, mohou přijít osobně nebo 
využít telefonické kontakty pro ob-
jednání.  
Aktuální informace
V  závěru roku rozšířil bazén infor-
movanost o  aktuálním dění na  Fa-
cebook, kde vystupuje pod jménem 
„Bazén Jindřichův Hradec“. Veškeré 
informace o otevírací době a novin-
kách najdou zájemci tradičně na in-
ternetových stránkách www.bazen.
jh.cz nebo získají na telefonním čísle 
384 321 236 (v provozu nepřetržitě 
7 dnů v týdnu). 

Marcela Kůrková

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
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  Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

20. 12. 2014 Démon alkohol opět 
vítězil. Ve 23.00 hodin křísili strážní-
ci muže (35 let), který si ustlal před 
Bowlingem. Muž nejenže nekomu-
nikoval, ale ani tělo ho neposlou-
chalo, proto byl na místo přivolán 
vůz RZS, který opilce naložil a pře-
vezl na urgentní příjem, odkud pu-
toval na jednotku intenzívní péče. 
Bylo mu naměřeno více než 4 pro-
mile alkoholu v  krvi. Druhý den 
strážníci ještě umocnili mužovu 
kocovinu uložením pokuty za pře-
stupek proti veřejnému pořádku.

22. 12. 2014 Jak si lze „zpříjem-
nit“ předvánoční čas ukázala stráž-
níkům jedna partnerská dvojice. 
V  10.40 hodin oznámil muž (60 
let), že byl fyzicky napaden svou 
přítelkyní (44 let). Přítelkyně s ním 
žije ve společné domácnosti na 
sídlišti Vajgar. Na vysvětlenou že-
na strážníkům uvedla, že jí muž již 
od samého rána sprostě nadává a 
uráží, navíc je opilý. Když už verbál-
ní útoky nemohla vydržet, rozhod-
la se tedy jednat. Nakopla partnera 
do rozkroku, a když se předklonil a 
počítal hvězdičky, tak ho ještě pře-
táhla přes hlavu vánočním stro-
mečkem. Nevím, proč měli oba 

strážníci rozkousané rty, nicméně 
oba aktéry poučili, že v  jejich pří-
padě se jedná o tzv. návrhový pře-
stupek a jak si mají dále počínat. 
Následně celou věc písemně zpra-
covali a předali právnímu oddělení 
MěÚ k dalšímu využití. 

22. 12. 2014 V 11.50 hodin vyjíž-
děli strážníci do Kau� andu, kde 
došlo ke kuriózní krádeži. Dcerka, 
jako zaměstnankyně Kau� andu, 
seděla za pokladnou, ke které při-
jela starší žena s mladším mužem, 
a oba si začali s pokladní důvěrně 
povídat. Ano, uhádli jste. Jednalo 
se o matku výše uvedené pokladní 
a o přítele téže slečny. No a ta za-
čala markovat. Netušila ovšem, že 
je pod ostřížím dohledem detekti-
va. Z řádně plného košíku namar-
kovala sotva jednu čtvrtinu a zby-
lé tři čtvrtiny prošly přes pokladnu 
bez namarkování a tudíž bez za-
placení. No a pak už to šlo jako na 
drátku. Detektiv všechny tři vý-
tečníky odvedl do své kanceláře, 
kde vyčíslil způsobenou škodu na 
2418 Kč. Po provedení nezbytných 
úkonů strážníci přestupky proti 
majetku předají příslušné přestup-
kové komisi.

23. 12. 2014 V  16.30 hodin byla 
hlídka zavolána do JH-Marktu, kde 
si mladík (19 let) nacpal litrovou 
láhev vodky (390 Kč) za bundu a 
z obchodu se pokusil utéct. To ale 
neznal chrabrost personálu pro-
dejny. Tří žen bylo zapotřebí, aby 
ho udržely do příjezdu strážníků. 

Poté rezignoval a přiznal se, že byl 
nedávno odsouzen za trestný čin 
krádeže k  podmínečnému trestu. 
Proto se v jeho případě stal i tento 
čin činem trestným a z prodejny si 
ho odvážela hlídka Policie ČR.

Rudolf Gabriel

POLICIE ČR  
  Slavnostní otevření speciálních výslechových místností

Dne 6. ledna, hodinu po  poled-
ni, proběhlo v  budově Územní-
ho odboru Policie ČR ve  městě 
nad Vajgarem slavnostní ote-
vření speciálních výslechových 
místností. Projekt byl realizován 
z  Programu prevence kriminali-
ty Ministerstva vnitra, kdy se vý-

znamnou měrou do realizace za-
pojilo město Jindřichův Hradec, 
kterému byla přiznána neinves-
tiční dotace ze státního rozpočtu 
ČR v požadované výši 198 000 Kč 
s podmínkou � nanční spoluúčas-
ti ve výši 10 % z celkové částky ná-
kladů projektu, která je 220 000Kč 

na  vybudování speciální výsle-
chové místnosti. V  prostorách 
kriminální služby byly upraveny 
dvě kanceláře, které jsou speciál-
ně vybaveny pro účely výslechů 
zvláště zranitelných obětí - prio-
ritně pro výslechy dětí, ale i seni-
orů a dalších citlivých osob. 
První z místností je vybavena ja-
ko dětský pokoj. Zde upouta-
jí pozornost nejen veselé barvy 
na zdech, hračky či dekorace, ale 
i  tzv. „rozšířená rodina“- panáčci 
a  panenky představující souro-
zence, maminku, tatínka včetně 
babičky a  dědečka. Tyto � gurky 
pomáhají dětem, které nejsou 
dostatečně jazykově vybaveny 
nebo mají před policistkou (spe-
cialistkou na vedení výslechů dě-
tí) ostych při výslechu, aby uká-
zaly vše, co viděly, nebo se jim 
osobně stalo, právě na panáčcích 
představujících rodinu.
Druhá z  místností je technic-
ké zázemí a prostor pro policisty 
a všechny další zúčastněné osoby 
při výslechu. Díky kamerovému 

systému je sem dění z první míst-
nosti přenášeno na  obrazovky 
a  osoby mohou na  dálku do  vý-
slechu vstupovat ať již písemnou 
formou přes PC či prostřednic-
tvím telefonu. Obě kanceláře jsou 
navíc propojeny jednocestným 
zrcadlem, a tudíž je policisté mo-
hou využívat na tzv. rekognici ne-
boli znovupoznání osoby.  
Slavnostního aktu se osobně 
účastnil plk. Mgr. Miloš Trojánek, 
ředitel krajského ředitelství po-
licie Jihočeského kraje.  Přestři-
žení pásky se ujal starosta měs-
ta Ing.  Stanislav Mrvka společně 
s  vedoucím Územního odboru 
J. Hradec plk.  Ing.  Josefem He-
šem. Pozvání přijali rovněž mís-
tostarostka Ing.  Petra Blížilová 
s místostarostou Ing. Bohumilem 
Komínkem a  další vážení hosté 
z řad okresního státního zastupi-
telství, okresního soudu, odděle-
ní sociálně právní ochrany dětí či 
probační a mediační služby a dal-
ší hosté.

Hana Millerová
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  Projevujeme úctu zemřelým
Od 5. 12. 2014 do 13. 1. 2015 nás opustili: 

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny 
se souhlasem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík

  Přivítali jsme 
nové občánky
V  pátek 9. ledna 2015 se 
v  refektáři Muzea fotografie 
a  moderních obrazových mé-
dií uskutečnilo vítání občánků 
starostou města Stanislavem 
Mrvkou. Přivítány na  svět byly 
tyto děti: Bednář Marek, Bílý Ji-
ří, Bušta Vít, Čermáková Nikola, 
Drahota Martin, Gábor David, 
Kašpárková Natálie, Krcháko-
vá Viola, Kropáčková Kristýna, 
Křivánek Šimon, Kasper David, 
Martínková Natálie, Leštinová 
Ella, Martinů Barbora, Prantl 
David, Prinzová Rozálie Anna, 
Ráž Adam, Scheicher Klaudia, 
Smékalová Barbora, Smékalo-
vá Kateřina, Vaňásková Petra 
a Vaňásková Tereza.

Karolína Průšová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Drahoslava FENCLOVÁ, Malíkov nad Nežárkou 18. 9. 1952 5. 12. 2014
Ludmila KUNSTOVÁ, Třeboň 14. 9. 1922 5. 12. 2014
Marie NOVÁKOVÁ, Dunajovice 15. 8. 1928 6. 12. 2014
Pavel KRYZÁNEK, Jindřichův Hradec 22. 5. 1956 7. 12. 2014
Emilie ZAJÍČKOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 7. 1929 8. 12. 2014
Hedvika  RUDÁ, Strmilov 3. 10. 1931 8. 12. 2014
Věra DOLEŽALOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 4. 1922 10. 12. 2014
František KVĚCH, Hatín 6. 10. 1956 11. 12. 2014
Lenka ŠURANSKÁ, Jindřichův Hradec 2. 7.1971 12. 12. 2014
Jiří  FRANTA, Horní Lhota 2. 10. 1952 12. 12. 2014
Hilda PAVLŮ, Slavonice 21. 12. 1925 14. 12. 2014
Rostislav ŠVEC, Jindřichův Hradec 1. 4. 1940 15. 12. 2014
Jaroslav HANTA, Plavsko 27. 12. 1952 15. 12. 2014
Marie POSPÍCHALOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 2. 1929 17. 12. 2014
Ladislav BARTOŠ, Mnich 25. 6. 1950 17. 12. 2014
Daniel HROMADA, Jindřichův Hradec 23. 11. 1972 18. 12. 2014
Marie RAJDLOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 5. 1931 19. 12. 2014
Marta KALVASOVÁ, Horní Pěna 19. 1. 1936 20. 12. 2014
Marie TVRZNÍKOVÁ, Nová Bystřice 2. 1. 1938 23. 12. 2014
Pavel VOCHOZKA, Chlum u Třeboně 29. 6. 1945 25. 12. 2014
Martin KLIMEK, Jindřiš 20. 12. 1978 25. 12. 2014
Růžena DVOŘÁKOVÁ, Mláka 31. 3. 1951 25. 12. 2014
Květoslav LIŠKA, Jindřichův Hradec 14. 5. 1925 29. 12. 2014
Jaroslav VÁŇA, Nová Včelnice 7. 7. 1922 29. 12. 2014
Jiřina KAČOVÁ, Suchdol nad Lužnicí 12. 4. 1931 30. 12. 2014
Milada CHVÁTALOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 11. 1925 2. 1. 2015
Miloslav PROKEŠ, Nová Včelnice 20. 2. 1934 2. 1. 2015
Miroslava MATOUŠKOVÁ, Studená 30. 6. 1956 3. 1. 2015
Miloslav PAVLÍK, Albeř 23. 12. 1933 4. 1. 2015
Vladimír OUŠKA, Kardašova Řečice    1. 12. 1949 5. 1. 2015
Marie ORŠULOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 11. 1932 5. 1. 2015
Věra HULÍKOVÁ, Chotěmice 7. 4. 1952 5. 1. 2015
Libuše PRÁŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 9. 1930 5. 1. 2015
Marie BEJČKOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 4. 1918 6. 1. 2015
Ladislav MÖHWALD, Staré Hobzí 29. 9. 1945 6. 1. 2015
Jitka PODHORSKÁ, Staré Město pod Landštejnem 5. 12. 1950 6. 1. 2015
Bedřiška ANDRLOVÁ, Česká Olešná 3. 6. 1931 10. 1. 2015
Bohuslav HOMOLKA, Nový Vojířov 6. 5. 1948 13. 1. 2015

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí
  Čtvrté zastavení křížové cesty: 

Ježíš potkává svou Matku
Písmo svaté se o  Panně Marii pří-
liš nezmiňuje, jakoby ji ponechá-
vá v  pozadí. Avšak slyšíme o  ní při 
všech důležitých okamžicích Ježí-
šova života: narození, první zázrak, 
ukřižování, seslání Ducha svatého. 
Mohli bychom jmenovat i další, ale 
zastavme se jen u události, když Je-
žíš kráčel zbičovaný na Golgotu.
V  Bibli přímo nikde nenajdeme, že 
se Maria setkala s Ježíšem již při jeho 
cestě, ale určitě stála pod křížem, jak 
se o  tom zmiňuje apoštol Jan. Ne-
jen tradice, ale i  někteří světci, kte-
rým dal Bůh ve  viděních prožívat 
Kristovo utrpení (například Kateřina 
Emmerichová), potvrzují, že Maria 
hluboce trpěla ve svém srdci spolu 
s  Ježíšem. Toto „spoluutrpení“ Mat-
ky se synem předpověděl  již prorok 
Simeon, když držel v náručí malého 
Ježíše. Tehdy řekl matce Marii: „Hle, 
on jest dán k pádu i k povstání mno-
hých v Izraeli a jako znamení, které-
mu se budou vzpírat - i tvou vlastní 
duši pronikne meč - aby vyšlo naje-
vo smýšlení mnohých srdcí." (Bible, 
Evangelium podle Lukáše 2,34 - 35)
Čtvrté zastavení často zachycuje 
setkání Marie s  Ježíšem při jeho 
pádu, kdy se jejich očí vzájemně 
setkaly, a  tento pohled nepotřebo-
val slov. Na  cestě utrpění předsta-
vovala přítomnost Matky pro Ježíše 
potěchu a posilu, že není sám, i když 
ho všichni opustili. Ježíš svým po-

hledem naopak sděloval své Matce, 
že přes lidskou zlobu vstane z mrt-
vých a obnoví svět. Mnohokrát v mi-
nulosti se jejich oči střetly a  vyjad-
řovaly vzájemnou lásku, nyní bylo 
v pohledu ukryto tajemství: bolí nás 
to nesmírně, ale musí to být, aby 
svět byl vykoupen. Maria tak může 
znovu povědět své „� at -  staň se“, 
jak to řekla na  počátku, když jí an-
děl zvěstoval, že počne a porodí Sy-
na. Tehdy říkala Maria své ano s hlu-
bokou pokorou, nyní plamen lásky 
k  Bohu a  meč bolesti pronikaly její 
duši současně.

P. Jiří Špiřík
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POHLEDY DO HISTORIE

 Milovníci � lmových dokumentů se mohou těšit na zajímavé zimní projekce
Českobratrská církev evangelická v Jindřichově Hradci opět zaštítila promítání � lmů v rámci Jednoho světa - festivalu dokumentárních � lmů po-
jednávajících o lidských právech, ekologii, rasové problematice a diskriminaci člověka v různých zemích světa. Všechny projekce probíhají ve sbo-
rové místnosti Českobratrské církve evangelické v Bratrské ulici 129/IV v Jindřichově Hradci.

 ÚNOR 2015
Téma: mezilidské vztahy
Neděle 8. února 2015 
od 16.00 hodin
Všichni spolu
HellaWenders / Německo / 2011 / 
87 min.
„Velkou debatu asi nepotřebuje-
me. Daniela dostane důtku a  tím 
to končí. Souhlasí všichni? Tak to 

uzavřeme.“ Nudně znějící schůze 
je ve  skutečnosti fascinující setkání 
osmiletých dětí, které každý týden 
samy vedou porady, aby probíraly 
situaci ve třídě a samy nacházely do-
hodu při řešení problémů. Děje se 
tak na  základní škole, kde se spolu 
čtyři roky vzdělávají děti bez rozdílu 
věku, rasy nebo handicapu. Portrét 
několika dětí, které v této škole zís-
kávají znalosti i  sociální dovednos-

ti, ukazuje, co to znamená moderní 
vzdělávání a co se stane, když i zne-
výhodněné dítě dostane šanci.
Neděle 8. února 
od 18.00 hodin
Poslední sny
EstephanWagner / Dánsko / 2013 / 
59 min.
Intimní portrét tří žen během po-
sledních týdnů jejich životů v  dán-
ském hospici otevírá téma, které je 

v Česku stále silně tabuizované. Jak-
koli je odchod našich blízkých ze ži-
vota složitý, režisér Estephan Wag-
ner ukazuje, že díky empatické péči 
ošetřujícího personálu, psychologů 
či kněží se na  něj lze připravit. Do-
jemný � lm natočený s  velkou citli-
vostí dokáže přesvědčit o  tom, že 
naši poslední cestu může provázet 
důstojnost.

Kateřina Pobudová

  Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Také únorová čísla Ohlasu od Nežárky z roku 1915 byla poznamenána stopami válečné doby. Místo zpráv o pravi-
delné společenské zábavě, která se v tomto období v předcházejících letech konala, přinášel Ohlas na místě fejeto-
nů vzpomínky Ferdinanda Strejčka Jindřichův Hradec let osmdesátých. Jeho vyprávění v únoru 1915 připomínalo 
masopustní dobu a zimní společenský život v našem městě, které Ohlas otiskl pod názvy: Masopustní ostatky, Nad-

šení ochotníků, jeho protivenství a ostatky, V starém sále „na střelnici“ a Divadelní směs. Alespoň tak se mohli místní přenést do starých poklidných dob 
a vzpomenout na zimní společenské radovánky.
5. února 1915
Sáňkování
S více stran docházejí stesky, že ně-
kteří přátelé tohoto sportu, za  le-
tošní zimy jediného v městě našem, 
nesáňkují na  vykázaném a  jen pří-
pustném místě, nýbrž i na erárních 
silnicích. Tak zejména silnice „pod 
klášterem“ a silnice do Buku vedou-
cí nalezly nemalé obliby sáňkujících 
a byl proto v zájmu chodců i povo-
zů, dozor policií zostřen. Těm, kdož 
nešetří zákazu toho dlužno připo-
menouti, že vydává se v nebezpečí, 
že proti nim ve smyslu silničního řá-
du trestní řízení zavedeno bude. 

Teploměrná a dešťoměrná zpráva 
za měsíc leden 1915
Průměrná teplota celého měsíce 
jest -0,8°C, loni byla -6,7°C a  před-
loni -3,4°C, byl tedy letošní leden 
mírný; 16 dní byla teplota průměr-
ná nad bodem mrazu a 15 dní byla 
mrazivá. Ráno mrzlo 20 dní, v pole-
dne 12 a večer 15 krát; nejchladnější 
bylo ráno -9°C, poledne -5,3°C a ve-
čer -12,2°C i celý den -8,8°C (vesměs 
dne 20. ledna). … Největší rozpě-
tí teploty nejvyšší +7,3°C a  nejnižší 
-12,2°C jest 19,5°C. Jasných a sluneč-
ných dnů bylo málo, jenom 4, polo-
jasných 9, ostatních 18 bylo oblačno 
a zamračeno a sychravo. Nebyl tedy 
letošní leden tak příjemný jako lo-
ni, kdy bylo jenom 10 pošmourných 
dnů. Srážek v dešťoměru naměřeno 
62 mm, tedy 25 mm nad normál, by-
lo 7 dešťů za 5 dní a sněžilo 20 krát 
za  18 dní a  napadlo sněhu 46 cm, 

nejvíce dne 26. ledna 8 cm. Sníh le-
žel od 1. do 10. a od 19. do 31. ledna. 
Dne 12. ledna začalo ledování, jež tr-
vá dosud a dne 18. a 19. rozvodnila 
se Nežárka táním sněhu. 

12. února 1915
Zájezd do Jindř. Hradce
Zajela jsem si letos do Jindř. Hradce, 
abych se podívala na  tamní mateř-
skou školu. Zaujalo mne město ne-
jen svými památnostmi, celkovým 
rázem a  krásnou krajinou, ale také 
tím, že má opatrovnu již 38 let, že 
tedy mělo zájem pro tuto blahodár-
nou instituci v  letech, kdy jinde se 
o tuto otázku vůbec ještě nestarali. 
Byla jsem překvapena, jak pěkně je 
školka zařízena a věřím, že při 35 le-
tém jubileu výstavka mateřské ško-
ly bohatě naplnila všechny tři míst-
nosti; vždyť to co ředitelka a učitelky 
za  ta léta společnou prací pořídily, 
jest obdivuhodno a bije do očí i teď. 
Jsem přesvědčena, že místní činitelé 
zasadí se plnou silou, aby všem uči-
telkám školy mateřské v  místě by-
ly upraveny poměry dle resoluce V. 
sjezdu pěstounek z r. 1908. Mzdové 
požadavky jsou vlastně minimální, 
vždyť každý musí uznati, že za  ny-
nějších drahotních poměrů nelze 
slušně žíti s méně než s 1000 K. Ida 
Jarníková, řed. Časopisu učitelek 
škol mateřských v Praze.
 
26. února 1915
Odjezd vojska
V  pondělí odpoledne odjel dal-
ší oddíl našeho domácího pluku 

po odbytém vycvičení do války. Vo-
jíni ti byli poslední dobou ubytová-
ni v  Děbolíně, odkudž také rázem 
4. hodiny zvláštním vlakem odjeli 
směrem k Veselí. K rozloučení dosta-
vily se i sem vždy obětavé a neúnav-
né dámy pí.  M. Mertová, choť sta-
rosty města s  předsedkyní odboru 
Červeného kříže pí Kl. Solperovou, 
aby odjíždějící statné vojíny hojně 
obdarovaly doutníky a  cigaretami, 
jakož i  různými teplými předměty 
jako nátepničkami, kuklemi apod. 
a odevzdaly jim po medailonku Pan-
ny Marie. … Na  rozloučenou hrála 
vojínům po  celou dobu nasedání 
až do samého odjezdu výborně se-
hraná, nově utvořená hudba vojen-
ská, která se sem již záhy po poledni 
z Hradce dostavila. 

Pro neslušné chování
před odvodní komisí byl J. Š. z  P.
6 hodinovým vězením potrestán. 

Zaběhl se
malý černostrakatý pes z  Buku. 
Majitelka Marie Longinová žádá 
o zprávy. 

VI. Masopustní ostatky
Leckdo asi vytkl předešlé kapito-
le, že nevyčerpává látky, jak by mě-
la, kde že je výčet zábav a místnos-
tí, spolků a korporací, které se kdysi 
v Hradci starávaly o kapsy jinak bez-
toho dosti obtížených poplatníků 
a  poplatnic. … Tedy v  masopustě 
r. 1884 pořádaly se v Hradci tyto ta-
neční zábavy: dne 9. ledna ples c.k. 

priv. Sboru ostrostřeleckého v  sá-
le na  střelnici, 12. ledna taneční ví-
nek v ressourcu, 13. ledna ples kato-
lických tovaryšů v  sále střeleckém, 
tamtéž dne 16. ledna kostumní 
ples divadelní jednoty „Jablonský“, 
20. ledna taneční zábava truhlář-
ských pomocníků v  Rudolfově, 
31. ledna vínek důstojníků zdejší po-
sádky v sále střeleckém, 3. února ví-
nek poddůstojníků v téže místnosti, 
6. února vínek zpěváckého spol-
ku Černín tamtéž, 10. února vínek 
družstva řeznického u pana Tuzara, 
14. února vínek v ressourcu a téhož 
dne taneční zábava vojenské ka-
pely zdejšího pluku v  místnostech 
p. Cellerina (Hostinec Cellerinův bý-
val v místnostech nárožního domu, 
patřícího p.  Hofbauerovi z  Vídně, 
kde byli později obchodníci Rybič-
ka a  Millner a  dnes je obchod pa-
na Veselého), 16. února taneční zá-
bava měšťanské besedy, 19. února 
domácí zábava na  Nové hospodě, 
21. února reduta v střelnici, 23. úno-
ra šibřinky v  ressourcu a  25. února 
taneční zábava v měšťanské besedě. 
Ferdinand Strejček, Jindřichův Hra-
dec let osmdesátých. Ohlas od Ne-
žárky, 45, 1915, č. 6, s. 1.

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu od  12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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  Všední dny pomůže rozzářit 
argentinské tango 
Máte chuť zkusit něco nového? 
Zkuste třeba improvizovaný pro-
žitkový tanec, který se v  Jindři-
chově Hradci tančí již 8 let.
Zveme tanečně zvídavé páry 

i  jednotlivce do  kurzů pro začá-
tečníky. V  těchto kurzech se se-
známíte se základy tohoto tance 
– technikou, držením těla, obje-
tím, vedením. Uslyšíte nová ta-
juplná slova jako mulineta, pro-
menáda, media luna, baldoza 
a získáte základ pro další tančení.
Termíny kurzů:
28. 1. - 4. 3. 2015, 4. 4. - 6. 5. 2015 
každou středu vždy od  19.00 
do  21.00 hodin v  Domě dětí 
a mládeže, Růžová ul. 10, Jindři-

chův Hradec. Argentinské tan-
go není to tango, které znáte 
z  televize nebo tanečních. Zde 
se netančí „navenek“, do  pro-
storu, ale dovnitř páru. Taneč-

níci se snaží dosáhnout soula-
du s  hudbou a  spolu navzájem.
Chcete se vyprostit z vleku všed-
ních a neustálých nutností? Chce-
te zastavit čas a  dát prostor své 
touze po harmonii – přijďte a vy-
zkoušejte fenomén argentinské-
ho tanga.

kontakt: 778 094 800
info@tango-jh.cz
www.tango-jh.cz

Vlasta Křičková

  Sdružení Hamerský potok vloni a letos
Co se u  nás minulý rok událo? 
Někteří z  vás se zúčastnili naší 
dubnové procházky Jindřišským 
údolím s  odborným výkladem 
o  významu stromů v  přírodě, či 
květnové akce pro děti a  Jindro-
vě naučné stezce. V  květnu jsme 
také uspořádali pro Klub aktiv-
ního stáří přednášku o  ochraně 
přírody. V  srpnu jste mohli strá-
vit večer s  netopýry a  v  září se 
podílet na úklidu podél Jindrovy 
naučné stezky. Kromě těchto ak-
cí pro širokou veřejnost jsme se 
nadále snažili o  zpříjemnění va-
šich procházek Jindřišským údo-
lím. Za  podpory nadace Partner-
ství jsme opravili dvě studánky 
v  údolí. Tímto bychom chtěli ta-
ké poděkovat místním chatařům 

a  obci Rodvínov za  výpomoc při 
zpřístupnění studánek. Dále jsme 
za podpory grantu Lesy ČR a da-
ru Lesní správy Jindřichův Hra-
dec začali vytvářet „Ptačí stezku“, 
která bude součástí Jindrovy na-
učné stezky mezi Jindřiší a Blaže-
jovem a zavede vás i k opravené 
studánce ve stráni. Prozatím jsme 
na „Ptačí stezku“ rozmístili ukáz-
ky budek a vytvořili úvodní infor-
mační panel. V následujících mě-
sících budeme „Ptačí stezku“ dále 
dotvářet, abyste si ji v  létě mohli 
náležitě užít. 
Také se nám v  roce 2014 poda-
řilo získat grant Českého svazu 
ochranářů přírody, díky němuž 
jsme mohli provést mapování 

(pokračování na další straně) 

 Hola, chico – vítej, chlapče
Informační centrum pro mládež 
(ICM) v J. Hradci bude od 1. února 
2015 hostit absolventa university 
za  Španělska.   Ion Eslava využívá 
program Erasmus+ a bude tu pra-
covat jako dobrovolník v rámci Ev-
ropské dobrovolné služby.
Je to první dobrovolník přes Eras-
mus+, který bude působit v  již-
ních Čechách. Ion se pro tuto služ-
bu rozhodl na  doporučení svého 
bratra, který takto pracoval rovněž 
v České republice.
Projekt, který mu na míru vytvořilo 
ICM J. Hradec, se jmenuje “I want 
to be di� erent” – Chci se odlišovat.  
A  v  čem je to odlišení od  většiny 
mladých lidí?   Ion si chce zvýšit 
šance na  dobré zaměstnání, kte-
ré se bez praxe i ve Španělsku ob-
tížně hledá. Proto odjíždí na rok ze 
své vlasti, aby získal  praxi a zkuše-
nosti, a tím si připsal cenné “body” 
do životopisu při hledání práce. 
Co od Iona očekáváme? Zapojí se 
do různých projektů ICM, bude se 
učit   česky a  učit španělštinu. Je-
ho stěžejním úkolem je propago-
vat Evropskou dobrovolnou služ-
bu. Při besedách na školách bude 

povzbuzovat mladé lidi, aby pře-
konali ostych nebo pohodlnost 
a  vycestovali s  pomocí Erasmu+ 
do  zahraničí pracovat nebo stu-
dovat. Tyto besedy budou vede-
ny v anglickém jazyce, takže mladí 
lidé budou mít příležitost zlepšit 
své komunikativní dovednosti.
Projekty Evropské dobrovolné 
služby probíhají v délce 2-12 mě-
síců. Jsou zaměřeny např. na  kul-
turu, děti a mládež, sport, sociální 
péči, umění, ekologii.   Potencio-
nální zájemce si tedy může volit jak 
délku, tak zaměření svého pobytu, 
Děti a studenti z Jindřichova Hrad-
ce budou mít možnost se s Ionem 
scházet jak v prostorách ICM třeba 
na  kurzech španělštiny nebo ne-
formální konverzaci, tak i  na  růz-
ných projektových dnech. Ion jis-
tě rád přijme pozvání domů nebo 
na kulturní a sportovní akce. Věří-
me, že se mu v Jindřichově Hrad-
ci bude líbit, najde tu opravdové 
přátele a ve své vlasti a bude pro-
pagovat Českou republiku, Jiho-
český kraj i naše město.

Ludmila Černocká

  Lidé s mentálním postižením jsou 
součástí naší společnosti 
Lidé s mentálním postižením mají 
právo dělat věci tak, jak chtějí. Mo-
hou se pohybovat tam, kde chtějí. 
Mohou dělat i divné a špatné věci 
a nést za své chování přirozené ná-
sledky. Mají právo zažívat normál-
ní přístup od  všech ostatních. Zá-
roveň umějí být užiteční ostatním 
a mají k tomu dostávat příležitosti. 
Stejně jako každý nás.
K  tomu, aby tomu tak mohlo být, 
potřebují, abychom je podporovali 
tam, kde to sami nedokážou. Víme, 
že lidé s mentálním postižením ne-
patří do ústavu, ale patří mezi nás. 
Proutek nabízí těmto lidem pod-
poru ve dvou sociálních službách – 
chráněném bydlení a podpoře sa-
mostatného bydlení. 

Díky tomu se sami starají o domác-
nost, vaří si, uklízí, perou. Tráví vol-
ný čas podle svých zájmů a potřeb, 
využívají veřejné i  další sociální 
služby. Prostě dělají běžné činnosti 
jako každý kolem nich. 
Aby byli právoplatnými členy spo-
lečnosti, mají možnost pracovat  
v chráněné dílně Proutku v Plasné 

na základě platné pracovní smlou-
vy. Za  svou práci pobírají mzdu, 
kterou mohou utratit dle svých po-
třeb a přání jako každý z nás.
Toto vše je možné díky � nančním 
prostředkům, které Proutek získá-
vá také z  bene� čních akcí. V  nej-
bližší době bude uskutečněno di-
vadelní představení „Poslední ze 
žhavých milenců“. Tuto akci pořá-
dá Proutek na  základě oznáme-
ní Krajskému úřadu v Českých Bu-
dějovicích, který vydal osvědčení 
číslo KUJC1 (26505/2013) OLW ze 
dne 20. 5. 2013. Bylo vytištěno 575 
vstupenek a  výtěžek bude použit 
na  provoz chráněné dílny a  chrá-
něného bydlení pro lidi s  mentál-
ním postižením.

Vystoupení, jehož hlavními před-
staviteli jsou Simona Stašová a Pe-
tr Nárožný, se uskuteční 12. 2. 2015 
v  divadelním sále KD Střelnice 
od 19.00 hodin. Lístky jsou v před-
prodeji na tel čísle: 774 402 251, ne-
bo na emailu: alzbeta@proutek.cz

Zuzana Marková
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CHCETE NÁS?
Šmudla, pes, kříženec, 6 let, kastrovaný 
Šmudla váží 10,5 kg, v kohoutku mě-
ří 37 cm. Je čistotný, trochu bojácný 
(nevěří ze začátku lidem), ale jakmi-
le zjistí, že mu nic nehrozí, je věrný 
a mazlivý. S ostatními pejsky vychází 
dobře, i kočičky má rád. Na vodítku 
chodí hezky a po zvyknutí si na člověka chodí bez problé-
mů i bez vodítka.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Pajda, pes, kříženec jezevčíka, 1-2 roky, kastrovaný
Pajda je mladý pejsek, je mazli-
vý a  velmi milý, má rád i  malé dě-
ti a  kočky. Přišel k  nám se zlome-
nou nohou, která se mu již hojí. Váží 
8-9 kg. S  ostatními pejsky vychází 
dobře, někdy má sice tendence nad pejsky - kluky se po-
vyšovat, ale nechá se rychle slovně usměrnit. Na  vodít-
ku chodí perfektně, na volno ještě líp. V bytě je čistotný 
a hodný, nic neničí, neštěká.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Pes, kříženec, 5-6 měsíců
Pejsek byl nalezen v  okolí Starého 
Města pod Landštejnem. Dle veteri-
náře je starý 5-6 měsíců, kříženec, je 
poslušný, reaguje na povely, neumí 
na  vodítku - nikdo ho asi neučil. Je 
mazlivý k dětem i dospělým. Očko-
vaný.
Kontakt pro zájemce - 384  386  239, 602  447  834, 
723 893 232 (Nová Bystřice)

Amor, kocourek, 2 roky, kastrovaný
Amor je hodný, kontaktní kocou-
rek. Zvyklý v bytě, na ostatní kočičky 
i pejsky. Čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Electra, kočka, cca 10 let, kastrovaná
Electra je hodná kočička. Když se 
na ni jde zprudka, tak občas prskne, 
ale při klidném přístupu se ráda po-
mazlí. Zvyklá na kočičí WC i na ostat-
ní kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Odetka, kočka, 1-2 roky, kastrovaná
Odetka je velmi milá, mazlivá kočič-
ka. Je to drobná kočička s  velkým 
srdcem. Čistotná, zvyklá na  ostatní 
kočky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá 

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB 
PŘI DDM V J. HRADCI

 ÚKAZY NA OBLOZE V ÚNORU 2015
Planety Merkur a Neptun jsou v únoru nepozorovatelné, Venuši, Mars a Uran spatříme večer 
nad západem. Jupiter lze pozorovat celou noc, Saturn se opět vrací na ranní oblohu. 

Pozorování Měsíce je velice hezké, nejlépe, je-li Měsíc ve fázi kolem první čtvrti. V tuto dobu 
je totiž Sluncem osvětlován z pravé strany, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu, 
vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz v dalekohledu je velice působivý. Měsíc projde 4. úno-
ra úplňkem, 12. února poslední čtvrtí, 19. února novem a 25. února nastane první čtvrť. Dne 
6. února je Měsíc v odzemí (406 132 km), 19. února v přízemí (356 998 km).     

I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fa-
kulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem na Hvězdárně pak 
uvidíte i erupce a další děje na Slunci.

Obloha v zimě je jako v každém jiném ročním období velmi pěkná, nabízí k prohlídce množ-
ství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti únorové oblohy roku 2015:

6. 2. v 8.00 hodin je Jupiter nejblíže k Zemi a v 19.00 hodin nastává jeho opozice se Sluncem 

19. 2. v 0.49 hodin Slunce vstupuje do znamení Ryb

21. 2. v 1.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 1,3° severně; srpek Měsíce v blízkosti Venuše a Marsu pozoro-
vatelný 20. a 21. 2. večer nad západním obzorem, dalekohledem lze ve skupině vyhledat Uran)

21. 2. ve 2.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,7° severně)

22. 2. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Uranem (Měsíc 0,4° jižně; těsná konjunkce nastane pod naším obzorem, 
Uran lze v blízkosti Měsíce, Venuše a Marsu vyhledat 21. 2. večer nad západním obzorem)

22. 2. v 6.00 hodin - Venuše v konjunkci s Marsem (Venuše 0,4° severně; planety pozorovatelné 21. 2. večer nad zá-
padním obzorem)

24. 2. v 17.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci (27° od Slunce)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2015:
odpoledne: 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.

! ! ! Od 1. února 2015 platí změna vstupného ! ! !
Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí 30 Kč, děti 20 Kč

Pro školní exkurze zůstává vstupné beze změn, tzn. 10 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

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 ja-

ko náhradní program nabízíme projekci � lmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem.

• Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný.
• Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tříden-

ním 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 30 Kč 50 Kč 70 Kč

děti do 15 let 20 Kč 30 Kč 40 Kč

Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

dobře, někdy má sice tendence nad pejsky - kluky se po-

chodí hezky a po zvyknutí si na člověka chodí bez problé-

ptáků a savců v Jindřišském údolí. Před-
chozí průzkumy prokázaly výskyt napří-
klad velmi vzácné užovky podplama-
té, nebo tesaříka vázaného potravně 
na porosty jedlí, případně kriticky ohro-
žené houby hlívičky jedlové. Rovněž by-
lo zjištěno několik druhů ptáků zapsa-
ných v  červeném seznamu obratlovců 
ČR. Z  nejzajímavějších to je například 
skorec vodní, pták, který se pro potra-
vu potápí na dno potoka, nebo početná 
populace lejska šedého.
Pro tento rok jsme si pro vás připravili 

další akce, na které bychom vás rádi po-
zvali. V dubnu se projdeme Jindřišským 
údolím za ptačím zpěvem, v květnu nás 
čeká úklid v  rámci akce Ukliďme svět, 
v  červnu budeme pořádat tradiční ak-
ci pro děti a rodiče v Jindřišském údolí, 
v srpnu budete opět moci strávit večer 
s netopýry a na konec října pro vás při-
pravujeme celodenní akci Den stromů. 
O  dalších aktivitách vás budeme včas 
informovat. Více podrobností najdete 
na www.hamerskypotok.cz.

Kamila Půlpytlová

další akce, na které bychom vás rádi po-
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  Knihovnu jindřichohradecké fakulty managementu rozzáří barvy
Knihovnické a informační centrum Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů Ondřeje Soukupa 
nazvanou "V záři barev". Slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 18. 2. 2015 v 17.00 hodin v knihovně Fakulty managementu VŠE v Jindřicho-
vě Hradci. Výstava potrvá do 30. června. 

Mladý jindřichohradecký ma-
líř zde bude prezentovat průřez 
celé své tvorby, která by se da-
la rozdělit do  třech oblastí. Nej-
početnějším oddílem jsou ob-
razy Jindřichova Hradce a  okolí. 
Autor se zde snaží zachytit ne-
všední zákoutí převážně z  je-
ho působiště (J. Hradec) a  při 
jeho osobitém rukopise vzni-
ká zajímavý soubor obrazů.
Ondřej Soukup se dále zabý-
vá ilustrační tvorbou klasických 
sci-�  námětů a  v  poslední době 
převážně postapokalyptickou 
dobou lidské populace. Na  to-
to téma připravuje sbírku poví-
dek doplněných o  jeho ilustra-

ce s  názvem "Tak osamělý den". 
Posledním rozsáhlým tématem, 
kterému se Ondřej věnuje, je his-
torická malba a  to hlavně z  let 
1939-1945. Tyto obrazy jsou zají-
mavé hlavně tím, že umělec spo-
lupracuje s  mnoha pamětníky 
a  historiky a  tím vytváří jedineč-
ná díla postavená na skutečných 
událostech. V  roce 2014 se svým 
otcem vydal ilustrovanou knihu 
"Cíl pro dnešní den", která je za-
měřená zejména na leteckou bit-
vu nad Jindřichohradeckem. Mo-
mentálně pracuje na  leteckých 
malbách ke  knize věnované 75. 
výročí bitvy o Británii. Její vydání 
je plánováno ke konci května.

Výstava bude otevřena v Knihov-
nickém a  informačním centru 
FM VŠE se sídlem v  Jindřichově 
Hradci vždy od pondělí do čtvrt-

ka od 8.30 do 17.00 hodin a v pá-
tek od 8.30 do 14.30 hodin až do 
30. 6. 2015.

Věra Kubátová

  KAVÁRNIČKA
pro střední a starší generaci  
2. čtvrtek v měsíci
otevřeno od 9.30 hodin, program 10.00 - 11.30 hodin

 12. února Viktor Fischl – povídky česko-židovského autora
 12. března O doprovázení nemocných
 duben  plánujeme zájezd do Českého Krumlova (čtvrtek 23. 4.) 
 14. května program bude upřesněn později
 11. června program bude upřesněn později

YMCA centrum najdete na sídlišti Vajgar, v areálu 5. ZŠ 
– vchod od Trojstřediska.

Více na www.ymca-jh.cz ; tel. 777032221

 Dříve narození si mohou dát dostaveníčko 
v YMCA centru
Již rok se setkáváme každý druhý čtvrtek v měsíci se seniory v tzv. 
Kavárničce v  YMCA centru na sídlišti Vajgar. YMCA centrum, kte-
ré provozuje YMCA J. Hradec, se nachází v areálu 5. ZŠ – vchod je od 
Trojstřediska. Pro účastníky Kavárničky je připraven program. Povídáme 
si o různých tématech, promítáme � lmy a také chystáme zájezd do Čes-
kého Krumlova.
Otevřeno je od 9.30 hodin, program začíná v 10.00 hodin a trvá do 
11.30 hodin.
Setkání v únoru se koná ve čtvrtek 12. 2. a povídat si budeme o čes-
ko-židovském spisovateli Viktoru Fischlovi. Všechny srdečně zveme.
Informovat se můžete na www.ymca-jh.cz, nebo na telefonu 777 032 221.

Blanka Nová

KULTURNÍ SERVIS

 Hurá do ulic v maskách! Blíží se tradiční masopustní veselí
Oblečte si veselou masku, pro-
jděte se centrem Hradce a dejte 
si vynikající jitrničku nebo jelít-
ko. Letošní masopust se pod tak-
tovkou Kulturního domu Střelni-
ce odehraje v neděli 15. února. 
Účastníci mezi sebe rádi uvítají 
všechny, kteří jsou ochotní vyra-
zit do průvodu v masce.

K pestrému průvodu maškar se 
totiž může přidat úplně každý, 
od nejmladších až po ty nejstar-
ší. Stačí jen v masce přijít k baráč-
nické rychtě v ulici Na Příkopech, 
odkud se průvod ve 13.00 ho-
din vydá ulicemi Na Příkopech, 
Husovou a Klášterskou na Masa-
rykovo náměstí. Tam na přihlíže-
jící čeká krátká scénka. Po ní se 
veselý průvod vydá dál Panskou 

ulicí a skončí na náměstí Míru, 
kde vyvrcholí bohatý doprovod-
ný program. Jeho součástí bude 
například masopustní hodování, 
tancovačka nebo soutěž v pojí-
dání jitrnic a pití piva. Na přípra-
vě masopustního průvodu se po-
dílí také Obec baráčníků Kunifer, 
Divadelní společnost Jablonský 
a kapela Ukrutanka.

Masky si můžete zapůjčit v ba-
ráčnické rychtě ve středu 11. 2. 
v době 16.00 – 18.00 hodin.

Kulturní dům Střelnice záro-
veň zve všechny děti na Dětský 
maškarní karneval. Ten se koná 
v sobotu 14. února a v neděli 
15. února, vždy od 14.00 hodin. 
Vstupenky na oba dva dny se dají 

koupit v předprodeji v pokladně 
KD Střelnice od 31. ledna.
Pod názvem masopust se pod-
le tradice skrývá celé období od 

svátku Tří králů až do začátku po-
stní doby. Maškary a tanec míva-
ly pro naše předky kdysi mnohem 

(pokračování na další straně)

Autor: Ondřej Soukup
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hlubší smysl – totiž hospodář-
ský. Tancovačka masek měla při-
nést kromě plodnosti také boha-
tou úrodu na polích a prosperitu 
dobytka. I masopustní koledová-
ní mělo jiný význam – především 
pro chudší lid, jehož skromné zá-
soby se po zimě značně tenčily.

Masopustní masky bývaly, a do-
dnes jsou, velice rozmanité a pes-

tré. Dnes průvody doplňují i mo-
derní, novodobé masky, zatímco 
k dávné tradici patří například 
medvěd, klibna (neboli kobyla) či 
bába s nůší. Cílem masek v prů-
vodu je především pobavit sebe 
i přihlížející, zatančit si nebo mezi 
davem diváků způsobit nějakou 
veselou neplechu.

Adam Hudec

 Muzeum fotogra� e a MOM nabízí kurzy pro děti 
Muzeum fotogra� e a  moderních 
obrazových médií nabízí i  v  le-
tošním roce skupinové kurzy 
pro děti a  mládež, zprostředku-
jící mladým zájemcům základy 
správného fotografování. Vybí-
rat lze ze čtyř variant s názvy Zá-
klady fotografování, Fotogra� cký 
portrét, Hra se světlem a Fotogra-
fování architektury a krajiny. Vyu-
čují zkušení lektoři Stanislav Ma-
xa a  Radim Strojek, fotoaparáty 
zapůjčuje muzeum. Přihlášky se 
přijímají v  pracovní dny na  tel. 
384  362  459 nebo 384  370  771. 
Nabídka kurzů, jež lze absolvovat 

jednotlivě či jako pokračovací, 
platí po celý rok včetně prázdnin. 
Z výběru snímků od více než 600 
loňských dětských kurzistů vznik-
la koncem minulého roku zajíma-
vá výstava „Jindřichův Hradec, 
město, které mám rád(a)“. Veřej-
nost ji zhlédne opět v letošní vý-
stavní sezoně od 18. dubna 2015, 
třeba jako inspiraci k  návště-
vě některého z  fotogra� ckých 
workshopů pro děti či dospělé 
z připravované nabídky vzděláva-
cího programu muzea.       

Eva Florová
Foto: Stanislav Maxa

  Kulturní dům Střelnice zve na únorové divadlo
KD Střelnice uvádí divadelní ko-
medii Patricka Haudecoera a  Da-
nielly Navarro – Haudecoeur
„S  NEBO BEZ?“ dne 16. 2. 2015 
v  19.00 hodin ve  společenském 

sále v rámci předplatného skupiny 
A – JARO 2015. Divadlo Palace.
V režii Vandy Hybnerové a Jakuba 
Čermáka hrají: Vanda Hybnerová, 
Jakub Žáček, Vojtěch Záveský, Ri-

chard Trsťan, Lucia Kašiarová, To-
máš Grúz. Skupina herců zkouší 
divadelní frašku. Je pár dní před 
premiérou a nic není hotové. Tech-
nika je � egmatická, režisérka ne-

zvládá krizové situace a mezi her-
ci vzrůstá napětí. Nadchází večer 
premiéry a situace na jevišti se mě-
ní v nezvládnutelné delirium.

Ivana Bačáková
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  VYBRANÉ ÚNOROVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Komedie, Akční/USA/Bonton� lm/2D
Mortdecai, Charlie Mortdecai. Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol 
a svůj so� stikovaný knír, zaměstnán je jako aristokrat. V akční kome-
dii Mortdecai: Grandiózní případ se vrhne do velkolepého pátrání po 
ukradeném obraze, procestuje půlku zeměkoule a bude čelit mno-
ha protivníkům. 

Hrají: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, 
Olivia Munn nebo Je�  Goldblum. 
Režie: David Koepp
Hrajeme:  7. a 8. 2. 2015 od 17:30 a 20:00

KÓD ENIGMY - (The Imitation Game)
Drama, Životopisný/V.Británie, USA/Forum Film CZ/2D
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do do-
mu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict 
Cumberbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech 
odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních pře-
stupků a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastně-
ných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem po-
dílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje 
Enigma. 

Hrají: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, 
Mark Strong, Charles Dance, Allen Leech, Tuppence Middleton, Rory 
Kinnear, Matthew Beard, Tom Goodman-Hill
Režie: Morten Tyldum
Hrajeme: 13. 2. 2015 od 17:30 a 20:00

VETŘELEC: režisérský sestřih 
(Alien: Director’s cut)
Sci-Fi, Horror /USA, V.Británie/APK c.s./2D
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-�  se Sigourney Weaver 
v roli statečné Ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné lodi 
Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se 
dostal na palubu z líhně na neznámé planetě.

Hrají: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry 
Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto, Bolaji Badejo
Režie: Ridley Scott
Hrajeme: 25. 2. 2015 od 19:00 

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 
(Kingsman: The Secret Service)
Akční komedie/V.Británie/CinemArt/2D
Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých 
jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským 
službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná. Počet jejích 
agentů je pevně daný a za každého, který odešel (většinou nedob-
rovolně a bolestně), nastoupí pečlivě vycvičený a otestovaný nová-
ček, kterého doporučí některý z agentů ve službě. Právě díky tomu se 
do výběrového systému dostávají hlavně synové významných rodin.
Výjimkou z pravidla se stane až Gary „Eggsy“ Price (Taron Eger-
ton). V pravou chvíli mu nabídne novou životní šanci jeden z agentů 
Kingsman - superšpión Harry Hart (Colin Firth), který nejen vypadá, 
ale také se chová jako pravý anglický gentleman. Aspoň většinou. 
Někdy to prostě nelze.

Hrají: Colin Firth, Taron Egerton, Mark Hamill, Samuel L. Jackson, 
Mark Strong, Michael Caine, Sophie Cookson, Jack Davenport, So� a 
Boutella 
Režie: Matthew Vaughn
Hrajeme: 26. a 27. 2. 2015 od 17:00 a 20:00

Zdroj: www.csfd.cz  www.cinemart.cz  www.bonton� lm.cz  
www.forum� lm.cz   APK cinema service

KINO
STŘELNICE

únor 2015 www.jh.cz
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
5. 2. 17:00, 20:00
NEZLOMNÝ
Drama, Životopisný/USA/2D
6. 2. 17:30, 20:00
SLÍDIL
Krimi, Thriller/USA/2D
7.-8. 2. 17:30, 20:00
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Komedie, Akční/USA/2D
12. 2. 16:30, 20:00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Fantasy/USA/2D
13. 2. 17:30, 20:00
KÓD ENIGMY
Drama, Životopisný/V. Británie, USA/2D
14.-15. 2. 17:00, 20:00
JUPITER VYCHÁZÍ
Sci-Fi, Dobrodružný/USA/3D
18. 2. 19:00
SILS MARIA (ART kino)
Drama/Francie, Švýcarsko/2D
19.-20. 2. 17:30
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Animovaný/USA/3D
19.-20. 2. 20:00
SAMA NOCÍ TMOU
Horror, Romance/USA/2D
21.-22. 2 17:30, 20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama, Erotický/USA/2D
25. 2. 19:00
VETŘELEC: režisérský sestřih
Sci-Fi, Horror /USA, V. Británie/2D
26.-27. 2. 17:00, 20:00
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Akční komedie/V. Británie/2D
28. 2.-1. 3. 17:30, 20:00
BABOVŘESKY 3
Komedie/ČR/Falcon/2D
Představení pro děti 
(Vždy od 15:00 hodin)

1. 2.
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
ČR / pásmo pohádek / 35mm
8. 2.
KRAKONOŠ A MISTR
ČR / pásmo pohádek / 35mm
15. 2.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 3
ČR / pásmo pohádek / 35mm
22. 2.
MALÝ TYGR
ČR / pásmo pohádek / 35mm
1. 3.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
ČR / pásmo pohádek / 2D

Změna podmínek předprodeje a rezervací:
Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Rezervovat vstupenky lze na http://kino.jh.cz. 
Nevyzvednuté rezervace se 3 dny před začát-

kem představení ruší. Držitelům průkazů ZTP/P 
– sleva 50 % - pouze v pokladně kina.

Změna programu vyhrazena.

  Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ - 14. 2. 2015 
Songfest - Vítání roku Ovcééé
Komorní hudební festival, Divadlo Drak.

CHEB - 17. 2. 2015
Koncert Petra Vašinky
Muzeum, Valdštejnská obrazárna. Hráč na 
kontrabas, zařazený na prestižní Listině mla-
dých umělců Českého hudebního fondu, ob-
držel v roce 2014 na Mezinárodní soutěži Leo-
še Janáčka v Brně 3. cenu a cenu za nejlepší 
provedení soudobé skladby.

KUTNÁ HORA - do 27. 2. 2015
Vojtěch Vlk - Na březích řeky Gangy 
Výstava fotogra� í ve foyer Městského Tylova 
divadla.

LITOMYŠL - 30. 1. - 22. 3.2015
Šárka Hrouzková a její žáci  
Regionální muzeum v Litomyšli a Městská 
galerie Litomyšl - dům U Rytířů. Velká výsta-
va umělkyně a pedagožky, která oslavila vý-
znamné životní jubileum (1954). Navazující 
výstava v Regionálním muzeu představí díla 
více než šedesáti jejich žáků. 

POLIČKA - 14. 2. – 12. 4. 2015
Velikonoční výstava
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech ve veli-
konočních zvycích v Centru Bohuslava Marti-
nů v Poličce.

TELČ - 12. 2. – 15. 2. 2015
XIV. Český zimní sraz turistů v Telči
Lyžařské i pěší trasy, třídenní přejezd/přechod 
přes čtyři vrchy Vysočiny, kulturní a poznáva-
cí program.

TŘEBOŇ - 21. 2. 2015 
Třeboňský masopust
10:00 - 12:00 hod., Masarykovo náměstí, ma-
sopustní veselice tentokrát s koledníky z Be-
nešova nad Černou. 
Čtvrtý ročník obnovené tradice v Třeboni, za-
pojit se může každý, pro nejlepší masky bu-
dou připraveny ceny.

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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Kuželky – Slovan JH, družstva – divize JIH

kolo 16. N. Bystřice – JH pá 30. 1. 17:30

kolo 17. JH – N. Včelnice pá 6. 2. 17:30

kolo 18. N. Město n./M. – JH so 21. 2. 13:00

kolo 19. JH – PSJ Jihlava B pá 27. 2. 17:30

Kuželky – Slovan JH B, družstva – okresní přebor

kolo 10. N. Včelnice B – JH B pá 6. 2. 18:00

kolo 11. JH B – N. Bystřice D čt 19. 2. 17:30

kolo 12. Kunžak D – JH B čt 26. 2. 18:00

Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy

kolo 14. Poruba B – JH ne 1. 2. 13:00

kolo 16. Most B – JH ne 15. 2. 15:30

kolo 17. JH – Otrokovice so 21. 2. 18:00

kolo 18. Vršovice – JH ne 1. 3. 18:00

Házená – TJ Házená JH, Český pohár ženy

kolo 4. JH – Veselí n./M. st 25. 2. 18:00

Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, starší dorostenky

kolo 1. Kobylisy – JH so 31. 1.

kolo 2. JH – Vršovice so 7. 2.

kolo 3. Astra Praha – JH ne 15. 2. 12:00

kolo 4. JH – HC Plzeň so 21. 2.

Házená – TJ Házená JH, II. liga – Čechy, mladší dorostenky

kolo 1. Žirovnice – JH ne 1. 2. 14:00

kolo 2. JH – Vršovice so 7. 2.

kolo 3. Most – JH ne 15. 2. 17:30

kolo 4. JH – HC Plzeň so 21. 2.

kolo 5. Písek – JH so 28. 2.

Basketbal – BK Lions JH, muži – KOOPERATIVA NBL

kolo 30. JH – USK Praha so 31. 1. 18:00

kolo 31. Brno – JH st 4. 2. 18:30

kolo 32. Ostrava – JH so 7. 2. 17:30

kolo 33. JH – Pardubice st 11. 2. 18:00

kolo 34. JH – Děčín so 14. 2. 18:00

kolo 15. Nymburk – JH út 17. 2. 18:00

kolo 35. Svitavy – JH st 25. 2. 17:00

kolo 36. JH – Prostějov so 28. 2. 18:00

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – skupina A

kolo 17. Nymburk B – JH so 7. 2.

kolo 18. Brandýs n./L. – JH ne 8. 2.

kolo 19. JH – Benešov so 21. 2. 15:00

kolo 20. JH – Sparta Praha B ne 22. 2. 10:30

Basketbal – BK Lions JH, žákovská liga U15 – skupina A

kolo 6. Roudnice n./L. – JH so 7. 2.

kolo 7. Ústí n./L. – JH ne 8. 2.

kolo 1. Tigers ČB – JH so 21. 2.

kolo 8. JH – Tigers ČB ne 22. 2. 8:30

SPORT

  Kam a kdy za sportem?
Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor

kolo 18. JH B – Kaplice so 31. 1. 15:00

kolo 19. JH B – Písek B ne 1. 2.

kolo 20. Strakonice B – JH B so 14. 2.

kolo 21. Vimperk – JH B ne 15. 2. 9:30

kolo 22. JH B – Pelhřimov so 28. 2. 15:00

kolo 15. Pelhřimov – JH B ne 1. 3. 11:00

Basketbal – BK Lions JH, starší mini žactvo U13 
– oblastní přebor F1

kolo 2. JH – Strakonice dívky so 7. 2.

kolo 2. JH – Strakonice dívky so 7. 2.

kolo 3. Pelhřimov dívky – JH so 21. 2.

kolo 3. Pelhřimov dívky – JH so 21. 2.

Basketbal – BK Lions JH, mladší mini žactvo U12 
– oblastní přebor F2

kolo 1. Tigers ČB – JH ne 31. 1.

kolo 1. Tigers ČB – JH ne 31. 1.

kolo 2. JH – Pelhřimov dívky so 14. 2.

kolo 2. JH – Pelhřimov dívky so 14. 2.

Basketbal – BK Lions JH, nejmladší mini žactvo U11 
– oblastní přebor F1

kolo 3. Písek – JH so 21. 2.

kolo 3. Písek – JH so 21. 2.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – skupina Západ

kolo 28. M. Budějovice – JH so 31. 1. 18:00

kolo 29. JH – Sokolov st 4. 2. 18:00

kolo 30. Pelhřimov – JH so 7. 2. 18:00

kolo 31. Jablonec n./N. – JH st 11. 2. 18:00

kolo 32. JH – Trutnov so 14. 2. 18:00

kolo 33. Kobra Praha – JH so 21. 2. 18:00

kolo 34. JH – Nymburk st 25. 2. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga ELIOD mladší dorost 
– skupina S 7/13

kolo 2. JH – Jihlava B pá 30. 1. 17:30

kolo 3. Tábor – JH ne 1. 2. 14:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH, krajská liga – starší dorost

kolo 17. JH – Rokycany so 31. 1.

kolo 18. Vimperk – JH so 14. 2.

kolo 19. JH – Strakonice so 21. 2.

kolo 20. Klatovy – JH so 28. 2.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga 
– starší žáci, 7. třída

kolo 27. Lužnice – JH so 31. 1.

kolo 28. JH – Písek ne 1. 2.

kolo 29. JH – Strakonice so 7. 2.

kolo 30. Tábor – JH so 14. 2.

kolo 31. JH – Č. Budějovice so 21. 2.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – mladší žáci, 5. třída

kolo 27. Lužnice – JH so 31. 1.

kolo 28. JH – Písek ne 1. 2.

kolo 29. JH – Strakonice so 7. 2.

kolo 30. Tábor – JH so 14. 2.

kolo 31. JH – Č. Budějovice so 21. 2.

Stolní tenis – Jitka JH, okresní přebor II. třídy

kolo 14. JH – K. Řečice C so 31. 1. 19:00

kolo 15. Studená D – JH pá 6. 2. 17:00

kolo 16. JH – N. Bystřice C pá 13. 2. 19:00

kolo 17. JH – Třeboň D pá 20. 2. 19:00

kolo 18. JH – Kunžak B pá 27. 2. 19:00

Šachy – TJ Slovan JH, družstva Jihočeská divize I.

kolo 6. JH – Č. Krumlov ne 1. 2.

kolo 7. Prachatice A – JH ne 22. 2.

Šachy – TJ Slovan JH B, družstva Jihočeská divize II. – skupina A

kolo 7. S. Ústí – JH B so 31. 1.

kolo 8. JH B – Třeboň so 28. 2.

Šachy – TJ Slovan JH C, družstva Jihočeská divize – Východ

kolo 9. JH C – Týn n./V. B so 21. 2.

Florbal – FK Slovan JH, ženy II. liga – skupina 5

kolo 13. JH – Jihlava B so 7. 2. 11:30

kolo 13. JH – Dačice so 7. 2. 14:30

Florbal – FK Slovan JH, starší žákyně liga – skupina 5

kolo 7. JH – Soběslav ne 22. 2.

kolo 7. JH – Světlá n./S. ne 22. 2.

kolo 7. JH – Soběslav ne 22. 2.

kolo 7. JH – Světlá n./S. ne 22. 2.

Florbal – FK Slovan JH, muži Jihočeská liga

kolo 15. JH – Lišov so 31. 1. 8:30

kolo 15. JH – Strakonice so 31. 1. 13:00

Florbal – FK Slovan JH, elévové Jihočeská liga

kolo 16. JH – Dačice ne 1. 3.

kolo 16. JH – Kaplice ne 1. 3.

Volejbal – TJ Slovan JH B, AC J. Hradec – okresní přebor, muži

kolo 8. JH B – Fruko po 2. 2. 20:00

Futsal FIFA – Kasalova pila JH – NB okresní liga

kolo 6. JH – Roztrhtrenky NB so 31. 1. 9:30

kolo 6. JH – Číměř so 31. 1. 10:30

kolo 6. JH – dle pořadí so 31. 1. 12:30

kolo 7. JH – dle pořadí so 7. 2. 10:20

kolo 7. JH – dle pořadí so 7. 2. 12:20

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga – Západ

kolo 14. JH – Nové Strašecí ne 1. 3. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorost NL – Jih + Západ

kolo 10. Suchdol – JH ne 1. 3. 10:00
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  Letem sportovním světem

 HÁZENÁ
Od pátku 20. února ráno až do ne-
děle 22. února do  17.00 hodin bu-
de v  městské sportovní hale v  Jin-
dřichově Hradci probíhat „Únorový 
pohár“, který je určený pro družstva 
mladších a  starších žákyň. Turnaje 
v  obou kategoriích se budou hrát 
systémem každý s každým, přičemž 
startovné je 1500 Kč. Pořádající TJ 
Házená J. Hradec do akce také vyšle 
své týmy. Bližší informace podá a při-
hlášky přijímá Zuzana Kohoutová
(kohoutovazuzana@seznam.cz; 
725 843 043).
Prvoligové házenkářky TJ Házená 
J. Hradec mají před sebou velkou 
výzvu v  podobě čtvrt� nále „Čes-
kého poháru“. Mezi nejlepší os-
mičku týmů v  ČR se dostaly díky 
výhře v druhém kole 26:20 v Plzni 
nad zdejší SVŠ a  domácím úspě-
chu v  osmi� nále proti Sokolnicím 
z pražských Kobylis (23:20). Nyní se 
jindřichohradecké hráčky mohou 
soustředit na souboj s interligovým 
HC Veselí nad Moravou. Proti aktu-
álně šestému týmu mezinárodní 
WHIL nebudou mít co ztratit, bu-
dou moci jen překvapit. Atraktiv-
ní zápas, jenž by si žádný sportov-
ní fanoušek neměl nechat utéct, se 
hraje ve středu 25. února od 18.00 
hodin v  městské sportovní hale 
v J. Hradci.

  KOPANÁ
Nevolební řádná Valná hro-
mada Okresního fotbalové-
ho svazu Jindřichův Hradec se 
uskuteční ve  středu 4. února 
v  zasedací místnosti sokolov-
ny TJ Slovan v jindřichohradec-
ké Jarošovské ulici čp. 743/II. 
Účastníci se mj. dozvědí o pro-
gramech okresních soutěží 
v  jarní části sezóny 2014/2015, 
když přebor zahájí svůj pro-
gram o  posledním březnovém 
víkendu a OS A + B se rozběhne 
10. a 11. dubna.
Čtvrtý ročník „E.ON Cup Čes-
ký pohár 2015“ již zná osmičku 
účastníků. Zimní turnaj, v němž 
se rozhodne o  postupujícím 
do  krajské části „Poháru FAČR“, 
se bude hrát od  neděle 22. 
února do  soboty 14. března. 
Týmy byly rozdělené do  dvou 
čtyřčlenných skupin, z nichž se 
do  finálového kvarteta dosta-
nou vždy dva nejlepší. Skupina 
A svá utkání absolvuje na umě-
lé trávě ve Staré Hlíně, mužstva 
ze skupiny B se utkají na  UMT 
Piketa v  Jindřichově Hradci. 
Skupina A: FK Stará Hlína, So-
kol Stráž nad Nežárkou, Rapid 
Lásenice, TJ Kunžak. Skupina 
B: Jiskra Strmilov, FK Studená, 
JZD Peč, Sokol Český Rudolec.

  LEDNÍ HOKEJ
Nábory dětí ve  věku 5 až 10 let 
do  své přípravky pořádá KLH 
Vajgar J. Hradec každé úterý 
od  17.00 hodin a  také každou 
neděli od  8.30 hodin. Děvčatům 
a  chlapcům stačí přijít s  brusle-
mi, rukavicemi, helmou (může být 
i cyklistická) a sportovně se obléct. 
Chrániče jsou samozřejmě vítány. 
Není potřeba, aby ratolest umě-
la bruslit, v  oddílu se pohybovat 
na ledě naučí. Náborové tréninky 
vedou zkušení trenéři a také hráči 
druholigového týmu mužů. Bliž-
ší informace lze získat prostřed-
nictvím Tomáše Kubeše (Kubes.
Tomas@centrum.cz; 607  872  260 
nebo 724 046 077).

  SPORTOVNÍ AEROBIK
Druhý letošní nábor pořádá AET 
Team Lena J. Hradec. Do  svých 

řad přibírá nové členky ve věku od 
5 do 16 roků. Klub, který se zabývá 
soutěžním rekreačním dětským ae-
robikem, uskuteční náborovou akci 
ve středu 4. února ve � tcentru Mer-
kur na  jindřichohradeckém sídliš-
ti Vajgar. Pro zájemkyně od 5 do 10 
roků je vyhrazen čas 15.45–16.20 
hodin, následně se v  době 16.20–
17.00 hodin mohou přihlašovat je-
denácti až šestnáctileté cvičenky. Ví-
ce informací podá jednatelka Lenka 
Průchová (lpruchova@centrum.cz; 
777 950 925).
Děvčata ve  věku 4–6 let bude 
ve dvou termínech nabírat Aerobik 
Team M.T.K. J. Hradec. Pro nejmenší 
je připraven program nazvaný „Ae-
robik hrou“, ve  kterém se dívenky 
naučí základní kroky aerobiku po-
mocí říkanek a  písniček, rozvinou 
svoji pohybovou všestrannost a do-
stanou i gymnastické základy. Nábo-
ry se uskuteční v pondělí 2. a 9. úno-
ra vždy od 15.45 hodin v tělocvičně 
I. Základní školy v jindřichohradecké 
Štítného ulici. Další podrobnosti lze 
zvědět u  trenérky Moniky Tržilové 
(monni.t@seznam.cz; 776 584 965). 
Čtvrtý ročník čtyřdílné série „Po-
hár Jindřichohradecka 2014/2015“ 
bude v  sobotu 7. února pokračo-
vat třetí částí, jíž je „Masopustní zá-
vod“. Konat se bude ve  � tcentru 
Merkur na sídlišti Vajgar v J. Hradci. 
Soutěž, jejímž pořadatelem je jind-
řichohradecký AET Team Lena, od-
startuje ranními kláními nejmlad-
ší (5 – 7 let) a nejstarší (14 – 17 let, 
18+ a ZA) kategorie od 9.10 hodin, 
přičemž prezence závodnic proběh-
ne již o půlhodinu dříve. Slavnostní 
vyhlášení vítězek úvodních dvou ka-
tegorií proběhne v 10.30 hodin. Ná-
sledně se představí dívky 8 – 10 let 
a 11 – 13 let, které svá cvičení ukončí 
krátce po pravém poledni. Dekoro-
vání nejúspěšnějších je naplánová-
no na 12.30 hodin. Vstupné pro di-
váky je 30 Kč.

  SPORT PRO VŠECHNY
Odbor Sportu pro všechny při Tě-
lovýchovné jednotě Slovan Jind-
řichův Hradec pořádá v  sobotu 
7. února tradiční „Dětský karne-

val“. Uskuteční se od 14.00 hodin 
v sokolovně TJ Slovan v jindřicho-
hradecké Jarošovské ulici. Vstup-
né je 20 (děti) a  30 Kč (dospělí), 

přičemž se účastníci mohou tě-
šit na diskotéku, spoustu soutěží 
a v přestávce také na taneční vy-
stoupení dívek Slovanu. Prodej 

občerstvení je zajištěn v  prvním 
patře tělocvičny.

Roman Pišný

str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

Vydává: Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce: Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat na 
e-mail: kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 17. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová 

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: 
Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL • Galerie 
Inspirace • Novinové stánky v Klášterské ulici a v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Redakční rada si vyhrazuje právo na zkrá-
cení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s. r. o., J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
ZDARMA
Číslo: 02/2015 vyšlo k 1. 2. 2015
Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na internetu: www.jh.cz 

Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději 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. 
Správná odpověď z minulého čísla: MIKROBIOLOG, ZOOLOG, OBJEVITEL PŮVODCE SKVRNITÉHO TYFU
Výherkyní se stává: Blanka Dufková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

PAPOUŠEK KTERÁ JESTLIŽE 
(SLOV.)

CHEM. ZN. 
DUSÍKU KONČINA PRIMÁT

V HUDBĚ 
SLABĚ 

(PIANO)

STARÁ 
PLOŠNÁ 

MÍRA 
(JITRO)

EVROP. 
PARLA-
MENT

OZN. ČASU 
(DEN)

DOLNÍ KON-
ČETINA

SVOBODNÝ 
ŠLECHT. 
STATEK

RUSKÁ 
ŘEKA

VÝKON FOT-
BALISTY

CHVAT

1. ČÁST 
TAJENKY
NÁJEM 
PŮDY

NÁSTROJ
ŽNEČKY

KORÝŠ S 
KLEPETY
OTVOR VE 

STĚNĚ

NÁSTROJ NA 
ŽNUTÍ

SHROMÁŽ. 
ZÁSTUP. LIDU

PRAVOSL. 
KNĚZ

SLADKO-
VODNÍ RYBY

INIC. REŽIS. 
LIPSKÉHO
DĚDEČEK 

(NĚM.)

ZÁVODNÍ 
KLUB

OXID 
DUSNATÝ

DRUH 
PRYSKY-

ŘICE

DUB ANGL.

MENŠÍ PLA-
CHET. LOĎ

OKRUH F1

SLOVENSKÝ 
DENÍK

OBYVATEL 
LAŠSKA

ČÍSLOVKA 6

CITOSL. 
OHRAZENÍ

PLOCHA ZA OSVĚ-
TL. TĚLESEM

2. ČÁST 
TAJENKY

MNOŽSTVÍ 
SPADL. 
ČÁSTIC

BOD V DŽUDU

SOUVISLÁ 
ŘADA ZÁZNA-

MŮ(SLOU-
PEC)

ZAŘÍZENÍ NA VHÁ-
NĚNÍ VZDUCHU
POČÍTAČOVÁ 

PAMĚŤ

PODSTATA 
VĚCI

PLOŠNÉ 
MÍRY

PŘÍSTAVNÍ 
HRÁZ

5. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY

ZPŮSOB 
ŠACH. HODNC.

ROZHODČÍ 
SPORU

FÁZE 
SPÁNKU

POHYB PO 
ŠACHOVNICI

SNAD

ZÁJMENA 
OSOBNÍ

LUDOLFOVO 
ČÍSLO

ZVOLNA

MASARYK. 
UNIVERZITA

TO ZNAMENÁ

OSAMO-
CENA

SPZ. TÁBORA
MÍSTO SE 
STOJATOU 

VODOU

VÝRUSTEK 
NA HLAVĚ 
JELENA

DŮLNÍ PRA-
COVIŠTĚ

KOLEM

PLAVIDLO 
KE STAVBĚ 

MOSTŮ
EXTRAKT

ČÍSLOVKA 3 
(SLOV.)

SVITKY 
GÁZY

OBRÁNCE V 
KOPANÉ

ŠLECHTICKÝ 
PŘÍDOMEK

SÍDLO V 
NIGÉRII

NEDOBRÁ

CHEM. ZN. 
SÍRY

INICIÁLY 
KARIKATUR. 

BORNA

NEJVYŠŠÍ 
BYTOST

ELEGANTNÍ 
(HOVOR.)

JAPONSKÁ 
ŘEKA

STOJÍCÍ NA 
STÉM MÍSTĚ

KOUŘ
BÝV. OZN. 

ČÁSTI 
NĚMECKA

ODCHYLKA 
STŘELY

OVOCNÝ 
STROM 
(RUDÉ 

PLODY)

OXID 
STRONTNATÝ

AKADEMIE 
VĚD

ZERO

MRAVOUK
KORÁLOVÝ 

OSTROV

SEVER

CVIČNÁ LOĎ

ŘÍM. ČÍSL. 
500

TUHÁ OSA 
PTAČÍHO 

PERA

4. ČÁST 
TAJENKY

POSLEDNÍM STAVEBNÍM 
POČINEM 16. STOLETÍ NA 
JINDŘICHOHRADECKÉM 
ZÁMKU BYLO ZALOŽENÍ 
ZAHRADY S ALTÁNEM. 
ALTÁN - RONDEL JE ...

NÁPOVĚDA: 

AJAN, REM, AKA, SNES, 
SKUL, ELEMI, DUKU, 

JOCH

KŘÍŽOVKA
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POZVÁNKY NA BŘEZEN
Městské akce: Ostatní akce:
• 8. 3. 

SENIOR KLUB 
• 12. 3. 

KVARTETO MARTINŮ 
– KONCERT V RÁMCI KPH

• 23. 3. 
„VIŠŇOVÝ SAD“ 
– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A

• 29. 3. 
„PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU“ 
– DIVADELNÍ POHÁDKA

• 31. 3. 
„ŘÍMSKÉ NOCI“ 
– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY B

• 4. 3. 
VĚRA ŠPINAROVÁ 
– KONCERT

• 7. 3. 
AKCE PAMATUJ 
– VZPOMÍNKOVÁ AKCE

• 13. 3. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

• 22. 3. 
VYNÁŠENÍ SMRTKY

• 25. 3. 
DUO YAMAHA 
– KONCERT

• 27. 3. 
PARTIČKA 
– ZÁBAVNÝ POŘAD  

• 29. 3. 
JARNÍ KONCERT JHSO

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

3. února, 16.00 hod.
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ ČTENÍ 
DĚTEM
Městská knihovna

3. února, 16.30 hod.
TOULKY PÍSECKEM
Beseda s Liborem Drahoňovským
Městská knihovna

4. února, 17.00 hod.
ABY LÁSKA V NAŠÍ RODINĚ 
ROSTLA
Přednáška Aleny a Pavla Poláčkových
Městská knihovna

5. února, 17.30 hod.
CESTY POZNÁNÍ
Přednáška Renaty Porio Siberové
FotoCafé, Kostelní 20/I

7. února, 14.00 - 17.00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Disko, sportovní soutěže
Tělocvična TJ Slovan

8. února, 16.00 hod.
VŠICHNI SPOLU
Dokumentární � lm na téma mezilidské vztahy
Českobratrská cirkev evangelická, 
Bratrská ulice 129/IV

8. února, 18.00 hod.
POSLEDNÍ SNY
Dokumentární � lm na téma mezilidské vztahy
Českobratrská cirkev evangelická, 
Bratrská ulice 129/IV

8. února, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední  a starší generaci.
KD Střelnice

9. února, 18.30 hod.
• PŘEDSTAVENÍ MONOGRAFIE  
 ANTONÍNA ŠPÁTA - 
 NABLÍZKU JE ČLOVĚK

• VALNÁ HROMADA 
 SPOLKU PŘÁTELÉ 
 STARÉHO J. HRADCE 
• PŘEDNÁŠKA 
 J. HRADEC PŘED 
 100 LETY - ROK 1915
Muzeum Jindřichohradecka

10. února, 18.00 hod.
„DECH BEROUCÍ OMÁN - 
Přírodní zajímavosti země 
na půl cesty mezi Asií 
a Afrikou“
Přednáška RNDr. Antonína Reitera -
Science Café
FotoCafé, Kostelní 20/I

11. února, 17.30 hod.
BOHATSTVÍ 
SPOKOJENÉHO 
ŽIVOTA
Přednáška Olgy Maněnové
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. února, 10.00 - 11.30 hod.
SETKÁNÍ 
SE SENIORY
Viktor Fischl  
povídky česko-židovského autora
Kavárnička v YMCA centru

12. února, 18.00 hod.
VEČER 
PRO ŽENY
FotoCafé, 
Kostelní 20/I

12. února, 19.00 hod.
Neil Simon „POSLEDNÍ 
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ“
Agentura Harlekýn. Bene� ční 
představení ve prospěch chráněného 
bydlení a chráněné dílny Proutek o. s.
KD Střelnice

13. února, 18.00 hod.
LETCI Z JINDŘICHOHRADECKA 
NA BOJIŠTÍCH II. SVĚTOVÉ 
VÁLKY
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka

13. února, 18.00 hod.
SPOLU A ŠŤASTNI
Seminář o manželství nejen 
pro sezdané
FotoCafé, Kostelní 20/I

14. a 15. února, 14.00 hod.
DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ 
KARNEVAL
Pro děti zábavné odpoledne připravilo 
Chůdadlo, diskotéka DJ Luboše Nosála 
a mnoho překvapení.
KD Střelnice

15. února, 15.00 hod. 
ELIŠČINY POHÁDKY
Víťa Marčík ml. – Pohádky na faře  
Fara v Husově sboru, Kostelní 188/I

15. února, 13.00 hod.
MASOPUST
Masopustní průvod masek, hudební 
vystoupení kapely Ukrutanka
náměstí Míru

16. února, 19.00 hod.
Patrick Haudecoeur, Danielle 
Navarro - Haudecoeur 
„S NEBO BEZ?“
Divadlo Palace. Divadelní předplatné 
skupiny A.
KD Střelnice

17. února, 18.00 hod.
PROMÍTÁNÍ S JAROSLAVEM 
HAVLÍKEM
FotoCafé, Kostelní 20/I

21. února, 20.00 hod.
CHARLESTON
Taneční večer ve stylu 20. a 30. let
KD Střelnice

22. února, 16.00 hod.
Alena Švecová-Kašparová 
„ZAKLETÁ PRINCEZNA“
Divadlo Studna. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

25. února, 17.00 hod.
SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA
Beseda s Ondřejem Slaninou
Městská knihovna

26. února, 16.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Pořádá Jindřichohradecké sdružení 
sociální aktivit
KD Střelnice

26. února, 17.00 hod.
EMOCE, ZDRAVÍ A VZTAHY
Přednáška Josefa Hrdinky
Městská knihovna

27. února, 20.00 hod.
UDG + XINDL X
Koncert, KC Jitka

Probíhající výstavy:

ŘEMESLA PRO PAŘÍŽ
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 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


