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6   Určeným místem pro svatby je nově jen obřadní síň Staré radnice. 
7   Jihočeským kriminalistům se podařilo rozplést případ deset let staré vraždy.

10   Pěvecké sbory z Jindřichova Hradce vystoupí pro UNICEF.
14   V březnu se dozvíme jména nejúspěšnějších sportovců roku.



PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 � Park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka
Park pod gymnáziem spojuje historické cen-
trum města s  poklidnou přírodou a  řekou 
Nežárkou. Plocha parku se pozvolna snižuje 
v  několika terasách propojených promenád-
ními cestičkami s vyhlídkami do údolí na  ře-
ku a Mertovy sady. V parku je řídce zapojený 
smíšený porost stromů. Uprostřed svahu sto-
jí altán – jednoduchá hrázděná stavba s  ka-
mennou podezdívkou a plechovou střechou. 
V  jižní části je tato plocha parku schodištěm 
propojena s Husovými sady. U schodiště je vy-
hlídková terasa (s krásným výhledem na hrad 
a zámek), která je součástí bývalého městské-

ho opevnění. V parku pod gymnáziem roste 
celkem 253 převážně listnatých stromů, jako 
jsou buky, duby, javory, lípy, jírovce a další. 
Plochy parku jsou hojně využívány obyva-
teli a návštěvníky města k relaxaci a sporto-
vání. Je tu několik hřišť, na  louce pod sva-
hem, kde se v  zimě sáňkuje, je v  létě bistro 
a jsou zde pořádána nejen letní kina, ale i řa-
da open air koncertů. Právě proto je důleži-
té tuto plochu udržovat v bezpečném stavu 
tak, aby zde stávající zeleň mohla plnit nejen 
funkce ekologické a estetické, ale i například 
funkci naučnou. Z tohoto důvodu byla v roce 

 �Město si nechá vypracovat projekt na revitalizaci Mertových a Jakubských sadů
Rada města Jindřichův Hradec schválila za-
dání veřejné zakázky na  projektovou pří-
pravu revitalizace Mertových a Jakubských 
sadů. Předmětem této akce je zpracování 
krajinářské studie  (I. fáze), která bude při-
pomínkována odbornou komisí a  projed-
nána v  orgánech města. Na  schválenou 
krajinářskou studii budou navazovat jed-

2016 provedena revitalizace parku, která mě-
la za cíl zvýšení jeho biologické hodnoty při 
současném zajištění bezpečnosti.
Revitalizací se podpořilo fungování parku 
jakožto ekosystému, ale i  zvýšení biodiver-
zity. V parku byla ošetřena část dřevin, zalo-
ženo broukoviště (logger), vystavěna zídka 
pro plazy a  vytvořeny tůně. V  této lokalitě 
je znám výskyt dvou zvláště chráněných ži-
vočichů, a to krutihlava obecného a netopý-
ra rezavého, ale i  řady regionálně význam-
ných saproxylických brouků a dalších skupin 
hmyzu.
Nedaleko od parku, v areálu sportoviště u te-
nisových kurtů, roste další z pozoruhodných 
památných stromů – vrba křehká. Stáří toho-
to stromu s mohutným čtyřkmenem s obvo-
dy kmenů 165 cm se odhaduje na 150 let.  

Petra Šelepová
Foto: Antonín Stára

notlivé  stupně projektové dokumentace 
(II.–IV. fáze).  
Cílem krajinářské studie a navazujících stup-
ňů projektové dokumentace je zhodnoce-
ní stávajícího stavu a  navrhnutí v  řešeném 
území: a) koncepce veřejného prostranství 
včetně všech zelených ploch a prvků zeleně, 
b) koncepce a  řešení infrastruktury: doprav-

ní (cestní síť, komunikace), technické (veřejné 
osvětlení) a veřejné vybavenosti (mobiliář).
Vítězem zakázky je společnost Atregia s.r.o., 
Vážného 99/10, 62100 Brno, která uvede-
né práce provede za  cenu 997  040 Kč včet-
ně DPH. 

Karel Hron
Foto: Yan Čelikovský
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je tady březen, měsíc, kdy nám oficiálně začne ja-
ro. A i když se určitě ještě zima bude hlásit o slovo, 
jakmile se objeví sluníčko, má už přece jen větší 
sílu, a  to nám všem jistě vlije více energie do  žil. 
Pozitivní je určitě také fakt, že už můžeme o  le-
tošní zimní vlně covidu mluvit s  opatrností v  mi-
nulém čase a  že naše životy už nesvazují téměř 
žádná proticovidová opatření. Doufejme, že ta-
to situace vydrží, a  to nejen přes léto. V  úterý 
8. března se po celém světě slaví Mezinárodní den 
žen. Škoda, že svátek stanovený  Organizací spo-
jených národů  k  výročí stávky newyorských  šva-
dlen  v  roce  1908 má u  nás pachuť zvadlého ka-
rafiátu a nevábných chlebíčků. Za mě je ale dobré 
si tento den připomínat. Květina, malý dárek ne-
bo jen poděkování jistě potěší každou ženu, tak 
si na  své manželky, přítelkyně, maminky, sestry, 
dcery, kamarádky a  kolegyně, milí muži, v  úterý 
8. března také vzpomeňte. A  ještě jednou vě-
cí je mi březen sympatický, je to totiž měsíc kni-
hy. Historie měsíce knihy sahá do  roku 1955, te-
dy do období hlubokého komunismu, kdy tehdejší 
propagátoři použili tuto akci jako nástroj osvěty. 
Naštěstí tato tradice přetrvala, a to bez jakýchko-
li propagandistických tendencí. Já osobně čtu vel-
mi rád a snažím se si na knihu najít čas i navzdory 
ostatním povinnostem.  Dokonce jsem si před ča-
sem z důvodu lepší dostupnosti e-knih pořídil také 
elektronickou čtečku. Pomocí ní jsem v  nedávné 
době dočetl překvapivě vizionářský sedmisvazko-
vý cyklus Hlídka Sergeje Lukjaněnka. Velice rád se 
ale od čtečky vracím ke klasické knize. Moje oblí-
bené dílo je Přelet nad kukaččím hnízdem od Kena 
Keseyho a  detektivky Raymonda Chan-
dlera a  Eda Mc Baina. To jen jako 
malá inspirace pro vás. Pokud jste 
se ještě nedostali ke  čtení někte-
ré z  knih, kterou jste dostali pod 
stromeček, tak je třeba právě 
teď ten správný čas. Pří-
jemné první jarní dny 
s knihou v ruce přeje

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Sami, z vlastní iniciativy a ve svém volném čase 
se Jan Truhlář a Eliška Reisnerová pustili do úkli-
du nepořádku v lesíku Kunifer u sídliště Vajgar. 
V těchto místech bylo "tábořiště" plné odpadků 
a injekčních stříkaček. Osmnáctiletý Jan a o rok 
mladší Eliška z  lesa odnesli patnáct velkých 
pytlů odpadu a také půl tašky jehel, injekčních 
aplikátorů a léků. S likvidací nebezpečného od-
padu a odvozem pytlů pak pomohla městská 
policie a Služby města J. Hradec. Dvě jízdní ko-
la, která se na  místě také povalovala, skonči-
la ve ztrátách a nálezech na městském úřadě. 
Za projevenou občanskou angažovanost oce-

 � Starosta poděkoval dvěma mladým lidem, kteří uklidili lesík Kunifer
nil ve čtvrtek 10. února Elišku Reisnerovou a Ja-
na Truhláře starosta Jindřichova Hradce Jan Ml-
čák. Za chvályhodný čin obdrželi oba mladí lidé 
děkovné listy a  tašku s  dárkovými předměty 
města. "Velice mě zpráva o tomto dobrém skut-
ku potěšila. Vážím si lidí, kteří nezištně udělají ně-
co pro své okolí a Jan s Eliškou jsou důkazem toho, 
že dnešní mladá generace není lhostejná k tomu, 
co vidí kolem sebe. Doufám, že jejich čin bude in-
spirací i pro ostatní," řekl starosta. Eliška s Janem 
jimi uklizené místo chodí pravidelně kontrolo-
vat a podle jejich slov se chystají v podobných 
akcích pokračovat.

Na křižovatce Jarošovské a Claudiusovy ulice 
u  Fakulty managementu VŠE směrem od  Ja-
rošova nad Nežárkou nově stačí dát přednost 
vozidlům jedoucím po hlavní silnici a není tře-
ba u toho auto zastavit. 
Dosud byla na křižovatce u kostela Nejsvětější 
Trojice značka STOP. 
Nyní tuto značku nahradila trojúhelníková Dej 
přednost v jízdě. 
Těmito značkami upravujícími přednost se ři-
diči musí řídit v případě, že jsou vypnuté se-
mafory. 

Eliška Čermáková

 �Upozorňujeme na změnu dopravního značení

V krajském kole soutěže Historické město roku 2021 o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Progra-
mu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se město Jind-
řichův Hradec umístilo na druhém místě společně s městem České Budějovice. Soutěž pořádá Ná-
rodní památkový ústav spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

 � Jindřichův Hradec získal cenu v soutěži Historické město roku 2021
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Novelou zákona o  ochraně ovzduší vydanou 
v roce 2012 bylo stanoveno desetileté překle-
novací období do 1. září 2022 pro výměnu kot-
lů napojených na centrální otopnou soustavu 
(teplovodní topení), které nesplňují zákonem 
stanovené emisní limity. Jedná se zejména 
o  prohořívací a  odhořívací kotle I. a  II. emisní 
třídy. Kotle III. a vyšší emisní třídy zákonem sta-
novené limity splňují a bude je možné využívat 
i po 1. září 2022. 
Kotlíkové dotace, jejichž gestorem bude Kraj-
ský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovi-
cích, by měly být vyhlášeny v jarních měsících 
letošního roku a  budou zaměřeny na  nízko-
rozpočtové domácnosti. Proto upozorňujeme 
na  probíhající dotační program Státního fon-
du životního prostředí „Nová zelená úsporám“, 
který je možné k výměně nevyhovujícího zdro-
je tepla také využít.
V rámci tohoto programu mohou vlastníci ro-
dinných domů žádat o dotaci na výměnu: 
• kotlů I. a  II. emisní třídy i  lokálních topi-

del (např. kamen) využívaných jako hlavní 
zdroj tepla

Dotace na výměnu kotlů v rámci programu SFŽP „Nová zelená úsporám“

• soustavu lokálních topidel na pevná paliva 
(kamna v každé místnosti), sloužících spo-
lečně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

• elektrického vytápění za  tepelné čerpa-
dlo.

Dotační titul se vztahuje i na příslušenství a za-
pojení do otopné soustavy.
Programem Nová zelená úsporám je podpo-
rována výměna nevyhovujících kotlů a topidel 
včetně elektrického vytápění za:
• kotel na biomasu včetně akumulační nádr-

že se samočinnou dodávkou paliva částkou 
80 000 Kč

• kotel na  biomasu se samočinnou dodáv-
kou paliva a celosezónním zásobníkem pe-
let částkou 100 000 Kč

• lokální zdroj na  biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva částkou 30 000 Kč

• lokální zdroj na  biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva a  teplovodním výmění-
kem částkou 45 000 Kč

• tepelné čerpadlo s teplovodním systémem 
vytápění a  přípravou teplé vody částkou 
100 000 Kč

• tepelné čerpadlo s teplovodním systémem 
vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč

• tepelné čerpadlo pro teplovodní systém 
vytápění s přípravou teplé vody připojené 
k fotovoltaickému systému 140 000 Kč 

• tepelné čerpadlo vzduch – vzduch částkou 
60 000 Kč

• plynový kondenzační kotel částkou 35 000 Kč
• napojení na  soustavu zásobování teplem 

částkou 40 000 Kč.
Veškeré informace jsou k dispozici na webo-
vých stránkách: „Nová zelená úsporám – SFŽP 
ČR (sfzp.cz)“. Žádosti o  dotace se podávají 
pouze elektronicky a lze je podat před zahá-
jením, v  průběhu nebo po  dokončení prací. 
Podrobnější informace o dokládaných doku-
mentech a  podmínkách jsou na  webových 
stránkách uvedeny v  závazných pokynech 
pro žadatele.

Ivana Nováková
Foto: sever.rozhlas.cz

 �SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Návštěvnost Plaveckého bazénu Jindřichův 
Hradec se v  prvních měsících nového roku 
vrátila k historickým maximům zařízení, které 
je dlouhodobě nejnavštěvovanějším místem 
ve  městě. Navzdory navýšení cen s  platností 
od 1. února 2022 se například právě v únoru 

Bazén v březnu čeká prázdninový týden

denní průměrná návštěvnost bazénu přibližo-
vala k magické hranici tisíc osob za den. 
Návrat do „normálních časů“ posunulo schvá-
lené rozvolnění více než půl roku platných 
striktních covidových pravidel ze strany Vlády 
České republiky. Symbolicky pak tento návrat 
potvrdil například i zájem o akci „Za vysvěd-
čení do bazénu“ (fotografie), která v den škol-
ních pololetních prázdnin znovu připomně-
la i skutečnost, že bazén v Jindřichově Hradci 
stojí a slouží již 30 let. 
Zábavný program zahájil letošní šňůru poči-
nů v  režii Plavecké školy Jindřichův Hradec 
působící pod hlavičkou městského bazénu. 
Tím nejbližším bude ve čtvrtek 14. dubna „Ve-
likonoční nadílka“, a to spojená s dodatečným 
slavnostním vyhlášením výsledků Výtvarné 
soutěže ke třiceti letům bazénu.  
Příměstský tábor v bazénu
Klasická otevírací doba bazénu v březnu (všed-
ní dny 6.30 až 21.00 hodin, víkend 10.00 až 
20.00 hodin) se změní v  týdnu od  14. do 
21. března, na který připadají jarní prázdniny 
okresu Jindřichův Hradec. V těchto dnech ná-
vštěvnost paradoxně spíše klesá, neboť vět-
šina rodin odjíždí trávit prázdniny mimo svůj 

domov. Bazén je proto v tomto týdnu tradičně 
otevřen v prázdninovém režimu, a to od 10.00 
do  20.00 hodin. Provoz saun v  suterénu ani 
jejich režim se nemění (14.30 až 21.00 ho- 
din).
Právě na březnový prázdninový týden má ba-
zén připravenu nabídku pro rodiče, kteří musí 
zůstat v zaměstnání nebo chtějí svým dětem 
dopřát zajímavý zážitek přímo ve svém byd-
lišti. Plavecká škola totiž po loňské vynucené 
covidové pauze opět nabízí možnost přihlá-
sit se do  Jarního příměstského tábora, a  to 
v termínu od 14. do 18. března. Denní pobyt 
spojený s dopolední a odpolední výukou pla-
vání je v  tomto případě vhodný již  pro děti 
od  5 let věku a  horní hranice je stanovena 
na 16 let. V případě, že kapacita nebude plně 
obsazena, lze využít i  nabídku na  méně než 
na 5 dní. Cena je 1900 Kč a zahrnuje i stravu. 
Více informací najdete na: bazen.jh.cz (Pla-
vecká škola – Příměstské tábory).
Stejná možnost se již v  únoru otevřela také 
pro zájemce o účast na Letním příměstském 
táboře v bazénu, ve kterém byla hned po vy-
hlášení termínů obsazena první místa. Více in-
formací o oblíbené prázdninové aktivitě v čer-
venci a srpnu naleznou rodiče dětí rovněž na: 
bazen.jh.cz. Přihlášky na  zábavný letní kurz 
plavání si mohou vyzvednout také na recepci 
plaveckého bazénu. 

Marcela Kůrková
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Od školního roku 2021/2022 se 4. ZŠ v Jindři-
chově Hradci věnuje nadaným a  mimořádně 
nadaným žákům. Ve  spolupráci s  patronem 
nadaných dětí Qiido a PPP v Jindřichově Hrad-
ci žáky vyhledává a následně je podle pokynů 
a rad odborníků provádí vzděláváním. Žáci zů-
stávají ve svých kmenových třídách, ale pracu-
jí se speciálními učebními materiály, mají obo-
hacující hodiny přímo v  rozvrhu hodin nebo 
docházejí na odpolední semináře. Cílem celé-
ho projektu je, aby byli nadaní žáci ve školním 
prostředí objeveni a dále individuálně rozvíje-
ni nejen v  oblastech, ve  kterých vynikají, ale 
i  v  těch, ve  kterých nemusí být plně úspěš-
ní. V průběhu zápisu do 1. tříd 5. dubna 2022 
mohou rodiče využít konzultaci se speciálním 
pedagogem a psycholožkou přímo v budově 
4. ZŠ v Jindřichově Hradci. Pro více informací 
se lze obrátit přímo na ředitelku školy Mgr. Ja-
nu Šperlovou.
--------------------------------------------------------
„Vracíme dětem úsměvy“, takové motto neod-
myslitelně patří k Fondu Sidus, neziskové orga-

nizaci podporující dětské onkologické pacienty 
a jejich rodiny. Konkrétně se jedná o oddělení 
dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Motol 
a ve Fakultní nemocnici Olomouc.
3. MŠ s Fondem Sidus spolupracuje již něko-
lik let. Každoročně nabízí rodičům dětí jejich 
výrobky. V minulém roce se jednalo o unikát-
ní soubor her s  názvem „Zelníčkovi“, kde se 
děti hravou formou učí základům pěstování 
a  zpracování zdravých surovin a  chovu hos-
podářských zvířat. Součástí jsou samolepky, 
pomocí nichž se vytváří příběh, omalovánky 
a hádanky. 
V  roce 2021 se podařilo 3. MŠ fond podpořit 
prodejem v částce 8 000 Kč. Závěrečný děkov-
ný dopis a certifikát o spolupráci vždy všech-
ny potěší.
--------------------------------------------------------
3. ZŠ v  lednu uskutečnila řadu akcí, kterými 
motivovala žáky ke zlepšení prospěchu v zá-
věru 1. pololetí. S  plánem těchto akcí se se-
známili zvolení zástupci jednotlivých tříd ve-
dením školy během Žákovské rady, která se 

konala 10. 1. Žáci osmých tříd si v rámci výcho-
vy k  volbě povolání vyzkoušeli testy COMDI, 
jež je mají nasměrovat k  vhodnému výběru 
studijního oboru, navštívili také Dům gobe-
línů, kulturních tradic a  řemesel. V  lednu se 
uskutečnilo školní kolo olympiády z dějepisu 
a již tradiční projekt Velký a malý kamarád byl 
tentokrát spojen s  předáváním vysvědčení, 
kdy prvňáčkům jejich první vysvědčení pře-
dali žáci devátých ročníků. 
--------------------------------------------------------
Měsíc leden přál téměř na  všech školách ly-
žařským výcvikům. Žáci nižších ročníků ně-
kolikrát zavítali do Lyžařského areálu Hradiště 
u Nové Bystřice. Dle svých dovedností byli roz-
děleni do družstev, na něž dohlíželi zkušení in-
struktoři. Někteří se naučili bezpečně ovládat 
své lyže a jízdu na vleku, jiní, zdatnější lyžaři, 
se zdokonalovali ve svém umění. 
Starší žáci vyrazili na  týdenní lyžařský kurz 
a konečně se mohli radovat z pohybu na čer-
stvém vzduchu na  sjezdovkách českých hor. 
Všichni si opět po dlouhé době vychutnali krá-
su zasněžených kopců.  

Kateřina Kubíčková

Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2022/2023

Dne 5. dubna 2022 se na  jindřichohradec-
kých základních školách bude konat zápis 
do prvních tříd. K zápisu se dostaví děti, které 
dovrší do 31. 8. 2022 věku šesti let a děti, kte-
rým byl povolen odklad povinné školní do-
cházky o jeden školní rok. 
Forma zápisu (prezenční či elektronická) bude 

upřesněna podle aktuálních protipandemic-
kých opatření.
Bližší informace včetně návodu, jak při zá-
pisu dítěte k základnímu vzdělávání postu-
povat, zveřejníme na  webových stránkách 
jindřichohradeckých základních škol v prů-
běhu března 2022. 

Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův 
Hradec č. 1/2017, kterou se stanoví školský ob-
vod základní školy a  části školských obvodů 
základních škol zřízených městem Jindřichův 
Hradec,  lze nalézt na  webových stránkách 
města v sekci Právní předpisy města.  

Kateřina Kubíčková

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec obdrželo od  spo-
lečnosti Ecobat s.r.o. Osvědčení o  přínosu 
pro životní prostředí za  275 kg baterií, kte-
ré Hradečáci v rámci zpětného odběru ode-
vzdali. Z tohoto množství se recyklací získalo 

Občané Jindřichova Hradec v roce 2021 odevzdali 275 kg baterií

celkem 204 kg kovonosných druhotných ba-
terií, které budou využity při výrobě nových 
produktů.
Často si to už ani neuvědomujeme, ale bate-
rie se pro každého z nás staly každodenní sa-

mozřejmostí. Objem prodaných baterií kaž-
doročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede 
k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování 
životního prostředí, a tím i k ohrožení lidské-
ho zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná 
baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a ná-
slednou recyklací pomáháme šetřit přírodu 
a její nerostné zdroje. Moc si vaší aktivity vá-
žíme!

Renata Severová
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 �MAS ČESKÁ KANADA

Přes 15 000 000 Kč z Programu rozvoje venko-
va (PRV) rozdělí MAS Česká Kanada o.p.s. me-
zi podnikatele. 7. února 2022 byla vyhlášena 
10. výzva PRV Fiche č. 5 Podpora nezeměděl-
ského podnikání. O dotace mohou žádat sub-

Do konce března mohou podnikatelé žádat o dotaci MAS Česká Kanada

jekty, které podnikají nebo mají sídlo na území 
MAS Česká Kanada. Termín příjmu žádostí o do-
taci, který probíhá přes Portál farmáře, končí 
31. března 2022. Bližší informace o dotační vý-
zvě a preferenčních kritériích naleznou zájem-

ci na: www.masck.cz/vyzvy-mas/program-roz-
voje-venkova-1/vyzva-c-10/. 
MAS Česká Kanada o.p.s. v  Programu rozvo-
je venkova (PRV) od roku 2018 do současnos-
ti rozdělila žadatelům celkem 36  967  668 Kč. 
Z  Fiche č. 1 Investice do  zemědělského pod-
niku získali zemědělci 15  023  825 Kč a  z  Fiche 
č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů obdrželi žadatelé 1 369 235 Kč. Z Fi-
che č. 5 Podpora nezemědělského podnikání 
získali podnikatelé celkem 18 302 044 Kč a z Fi-
che č. 6 Spolupráce v lesnictví bylo vyplaceno 
2 272 564 Kč.

Marie Hazuková

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

I  v  jarním měsíci březnu se budeme scházet 
k pravidelným volnočasovým aktivitám. Nabí-
zíme kondiční cvičení v kře-
sílkách, které se těší u  se-
niorů stále větší oblibě. 
Cvičíme s radostí, pohyb nás baví, věk je neo-
mezený, můžete se přijít podívat a zacvičit si.
Při tréninku paměti se zaměřujeme na hru s čís-
ly a slovy doplňováním číslic. Výsledky si sdělu-
jeme společně, nikdo proto nemusí mít obavu 

Březnové slunce má krátké ruce, ale my v SENIOR centru jsme rádi, že nám svítí 

z  neúspěchu. Společně budeme procvičovat 
paměťové techniky, tipy a triky, jak si lépe pa-
matovat obličeje a jména. 
V rámci základů práce na PC si můžete individu-
álně vyhledat a vytisknout potřebné informace 
k vašim zájmům, zálibám či potřebám. 
Při společenských a deskových hrách se všich-
ni vzájemně pobavíme, zasmějeme, procvičí-
me si komunikaci, jemnou motoriku a krátko-
dobou paměť.

Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
u  vstupu do  Senior centra. Zájemci se mo-
hou dotázat nebo přihlásit na  tel. čísle: 
702 293 088 u Bc. Blanky Novotné. 
Vzhledem k  rozvolňování opatření souvisejí-
cích s onemocněním covid-19 doufáme, že bu-
de možnost navštívit námi vybrané inspirativní 
výstavy v Jindřichově Hradci.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpora 
služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách v  rámci realizace projektu 
„SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová

16. ledna
Osvěžující probuzení jako po  aplikaci hydra-
tačního krému Weleda čekalo na muže (25 let) 
z  Otína, jenž k  přenocování využíval zákoutí 
výtahové šachty jednoho z panelových domů 
na sídlišti Vajgar. Na  tuto skutečnost naši jed-
notku upozornili nájemníci domu v  obavách 
o  své zdraví a  majetek. Po  několika provede-
ných kontrolách byl v neděli v půl druhé ráno, 
s péčí téměř mateřskou, předveden na Obvod-
ní oddělení Policie ČR nocležník, o kterém bylo 
známo nejen to, že své životní potřeby zajišťu-
je vším, jen poctivou prací ne, ale také to, že se 
jedná o osobu, po které bylo vyhlášeno Policií 
ČR pátrání. 

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

17. ledna
Snad jestřábí zrak, spíše ale čich policejního 
hafana (vzhledem k  výběru mléčného pro-
duktu) navedl na horkou stopu detektiva Li-
dlu, který v  pondělí navečer objevil v  kap-
se nenechavce (57 let) balení sýru Romadur 
s  nezaměnitelnou pachovou stopou, a  také 

sáček s kořením. Poučovat ostříleného „arest-
mana“ o tom, že i drobná krádež, pokud je re-
cidivní, jej může nasměrovat tam, odkud byl 
před krátkou dobou propuštěn, nebylo po-
třeba. Na místě tak byla celá lapálie předána 
orgánům činným v trestním řízení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu krádeže. 
24. ledna 
Vášnivého sběratele (47 let) chladných zbraní 
zaujal v Lidlu multifunkční nůž natolik, že ne-
odolal vnitřnímu pokušení a nástroj za 149 Kč 
pronesl v kapse bundy bez zaplacení netuše, 
že je již za  pokladnami netrpělivě očekáván 
dalším sběratelem, v  tomto případě polape-
ných nepoctivých dušiček. Zakrátko tak pod 
taktovkou přivolaných kolegů muž nožík do-
platil a k němu jako „certifikát“ obdržel v pon-
dělní dopoledne bloček na 1500 Kč.
30. ledna
Posledním příspěvkem z  prvního letošního 
měsíce si dovoluji nejen za sebe, ale věřím, že 

 �ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Rada města schválila úpravu organizace sva-
tebních obřadů a vybírání poplatků s obřady 
souvisejícími. Každá obec musí mít ze záko-
na určený den a místo, kde mohou snoubenci 
sňatek uzavřít zdarma, bez poplatku. V Jind-
řichově Hradci byl jako oddací den stanoven 

Určeným místem pro svatby je nově jen obřadní síň Staré radnice. Za sňatky mimo toto místo je účtován poplatek

pátek a  místem určeným pro uzavření man-
želství je obřadní síň Výstavního domu Sta-
rá radnice. Dosud byla určeným místem také 
kaple sv. Maří Magdaleny. Ta je od  7. úno-
ra letošního roku takzvaným jiným vhod-
ným místem pro uzavření manželství. V kapli 

i na jakýchkoli jiných vhodných místech je ko-
nání svatebního obřadu zpoplatněno část-
kou 1 000 Kč. Došlo tak ke sjednocení a zjed-
nodušení pravidel.

Jaroslav Krafka
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POLICIE ČR

Jihočeští kriminalisté rozplétají zločin z  roku 
2012. V  minulém roce začali ověřovat a  roz-
plétat podivnou informaci, kterou přinesl je-
den „týpek“ z  drogové scény z  Jindřichova 
Hradce. Tento nevěrohodný kontakt mluvil 
o těle v sudu a jeho zakopání. 
Kriminalisté se pustili do  skutečně mravenčí 
práce a jejich úsilí je přivedlo v říjnu loňského 
roku k  jedné nemovitosti v  jindřichohradec-
kém okrese. Pod relativně novou betonovou 
podlahou sklepa nalezli modrý plastový sud 
s  tělem zabaleným do  látky. Ohledání místa 
činu, těla i  následná soudní pitva a  vyhod-
nocení všech stop dalo kriminalistům již tro-
chu jasnější obraz. V sudu byl muž (26 let) se 
smrtelným bodným zraněním hrudníku. Kri-
minalisté zjistili i totožnost této oběti. Pochá-
zel ze Slovenska a narodil se v roce 1986. Zjis-
tit s kým se stýkal, jak se objevil v Jihočeském 
kraji, kdo a kde ho naposledy viděl, to vše si 
vyžádalo další týdny práce. Nakonec do vra-
žedné skládačky zapadly dvě osoby, muž 
a žena. 3. února 2022 je kriminalisté zadrže-
li. Muže obvinili z vraždy a ženu z účastenství 
na vraždě.
Co se tedy stalo? V srpnu roku 2012 obviněná 
žena z Jindřichova Hradce (nar. 1993) uspala 
doma svého přítele a pak dala znamení své-
mu komplicovi, muži (34 let) ze Slovenska. Ten 

 � Jihočeská „mordparta“ objevila tělo v sudu na Jindřichohradecku
vstoupil do bytu, kde v obývacím pokoji sta-
nul nad uspaným sokem a nožem ho na místě 
usmrtil. Ve sklepě domu ho pak v plastovém 
sudu zakopal metr pod podlahu a  zalil be-
tonem. Zda se inspiroval známými orlickými 
vraždami, to možná řekne až při soudním ří-
zení. Na obviněného muže podali kriminalis-
té příslušnému soudu podnět k návrhu na je-
ho vzetí do  vazby. Od  soudu by mohli oba 
odejít s trestem odnětí svobody v délce dese-
ti až osmnácti let.
Podvod při prodeji knih na  internetu. 
Buďte obezřetní!
Mladá žena z  Liberce přinejmenším v  době 
od  poloviny  prosince 2020 do  27. srpna 2021 
z přesně nezjištěného místa na sociální síti Fa-
cebook a  na  internetovém portálu: www.ba-
zos.cz měla nabízet knihy, hračky, modely aut 
a další zboží v úmyslu se obohatit tím, že z po-
škozených nejen z  Třeboňska, ale z  různých 
částí ČR měla vylákat platby za toto zboží, které 
však patrně neměla v úmyslu dodat ani jím ne-
disponovala. Podezřelá žena vystupovala pod 
různými jmény nebo přezdívkami, přičemž 
ke komunikaci používala nejméně 14 různých 
telefonních čísel, nejméně 20 e-mailových ad-
res  a  další dosud nezjištěné identity. Pod zá-
minkou prodeje inzerovaného zboží požado-
vala od poškozených platby za uvedené zboží 

zaslat předem na různé bankovní účty. Poté si 
finanční prostředky měla ponechat pro vlast-
ní potřebu. Po obdržení platby zboží nedodala 
a s poškozenými přestala komunikovat. Toho-
to jednání se měla dopustit prozatím v nejmé-
ně 289 případech, kdy takto měla způsobit po-
škozeným celkovou škodu ve  výši nejméně 
354 810 Kč.
26. ledna 2022 byla obviněná žena jindřicho-
hradeckými kriminalisty na Liberecku zadrže-
na, neboť je ve stejné trestní věci od června 
2021 již kriminalisty z ÚO J. Hradec trestně stí-
hána jako obviněná. Policejní komisařka z od-
dělení hospodářské kriminality následující 
den 27. ledna vyhotovila usnesení o  zaháje-
ní trestního stíhání podle § 160/1,5 trestního 
řádu, které si nenapravitelná žena převzala 
osobně před začátkem výslechu.  Téhož dne 
vyhotovila policejní komisařka podnět k po-
dání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. 
Soud vazbu uvalil. Mladá žena je nyní i nadále 
trestně stíhána za oknem s mříží.
Jindřichohradecká policie opět varuje: ob-
čané, neplaťte objednané zboží předem, 
ale až při jeho převzetí! Svým obezřetným 
chováním se vyhnete mnohým nepříjem-
nostem i možnému podvodnému jednání 
ze strany inzerenta.

Hana Bílková Millerová

i za celou řadu dalších obyvatel našeho měs-
ta poděkovat. V neděli odpoledne jsem zprvu 
nevěřil svému sluchu a později, po zhlédnu-
tí fotodokumentace, ani svým očím. Z  vlast-
ní iniciativy Jan Truhlář (18 let) a o rok mladší 
Eliška Reisnerová (oba ze sídliště Vajgar) pro-
vedli úklid lesního porostu Kunifer, odkud 
odnesli na kraj lesa nějakých 15 velkých pyt-
lů nepořádku. Ten pocházel převážně z tábo-
řiště osob požívajících návykové a  psychot-
ropní látky, soudě alespoň podle igelitové 
tašky, která byla z  poloviny zaplněna jehla-
mi, injekčními aplikátory a  na  místě naleze-
nými léky. Naše jednotka pak byla požádá-
na o součinnost při odborné likvidaci tohoto 
nebezpečného materiálu. Zajištěn byl samo-
zřejmě i odvoz posbíraného nepořádku. A na-
konec, když jsem se ptal na pohnutku k po-
psané iniciativě, zazněla odpověď: „my jsme 
se nudili“. Dovolte mi proto na závěr vyslovit 
jedno přání, a to nejen do nového rok: nuď-
me se, přátelé!
3. února
Jako sladkou tečku nakonec slyšte příběh 
o dobrém člověku, pánovi (41 let) z Kunžaku, 
jenž ve  čtvrtek odpoledne odevzdal na  na-
ši služebnu osm dvoutisícových bankovek, 
které nalezl na  parkovišti nákupního centra 
v Rezkově ulici. To již v době, kdy dvacetitisí-

cový svazek postrádala slečna (22 let) z Dol-
ního Skrýchova. Vzhledem k  tomu, že se její 
výpověď o pouti s uvedenou hotovostí v ka-
belce přesně shodovala s místem nálezu, mo-

hl jí být obnos, byť bez dvou dvoutisícových 
koblížků, které se zakutálely kamsi na vandr, 
k její nepřehlédnutelné radosti předán.

Petr Čermák
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 9. 1. 2022 do 11. 2. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Stanislav ŠVOB Radouňka 17. 5. 1974 9. 1. 2022
PaedDr. Milan JÍLEK Jindřichův Hradec 15. 6. 1937 10. 1. 2022
Jaroslava KMINIAKOVÁ Třeboň 25. 8. 1944 13. 1. 2022
Zdeněk JANATA Nová Včelnice 11. 5. 1951 13. 1. 2022
Věra PLÍVOVÁ Jindřichův Hradec 28. 3. 1929 14. 1. 2022
Ludmila JEŘELOVÁ Jindřichův Hradec 12. 7. 1946 14. 1. 2022
Jana RATAJOVÁ Deštná 19. 7. 1947 14. 1. 2022
Vlastimil TOMAN Jindřichův Hradec 15. 1. 1949 15. 1. 2022
Ludmila ZÁTOPKOVÁ Kunžak 28. 5. 1951 15. 1. 2022
Vlasta VÁVRŮ Jižná 22. 10. 1933 15. 1. 2022
Radmila ZOUFALÁ Jindřichův Hradec 3. 12. 1931 16. 1. 2022
Miroslav VAŠÁK Nová Včelnice 27. 4. 1948 16. 1. 2022
Eva HELMANOVÁ Jindřichův Hradec 26. 5. 1929 18. 1. 2022
Jana BARTŮŠKOVÁ Bednáreček 17. 10. 1941 18. 1. 2022
Ema PRŮŠOVÁ Albeř 1. 2. 1934 19. 1. 2022
Alena HAVLÍKOVÁ Hamr 19. 3. 1953 19. 1. 2022
Monika ZÁVODSKÁ Slavonice 29. 3. 1925 22. 1. 2022
Květoslava ŠMÍDOVÁ Jindřichův Hradec 28. 4. 1927 23. 1. 2022
Ladislav PRÁŠEK Nová Olešná 8. 7. 1939 23. 1. 2022
Jiří KRÖPFEL Jindřichův Hradec 20. 8. 1957 24. 1. 2022
Ing. Vratislav DANĚK CSc. Jindřichův Hradec 6. 12. 1951 27. 1. 2022

Marie ŠKODOVÁ Nová Včelnice 12. 8. 1931 27. 1. 2022
František PŘIBYL Ústrašice 18. 7. 1969 27. 1. 2022
Josef GRÜNN Jarošov nad Nežárkou 30. 11. 1937 28. 1. 2022
Augustin JANEČEK Jindřichův Hradec 25. 9. 1937 28. 1. 2022
Jarmila HLÍNOVÁ Jindřichův Hradec 4. 12. 1939 30. 1. 2022
Bohuslav DOHNAL Český Rudolec 1. 6. 1944 31. 1. 2022
Marie HÁVOVÁ Jindřichův Hradec 1. 11. 1940 31. 1. 2022
Marie GANTNEROVÁ Jindřichův Hradec 23. 1. 1930 31. 1. 2022
PaedDr. Lubomír PROSTECKÝ Kunžak 5. 6. 1943 31. 1. 2022
Bc. Ludmila KOMORÁDOVÁ Jindřichův Hradec 21. 8. 1956 3. 2. 2022
Libuše ASTEROVÁ Nová Včelnice 7. 6. 1953 4. 2. 2022
Josef ŠAMAN Horní Pěna 27. 10. 1946 5. 2. 2022
Marie GONOVÁ Jindřichův Hradec 14. 1. 1933 5. 2. 2022
Jiří LISA Nová Bystřice 21. 2. 1945 5. 2. 2022
Pavel MACH Kardašova Řečice 4. 6. 1949 6. 2. 2022
Marie HOLOUBKOVÁ Lovětín 12. 1. 1937 6. 2. 2022
Karel RÁFTL Jindřichův Hradec 5. 2. 1952 6. 2. 2022
Miloslav BRYOL Nová Bystřice 30. 7. 1932 7. 2. 2022
Marie DOUDOVÁ Lodhéřov 6. 8. 1943 8. 2. 2022
Marie KRICNEROVÁ Nová Včelnice 9. 10. 1935 8. 2. 2022
Marie FRIEDLOVÁ Slavonice 6. 5. 1946 9. 2. 2022
MUDr. Zdeněk JANTAČ Studená 23. 1. 1956 10. 2. 2022
Erika JELÍNKOVÁ Nová Bystřice 22. 3. 1941 11. 2. 2022

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 �NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
Každý měsíc vám v této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších a nejvíce „lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _hradec_
oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžasných fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, kterou stojí 
za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví i v Jindřicho-
hradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Adam Hudec @chodec.adamAdam Hudec @chodec.adam Václav Šojdel @vsojdel
Adéla Říhová 
@amaterska_fotografka_adela

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Vyhláška. Hlavní očkování v r. 1922
Rodičové všech v roce  1921, 1915 a 1908 naro-
zených dítek jsou povinni k  hlavnímu očkování 
v r. 1922 přihlásit své dítky, pokud v obci bydlejí, 
do  25. března 1922. Kromě toho k  přeočkování 
jsou povinny přihlásiti se všechny osoby dospělé, 
dokud v obci bydlí, a jsou následujících zaměstná-
ní, pokud svou povinnost očkovací v posledních 
7 létech nesplnily: lékaři, lékárníci, duchovní, po-
rodní asistentky, hrobáři, pošt. a želez. zřízenci, za-

městnanci v  pohřebních ústavech, ve  sběrnách 
vlasů a  hadrů, koží, zaměstnance v  podnicích 
dopravních, noclehárnách a  hostinských míst-
nostech, zaměstnanci v  prádelnách, přádelnách 
a tkalcovnách, holiči, vlásenkáři, podomní pradle-
ny, umělci kočovní atd. Osoby právě uvedených 
zaměstnání jsou povinny samy neb svými za-
městnavateli býti ohlášeny k přeočkování. 
24. března 1922
Mistr přednesu
Náš milý cestovatel E. St. Vráz splňuje slib loni nám 
daný, že letos k nám zavítá, a přednášeti zde bude 
o svých cestách ode dneška za 14 dnů na Sřelni-
ci. Letošní přednáška doprovázena bude skvost-
nými snímky.
----------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka:
hodiny pro veřejnost v pondělí a ve středu v ča-
se 12.30−15.30 hodin, návštěvu objednávejte 
e-mailem nebo telefonicky: behalova@mjh.cz, 
tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová

zn. redakce – Uveřejněním není řečeno, že s názo-
ry zde pronešenými také souhlasíme).
10. března 1922
Z kruhů lékařských
Sl. MUDr. L. Žemličková zahájí co nejdříve praksi 
zubní lékařky v domě svého otce p. MrPh. F. Že-
mličky v  Palackého třídě. Slečna doktorka byla 
průkopnicí ženského studia na našem gymnasiu 
a jako žena, první dosáhla z absolventek zdejšího 
gymnasia hodnosti doktorské. Po promoci prakti-
kovala jako externí lékařka na zubní klinice univer-
sity pražské; ku nabytí dalšího odborného svého 

vzdělání odebrala se do Berlína, kdež navštěvova-
la zubní polikliniku doc. Dr. Simona. Přejeme sleč-
ně doktorce, první ženské lékařce v rodném měs-
tě, plného zdaru.
Na státním reálném gymnasiu v Jindř. Hradci
Usnesením profesorského sboru zavedeny byly 
letos výkazy tělesné zdatnosti všeho žactva. K se-
stavení jich byl pečlivě vyšetřen zdravotní stav 
žáků a  žákyň lékařskými prohlídkami, které úpl-
ně bezplatně a  s  příkladnou ochotou vykonali 
pp. MUDr. J. Kašpar a MUDr. Fr. Listbauer spolu se 
sl. MUC. J. Žahourkovou. Jest jistě zajímavo, že při 
tomto odborném šetření 300 studujících nebylo 
shledáno žádné vyložené zákeřné choroby.
17. března 2022
Okultismus a spiritismus
O  tomto thematu pojednal dne 12. t. m. na  své 
přednášce pan Dr. Šimsa z Prahy. Jest co děkova-
ti akad. Spolku Štítný v Jindř. Hradci, že odhodlal se 
uspořádati cyklus dobrých a populárních předná-
šek a že vzali si na pomoc k tomuto důležitému úko-
lu kulturnímu učence a odborníky na slovo vzaté.

3. března 1922
Podařený čtyřlístek
Škole sotva odrostlí J. K. a S. T. a školáci V. Ch. a J. Z. 
zosnovali plán vykrádati skříně obchodníků, které 
paklíči otvírali. Tak ukradli obchodníku p.  Šinde-
láři brusle a krabičku karamel, pí. Hlinkové 2 pá-
ry bačkor a včera odpoledne uzenáři p. Flutkovi 
2 a 3/4 kg salámu a 1 a 2/4 kg tlačenky. U posled-
ní krádeže byli však polapeni a strážníkem panem 
Čtverákem na policii předvedeni, kde podrobeni 
výslechu. Jmenované předměty byly zabaveny. 
Ježto další podobné krádeže se hlásí, má se za to, 
že nezvedení hoši i tyto spáchali. Smutný to úkaz 
nynější doby!

Hlasy z obecenstva. Hlavní příjezdní silnice k nádraží.
Plocha nádražní třídy od kláštera až k nádraží mě-
ří asi 10 000 m2 a počítáme-li, že 1 m2 této dlaž-
by komplet by stál asi 100 K – dostaneme celkový 
náklad na tuto práci asi 1 000 000 K. Tento náklad 
hradil by se vybíráním mýta, a sice tím způsobem, 
že poblíž nádraží zřídila by se budka jako v Praze 
na mostech, kde by jeden válečný invalida byl za-
městnán a vybíral za každý povoz k nádraží popla-
tek 1 K. Zjistil jsem, že za jeden týden právě v pří-
tomné době, kdy frekvence je prostřední, přejede 
k  nádraží povozů asi 900, což připadá na  jeden 
den asi 130 a na jeden rok 468 000 povozů. Kapitál 
1 000 000 Kor. umořil by se asi za 25 let, při čemž 
služné výběrčímu hradilo by se získanými úroky 
z úroků. Podávám tento návrh celé veřejnosti jin-
dřichohradecké k laskavému posouzení a uvážení 
a doufám, že u lidí pracovitých a ušlechtilého citu 
pro krásu a spoluobčany najde jistě místa. J. F. (Po-

Také březnová čísla Ohlasu od Nežárky dala prostor diskuzi týkající se výstavby silnice k nádraží. Tentokrát byl otištěn 
v rubrice Hlasy z obecenstva názor čtenáře, který přinesl výpočet ceny nové silnice a výsledky provedené statistiky povo-
zů jedoucích silnicí za týden. Jednalo se tehdy o 130 povozů denně a autor příspěvku vypočítal, že při mýtném 1 koruna 
za povoz by se na novou silnici vybralo za 25 let. Na stránkách týdeníku se projevil také zájem nově vzniklé Českosloven-

ské republiky na zdraví občanů. Na gymnáziu proběhl průzkum zdravotního stavu studentů, vyhláškou byli vyzváni rodiče dětí příslušných ročníků, ale také do-
spělí zaměstnaní v exponovaných místech, aby se přihlásili k povinnému očkování. Novinkou ve zdejší soukromé lékařské praxi Emanuela Rychlíka bylo rentge-
nové vyšetření. Převratnou událostí bylo otevření soukromé praxe zubní lékařky slečny Žemličkové v domě jejího otce (dnešní Panská ulice, dům čp. 133). 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Běžný provoz osobních vlaků jindřichohradec-
kých úzkokolejek (JHMD – Jindřichohradec-
ké místní dráhy) čeká oživení v podobě čerstvě 
opraveného motorového vozu M27.003. „Po-
norka“, jak se tomuto vlaku pro jeho netypická 
kulatá okna na bocích často přezdívá, obdržela 
v  rámci právě probíhající opravy nový zeleno-
krémový nátěr, který nahradil původní ponurou 
šedou barvu. Jedná se o již druhý barevný vůz 
typu M27, který na úzkokolejku vyjede. Ten prv-

 �Na úzkokolejku vyjede zelená ponorka
ní získal červenou barvu a  jezdí takto už skoro 
dva roky. Červený motoráček cestující znají také 
pod jménem Štěpánka. Toto jméno vlak dostal 
na počest stejnojmenné dcery mistra dílny, kte-
rá se narodila během opravy. Zelený motoráček 
bude dokončen v nejbližších měsících a nasazo-
ván bude výhradně na spoje z Jindřichova Hrad-
ce do Kamenice nad Lipou a do Obrataně. 

Alena Brychtová
Foto: Jan Píšala

Napadlo vás někdy, jaké máme štěstí?
Žijeme v  klidné a  bezpečné zemi, díky čemuž 
máme čas i na takový luxus, jako jsou naše ko-
níčky, například sborový zpěv.
V ČR mají pěvecké sbory velkou tradici a boha-
tou členskou základnu.  Hodně z  nás ve  sboru 
prakticky vyrostlo, a i díky tomu bylo naše dět-
ství krásné. V  jiných částech světa ale spousta 
dětí takové štěstí nemá. Vyrůstají v  nebezpeč-
ném prostředí ohrožovány boji a jiným násilím, 
v chudobě a často jim chybí i základní věci, které 
my považujeme za samozřejmost, např. čistá vo-
da, vzdělání či lékařská péče.
Z toho důvodu jsme se rozhodli podpořit pro-
gram UNICEF Děti ve válce uspořádáním bene-
fičního koncertu. 
Benefiční koncert se bude konat ve čtvrtek 
24. března 2022 v 18.00 hodin v aule Fakul-
ty managementu Vysoké školy ekonomické 
v Jindřichově Hradci. V rámci programu vy-
stoupí pěvecké sbory z  Jindřichova Hradce 
YMCA Jakoubek, Smetana, Chrámový sbor 
Adama Michny z Otradovic a Zanoty. 
Akci významně podporuje Fakulta manage-
mentu VŠE v Jindřichově Hradci, která poskytuje 

 �Pěvecké sbory z Jindřichova Hradce zazpívají pro UNICEF
prostory pro uspořádání koncertu zdarma. Za to 
jí patří naše veliké poděkování.
Zveme vás, přijďte a  podpořte naše snažení 
o dobrou věc. Všechny vybrané prostředky za-
šleme na  účet UNICEF na  podporu programu 
Děti ve válce.
Program Děti ve válce
V roce 2019 bylo v ozbrojených konfliktech za-
pojeno nejvíce zemí za posledních 40 let. Každé 
šesté dítě na Zemi v současnosti žije v oblas-
ti války nebo ozbrojeného konfliktu. Celkově 
je jich zhruba 350 milionů, přičemž tento počet 
stále roste.
Válečné konflikty mají na  děti zničující dopad. 
Jsou nuceny opouštět své domovy a  přežívat 
v nebezpečném prostředí a zimě, k dispozici ne-
mají často ani předměty základní hygieny, pit-
nou vodu, čisté oblečení, zdravotnickou pomoc 
nebo přístup ke vzdělání. Zažívají to, co by ne-
měli zažívat ani dospělí – jsou ohrožovány bom-
bardováním, střelbou, jsou unášeny, sexuálně 
zneužívány, nuceny bojovat jako dětští vojáci 
či fungovat jako lidské štíty. Mnohé z nich byly 
svědky trápení a umírání svých nejbližších, ně-
které byly samy zabity nebo zmrzačeny.

Děti v ozbrojených konfliktech platí vždy nejvyš-
ší cenu. Války jim berou právo na zdravé dětství, 
rozvoj i život. Navzdory rizikům UNICEF vyjedná-
vá přístup i do těch nejnebezpečnějších oblastí 
a snaží se zajistit nejdůležitější krizovou pomoc:
• pitnou vodu a hygienu
• výživnou stravu a  pomoc již podvyžive-

ným dětem
• léky, očkování a  prostředky pro ošetření 

zraněných
• pro traumatizované děti a oběti sexuálního 

násilí péči lékaře a psychologa.
Zajišťuje však i registraci ztracených dětí, spojo-
vání rodin a péči o sirotky, v uprchlických tábo-
rech zřizuje mobilní třídy a zdravotnická centra, 
děti také učí o  nebezpečí nevybuchlé munice. 
Vyjednává taktéž demobilizaci dětských vojáků 
a ve speciálních centrech zajišťuje jejich návrat 
k normálnímu životu.
S  pomocí programu Děti ve  válce pracovníci 
UNICEF dělají vše proto, aby dětem v oblastech 
postižených ozbrojenými konflikty poskytli vše, 
co potřebují k přežití, a aby jejich situaci co nej-
více zlepšili a alespoň trochu přiblížili k normálu.

Hana Krejčová

Městská knihovna Jindřichův Hradec se jako kaž- 
dý rok opět zapojuje do  celostátní akce Bře-
zen měsíc čtenářů. Pro rok 2022 je hlavním 
tématem „Udržitelnost a udržitelný rozvoj“. Té-
ma vychází ze 17 Cílů udržitelného rozvoje for-
mulovaných Organizací spojených národů. Cíle 
udržitelného rozvoje jsou komplexní a zahrnují 
složku ekologickou, ekonomickou a sociální (ví-
ce informací k  udržitelnému rozvoji v  knihov-
nách naleznete na našich webových stránkách: 
www.knihjh.cz). Za  účelem zvýšit informova-
nost k  danému tématu a  také v  rámci dalšího 
neformálního vzdělávání knihovna připravila 
následující program:
• cestopisy – PhDr.  Martin Nekola, Ph.D.: 

PO STOPÁCH ČECHŮ VE SVĚTĚ (2. břez-
na) a Jakub Greschl: CESTOVÁNÍ S HANDI-
CAPEM (31. března)

 �Březen bude také v Jindřichově Hradci patřit čtenářům
• přednáška a  autorské čtení – spisovatel 

ALEŠ PALÁN, autor knih o šumavských sa-
motářích (10. března)

• beseda z  regionální historie – Mgr.  Ladi-
slav Jandáček POZAPOMENUTÉ PŘÍBĚ-
HY (15. března)

• 2. díl přednášky o významném českém skla-
dateli – PhDr.  Marie Fronková, CSc.: JAKÝ 
BYL LEOŠ JANÁČEK II (24. března) 

V  letošním roce oslaví knihovna významné vý-
ročí 130 let od svého založení. Při této příleži-
tosti je pro čtenáře dětských oddělení připrave-
na výtvarná a literární soutěž s tématy „Moje 
vysněná knihovna“ a „Můj oblíbený knižní hrdi-
na.“ Soutěž potrvá do 31. května. Soutěžící mo-
hou své práce odevzdávat na dětském odděle-
ní knihovny a také na pobočce Vajgar. 1. dubna 
se na  dětském oddělení centrálního pracoviště 

uskuteční oblíbená Noc s Andersenem. Jedná 
se o akci na podporu čtenářství. Děti čeká večer 
v knihovně vyplněný zajímavým programem.  
Pro seniory pokračuje Virtuální Univerzita 3. věku 
kurzem Pozoruhodný svět hub. 
Na  centrálním pracovišti knihovny mohou zá-
jemci navštívit výstavu Víte že, aneb Co nové-
ho v Otevřených Oknech v roce 2022. Výstava 
dokumentuje slovem i obrazem vývoj neziskové 
organizace, která se věnuje lidem se zdravotním 
postižením, rodinám a seniorům. Na obou dět-
ských odděleních (centrála a  pobočka Vajgar) 
budou k vidění práce dětí z MŠ a ZŠ vytvořená 
v rámci 12. ročníku výtvarné soutěže Lesy a pří-
roda kolem nás. V průběhu měsíce března bu-
dou mít návštěvníci knihovny možnost zakoupit 
si vyřazené časopisy za symbolické ceny. 

Tomáš Dosbaba
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Motto: „Kdybych si mohl přát cokoli, nebylo by to bohatství ani moc, 
ale zanícený smysl pro potenciál. Pro vždy mladé a horlivé oko, které 
vidí možné... Jaké jiné víno je tak jiskřivé, tak vonící, tak omamné ja-
ko možnost!“                                                                                 (Sören Kierkegaard)

Únorové smutně šedivé dny. A dlouhé večery. A stále málo slunce. Kle-
sající nálada. Přijdu do kanceláře, otevřu datovku a ta na mě vysype čer-
ný sloupec neschopenek. Zadrnčí telefony a dohodneme se na tom, že 
na pár dní musíme zavřít jedno ambulantní pracoviště. Omikron kam se 
podíváš! Zavřené nemocnice i  mnohá pobytová zařízení. A  nekonečně 
dlouhé dny těch, za kterými nemůžeme na návštěvu. Už jsme udělali lec-
cos pro zmírnění únavy a osamělosti lidí, na kterých nám záleží. Od přání-
ček, pohledů a malých dárečků až po osobní telefony. Leč, trvá to všechno 
opravdu dlouho. Jaký nový nápad pro potěšení?
A on přichází. Vlastně z té nejbližší blízkosti, která je možná. Koordinátorka 
D-klubu Jana Vojáčková spolu s nápaditými dobrovolnicemi Nelou, Deni-
sou a Karolínou v Prodejní galerii Okénko začaly propojovat světy Prodej-
ní galerie se světem Domova seniorů v Otíně. A tím krásným spojovacím 
článkem se stala hudba Petra Mottla. Dobrovolnice „vytočí“ číslo své sta-
řenky v DS a Petr jí zahraje na přání. A pak se může uskutečnit i milý roz-
hovor. Alespoň malá, křehká „pilulka“ proti osamělosti. Petr je vynikající 
profesionál. Vedle naučených skladeb umí leccos i zaimprovizovat a jeho 
repertoár je čím dál širší. Umí udělat radost jak návštěvníkům Prodejní ga-
lerie, tak seniorům v DS Otín – ať již „naživo“ nebo přes mobil, když nás 
viry omezují.  Mnozí lidé znají jeho umění ze spolupráce s kapelou Mikro 
jazz, jiní pak z Chrámového sboru Adama Michny. Tolik různých světů do-
káže propojit obyčejný, skromný, nevidomý kluk obklopený pracovitou 
rodinou, dobrovolníky a kamarády. Život, na počátku přijímaný se slzami, 
tápáním a otazníky, nicméně s velikou vůlí po naplnění a smyslu. Život, 
který vrací všem, kteří mu od počátku fandili, jejich důvěru, úsilí a pomoc. 
A do krajin radosti umí pozvat i lidi, kterým už jejich věk či unavené tělo 
ubírá možnosti seberealizace. A oni čekají na každý kontakt, každé „po-
hlazení“. A jsou zde lidé (umělci obyčejného života naplněného malými 
radostmi), kteří jim drobná něžná pohlazení chtějí dopřát a vždy hledají 
možnosti, jak toho dosáhnout. 
Milí přátelé. Ať jsou i ve vašem životě chvíle světla delší než chvíle tmy 
a vždycky je poblíž někdo, kdo najde možnost, jak v duši rozehrát něž-
né tóny!      

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Grace
kočička, narozena 5/2021, kastrovaná
Grace si pomalu začíná zvykat na mazlení, 
v náručí už vrní, ale ještě si pro pohlazení 
sama nepřijde, chce to čas. Je velmi čistot-
ná a zvyklá na své kočičí sourozence.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Včelka
kočička, narozena 6/2021, kastrovaná
Koťátko bylo nalezeno v  Nové Včelnici, 
kde místní lidé krmí kočičky, které se tam 
množí. Včelka je už hezky vymazlená ko-
čička, sama vyhledává člověka a při hlaze-
ní přede a přede. Je čistotná, zvyklá na ji-
né kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Arkana
kočička, narozena 6/2021
Kastrace v dospělosti je podmínkou adop-
ce. Arkana je hodná a milá kočička. Ráda 
dovádí jak se sourozenci, tak s  kýmkoli, 
kdo je k tomu svolný, ale postačí jí i hračky, 
aby se zabavila. Je zvyklá na kočičí kolektiv 
a nevadí jí ani pejsci. Je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Koleos
kocourek, narozen 6/2021, kastrovaný
Koleos  je mazlivý a  velice přátelský ko-
courek. Je to pan hračička. Rád si pohra-
je se sourozenci nebo s někým jiným. Je 
zvyklý na kočičí kolektiv a nevadí mu ani 
pejsci. Je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Nessie
kočka, dospělá, kastrovaná
Kočička je hodná, velice mazlivá a hravá. 
Je naučená na kočičí WC, s jinými kočka-
mi nekonfliktní.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Yoggi
kočička, dospělá, kastrovaná 
Yoggi je hodná, přátelská a  čistotná ko-
čička.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �MOŽNOSTI…

Dobrovolnice D-klubu Karolína, Denisa a Nela v Prodejní galerii Okénko po-
sílají "svým" seniorkám do DS Otín hudební pozdravy od Petra Mottla. Různé 
světy se díky mobilům propojují i v době viróz.

Navštivte další ročník Veletrhu práce, a  to 
5. dubna letošního roku na půdě jindřicho-
hradecké Fakulty managementu VŠE Praha 
v Jarošovské ulici 1117. Svou nabídku pracov-
ních míst zde budou prezentovat nejrůznější fir-

 �O možnostech pracovního uplatnění se dozvíte na chystaném veletrhu
my z  regionu. Návštěvníci tak mají jedinečnou 
příležitost získat v jeden den a na jednom místě 
aktuální informace o možnostech uplatnění u fi-
rem, získat přehled o  volných pracovních mís-
tech, ale také o dalších možnostech spolupráce 

s místními zaměstnavateli formou brigád, praxí 
nebo ročníkových a diplomových prací. Využij-
te této jedinečné příležitosti, a přijďte získat zají-
mavé pracovní uplatnění a další kontakty!

Kateřina Bohdanecká
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Městská kultura Jindřichův Hradec a  za-
psaný spolek AV Studio Jindřichův Hradec 
se sídlem v  Kardašově Řečici zvou všechny 
příznivce regionální historie na  v  pořadí již 
druhé Vzpomínkové promítání do  kinosálu 
jindřichohradeckého Kulturního domu Střel-
nice. Projekce nově digitalizovaných amatér-
ských filmů regionálních filmařů se uskuteční 
v pondělí 7. března 2022 od 19.00 hodin. 
Projekt digitalizace filmových záznamů regio- 
nálních filmových tvůrců mají „na  svědomí“ 
dva nadšení filmoví amatéři z Kardašovy Řečice 

 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve na vzpomínkové promítání, na koncert a do divadla
– učitel Karel Sláma a podnikatel v oboru elek-
troniky František Beneš. Ti za finanční podpo-
ry měst Jindřichův Hradec a Kardašova Řečice 
uvádí zpět do života filmové záznamy zachycu-
jící nejen rozmanité společenské události, místa 
a osobnosti regionu, ale také samostatná filmo-
vá díla menšího rozsahu místních autorů. Filmy 
představují divákům v rámci veřejných promí-
tání. Představované filmy vznikaly díky nadše-
ným autorům, kteří tvořili zejména pod hlavič-
kou Audiovizuálního studia Jindřichův Hradec, 
jehož předsedou byl známý hradecký amatér-

ský filmař Josef Kraus. Přijďte do kina, tentokrát 
budete moci zhlédnout filmy „Pro zachování 
a  krásu“ (ukázka práce jindřichohradeckého 
akademického sochaře Vladimíra Krninské-
ho), „Alšův slabikář“ (obrázková koláž s  jedi-
nečnou recitací MUDr. Lubora Kinšta), „Filmo-
vý zpravodaj 1982,“ hraný pseudodokument 
„Yetti, muž sněžný“ a „Spartakiáda 1965“ (ob-
sáhlá reportáž o  problémech při přípravě 
okresní spartakiády).
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně KD 
Střelnice nebo on-line na: www.kultura.jh.cz.

KULTURNÍ SERVIS

YMCA Jindřichův Hradec a  spolek Zikaron 
vás opět srdečně zvou ve  středu 9. břez-
na 2022 od 16.00 hodin na náměstí Míru 
v Jindřichově Hradci k účasti na vzpomín-
kové akci PAMATUJ! k uctění památky obětí 
holocaustu. 
V noci z 8. na 9. března 1944 bylo v plynových 
komorách koncentračního tábora Osvětim – 
Březinka zavražděno během jediné noci 3792 
nevinných českých mužů, žen a dětí. V den výro-
čí této tragické události zazní v mnoha českých 

 �Na oběti holocaustu nesmíme zapomínat!
městech písně, které pomyslně spojí všechny, 
kdo chtějí projevit úctu všem obětem holocaus-
tu a také naději, že v naší zemi budou překonány 
projevy nenávisti, xenofobie a rasismu.
V  podání čtyř jindřichohradeckých pěveckých 
sborů YMCA Jakoubek, Smetana, Chrámový 
sbor Adama Michny a Zanoty zazní na náměstí 
Míru tyto písně: Hatikva (Naděje) – tehdy lido-
vá píseň, dnes státní hymna Izraele, Shema Jis- 
rael – vyznání víry a Kde domov můj – česká 
státní hymna. 

Každý rok na společný zpěv bezprostředně na-
vazuje ještě další program. Letos vás zveme 
od  16.30 hodin do  kostela Církve českoslo-
venské husitské (bývalá židovská synagoga, 
Kostelní 188/I, Jindřichův Hradec) na kompono-
vané pásmo „STO ZÁZRAKŮ“ – čtení úryvků 
ze stejnojmenné knihy vzpomínek světoznámé 
cembalistky Zuzany Růžičkové proložené jejími 
nejslavnějšími koncertními nahrávkami a promí-
táním fotek z jejího života.

Hana Nosková 

Městská kultura Jindřichův Hradec vás 
zve na  divadelní komedii Caroline Smith 
„ČARODĚJKY V  KUCHYNI“ dne 29. března 
od 19.00 hodin do divadelního sálu Kultur-
ního domu Střelnice. MDAgentura a  diva-
dlo Metro. Předplatné skupiny A.

V režii Romana Štolpy hrají: Michaela Dolinová, 
Sandra Pogodová / Veronika Žilková, Vincent 
Navrátil / Ladislav Ondřej.
Co se stane, když osud svede dvě kuchařky, kte-
ré se dlouhá léta nenávidí, do  jedné televizní 
kuchařské show? Jedna vaří francouzskou ku-

chyni  a  ta druhá  kuchyni  domácí. Stanete se 
svědky jakoby živého natáčení, a dokonce mů-
žete ochutnat, co si obě naservírují. Dámy se 
nešetří, ani když jde o přímý přenos. Na konci 
nás čeká překvapivé rozuzlení. 

Jiří Kubát, Ivana Bačáková

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na divadelní hru Billa C. Davise „ODVOLÁ-
NÍ“ dne 21. března od 19.00 hodin do diva-
delního sálu Kulturního domu Střelnice.
Divadlo v Řeznické. Předplatné skupiny B.

V režii Miroslava Táborského hrají: Miroslav Tá-
borský a Filip Cíl. Mark Dolson, student katolic-
kého semináře, který vstupuje na  scénu jako 
rebelující „snílek a  pošetilec“, je ochoten sám 
sebe i „kariéru“ kněze pro svoje názory a ide-

ály pravdy a čistoty zničit. Tak to alespoň vidí 
jeho mentor otec Farley. My všichni máme vol-
bu, zda zvolíme pohodlí a jistoty a budeme sle-
pí k tomu, co se kolem nás děje anebo v sobě 
kousek toho „pošetilce a snílka“ najdeme.

Do křížové chodby muzea ve Štítného ulici zveme na autorskou výstavu výtvarníka PATRIKA PROŠKA – HIC ET NUNC, která byla zhotove-
na přímo pro tento prostor a potrvá až do 15. dubna 2022. Návštěva výstavy od 7. ledna 2022 je možná pouze po předchozí telefonické do-
mluvě na telefonním čísle: 384 363 661.

Iveta Maryšková

 �Pozvánka do Muzea Jindřichohradecka

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
v  rámci předplatného Kruhu přátel hudby 
na „KONCERT ČESKÉ HUDBY“ dne 22. břez-
na od 19.00 hodin do kaple sv. M. Magdaleny.
Účinkují: Mariia Mikhailova na flétnu a Libor Ja-
neček na kytaru.
Mariia Mikhailova (1989) studovala hru na flét-
nu na hudebním učilišti v Togliatti (Ruská fede-
race). Ve studiu dále pokračovala na Konzerva-
toři Sobinova v Saratově. Od roku 2012 působila 
v symfonickém orchestru ve městě Ryazan. Na-

vštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pe-
dagogů a  rovněž se zúčastnila mnoha soutě-
ží. Nyní studuje na JAMU v Brně u prof. Václava 
Kunta a věnuje se koncertní činnosti.
Libor Janeček (1969) je absolventem brněnské 
konzervatoře. V  letech 1992–2008 účinkoval 
v koncertním duu Instrumental tandem (kyta-
ra – akordeon) se zaměřením na  argentinské 
tango Astora Piazzolly a jihoamerickou hudbu. 
V  současné době se věnuje sólové koncertní 
činnosti. Spolupracuje s  mnoha významnými 

hudebníky, se kterými účinkuje v různých ko-
morních souborech. Nahrává pro Český rozhlas 
v Brně.
Program: Josef Mysliveček – Adagio A dur pro 
flétnu a  kytaru, František Benda – Adagio ze 
sonáty G dur pro flétnu a kytaru, Ivan Jelínek 
– SUITA A  dur, Jana Obrovská – Suita ve  sta-
rém slohu pro flétnu a kytaru, Jiří Matys –Suita 
pro flétnu a kytaru (výběr), Štěpán Rak – Tocca-
ta, Jan Truhlář – Romance per Pablo, Sonatina 
semplice. 
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
6. 3. 2022 – Masopust na statku 
Od 10.00 hodin vás na Šrámkově statku v Pi-
leticích čeká masopustní hodokvas, pravá 
venkovská zabíjačka, řemeslný jarmark, pro-
dej zabíjačkových a  jiných dobrot, ochut-
návky Božích milostí, Pohádky na slámě, li-
dové tvoření, obchůzky maškar statkem 
a všeliké taškaření.
CHEB
8. 3. 2022 – Ivo a Libor Šmoldasovi
28. 3. 2022 – Hana Zagorová
Západočeské divadlo Cheb
KUTNÁ HORA 
20. 3. 2022
Jarní rovnodennost v Sedlecké katedrá-
le – 10. ročník
Sluneční paprsky na cestě po nejstarší čes-
ké katedrále doprovodí od  16.30 hodin 
smíšený komorní sbor Vox Nymburgensis. 
Po  koncertě bude možné zhlédnout no-
vou výstavu velkoformátových abstraktních 
obrazů Veroniky Mokrošové v podkroví ka-
tedrály. Peníze vybrané na  dobrovolném 
vstupném poputují Centru Přístav Oblastní 
charity Kutná Hora.
LITOMYŠL
do 17. 4. 2022
Obrazy Jiřího Motáka 
Regionální muzeum v Litomyšli nabízí díla 
malíře, jogína a  cestovatele Jiřího Motáka, 
který je nepřehlédnutelným příslušníkem 
výtvarné komunity litomyšlského regionu.
POLIČKA
18. 3. 2022
Jazzové setkání – Jeff McErlain & Band
V Divadelním klubu vystoupí Jeff McErlain 
– kytary, Walter Fischbacher – klávesy, Cliff 
Schmitt – baskytara, Ulf Sticker – bicí.
TELČ
do 31. 3. 2022 
Do Brna široká cesta
Kramářské písně se světskou tematikou
Na  výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč a Univerzitní centrum MU Telč 
ve spolupráci s Etnografickým ústavem Mo-
ravského zemského muzea.
TŘEBOŇ
19.–20. 3. 2022 – Třeboň poetická 
Krajská postupová přehlídka uměleckého 
přednesu a divadla poezie v Divadle J. K. 
Tyla.

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

Zuzana Bedrnová

 �KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec – BŘEZEN 2022
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1.3. 17:30 UNCHARTED 20:00 BELFAST
úterý Akční, Dobrodružný / USA dabing Drama / V. Británie, USA titulky

2.3. 17:30 PES 20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
středa Komedie / USA titulky Komedie / Slovensko, Česko česky

3.3. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 BATMAN
čtvrtek Pohádka / Česko česky Akční, Krimi / USA titulky

4.3. 17:30 HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI 20:00 PES
pátek Animovaný / Španělsko dabing Komedie / USA titulky

5.3. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 BATMAN
sobota Pohádka / Česko česky Akční, Krimi / USA dabing

6.3. 17:30 UNCHARTED 20:00 BATMAN
neděle Akční, Dobrodružný / USA dabing Akční, Krimi / USA dabing

8.3. 17:30 HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI 20:00 BOD VARU
úterý Animovaný / Španělsko dabing Drama / V. Británie titulky

9.3. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 BATMAN
středa Komedie / Česko česky Akční, Krimi / USA titulky

10.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
čtvrtek Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

11.3. 17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20:00 BATMAN
pátek Komedie / Česko česky Akční, Krimi / USA dabing

12.3. 17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
sobota Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

13.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
neděle Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

15.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
úterý Animovaný, Komedie / USA dabing Drama, Komedie / Norsko titulky

16.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
středa Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

17.3. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 KLAN GUCCI
čtvrtek Pohádka / Česko česky Thriller, Životopisný / USA titulky

18.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 DUNA
pátek Animovaný, Komedie / USA dabing Dobrodružný, Drama,Sci-fi / USA dabing

19.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
sobota Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

20.3. 17:30 HAUTE COUTURE 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
neděle Drama / Francie dabing Akční, Dobrodružný / USA titulky

22.3. 17:30 PROMĚNA 20:00 HAUTE COUTURE
úterý Animovaný, Komedie / USA dabing Drama / Francie dabing

23.3. 17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20:00 SMRT NA NILU
středa Komedie / Česko česky Krimi, Thriller / USA titulky

24.3. 17:30 ZTRACENÉ MĚSTO 20:00 AMBULANCE
čtvrtek Dobrodružný, Komedie / USA titulky Akční, Thriller / USA titulky

25.3. 17:30 PŘÍŠERÁKOVI 2 20:00 POSLEDNÍ ZÁVOD
pátek Animovaný, Rodinný / USA dabing Drama / Česko česky

26.3. 17:30 PŘÍŠERÁKOVI 2 20:00 ZTRACENÉ MĚSTO
sobota Animovaný, Rodinný / USA dabing Dobrodružný, Komedie / USA titulky

27.3. 17:30 POSLEDNÍ ZÁVOD 20:00 AMBULANCE
neděle Drama / Česko česky Akční, Thriller / USA titulky

29.3. 17:30 PŘÍŠERÁKOVI 2 20:00 ZTRACENÉ MĚSTO
úterý Animovaný, Rodinný / USA dabing Dobrodružný, Komedie / USA titulky

30.3. 17:30 POSLEDNÍ ZÁVOD 20:00 AMBULANCE
středa Drama / Česko česky Akční, Thriller / USA titulky

31.3. 17:30 JEŽEK SONIC 2 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
čtvrtek Akční, Dobrodružný, Komedie / USA, Japonsko dabing Komedie / Česko, Slovensko česky

6.3. 15:00 NAŠE KARKULKA pásmo pohádek

13.3. 15:00 SPLNĚNÁ PŘÁNÍ pásmo pohádek

20.3. 15:00 VĚNEČEK POHÁDEK pásmo pohádek

27.3. 15:00 ZA KAMARÁDY Z TV 9 pásmo pohádek

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)
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Opět je tu čas, kdy vrcholí přípravy projek-
tu Nejúspěšnější sportovec roku, tentokrát 
za  rok 2021. V  tomto období zvýší svou po-
zornost aktivní sportovci všech věkových ka-
tegorií, jejich trenéři, ale také funkcionáři, bez 
kterých by nemohl fungovat žádný sportov-
ní klub. Projekt je letos velmi výrazně ovliv-
něn virovou pandemií, ke které se vážou vel-
mi striktní opatření. I nadále zůstává hlavním 
cílem ocenění nejúspěšnějších sportovců, kte-
ří reprezentují nejen své kluby a  jednoty, ale 
i města, okresy, kraje a celou Českou republiku 
na domácí i zahraniční scéně, a to v mnoha vy-

 � Začátkem března se dozvíme jména nejúspěšnějších sportovců loňského roku

SPORT

hlašovaných kategoriích od mládeže až po ve-
terány. Je nám ctí připomenout také slavné 
sportovní legendy a uvést je do síně slávy.
Hlavním pořadatelem je Okresní sdružení 
ČUS v  Jindřichově Hradci, letos ve  spoluprá-
ci s městem Jindřichův Hradec, které nad ce-
lým projektem převzalo záštitu. Produkci má 
na starost již tradičně agentura SPORT ACTION 
s.r.o., spolupořadateli jsou rovněž Česká unie 
sportu a Jihočeský kraj. Slavnostní vyhlášení 
se uskuteční 3. března 2022 od 17.00 hodin 
v Kulturním domě Střelnice.  

Jindřich Švec

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií odstartuje letošní sezónu výstavním pro-
jektem, který v  tomto kulturním svatostánku 
dosud neměl obdoby. 
Jedná se o  rozsáhlou 
výstavu, která sdružu-
je hned několik autorů 
a vystavovatelů, jejichž 
společnou vášní a  sr-
deční záležitostí je Afrika. Afrika nejen jako kon-
tinent, nejen jako různorodé kulturní a  etnické 
území a domov nejednoho vzácného zvířecího 
druhu, ale zejména jako domov mnoha nesmír-
ně zručných a  interesantních umělců a  výtvar-
níků, kteří se však ve  své skromnosti snad ani 
za umělce nepovažují. Jejich tvorba je pro ně to-
tiž stejně přirozeným zdrojem obživy jako pro 
většinu běžných Evropanů např. práce ve fabrice.
Pravděpodobně nejvzácnějšími exponáty toho-
to projektu budou originální fotografie ze sbí-
rek Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových, které 
zcela jedinečným způsobem prezentují mnoho 
desetiletí trvající úsilí tohoto manželského páru 
v oblasti rozvoje a podpory zoologie v českých 
zemích. Jejich dechberoucí transporty afric-
kých zvířat nejen do české zoologické zahrady 
ve Dvoře Králové nad Labem jsou dodnes po ce-
lém světě obdivovány a jejich celoživotní záslu-
hy v otázce záchrany mnoha a mnoha živočiš-
ných druhů by snadno vydaly na několik knih, 
možná spíše učebnic.
Na  samotném počátku zrodu tohoto projektu 
však stál hlavní kurátor Oldřich Máca, který zde 
bude prezentovat svou jedinečnou a po výtvar-
né stránce velmi hodnotnou sbírku afrických ma-
sek, které dokumentují mnoho desítek afrických 
kmenů po stránce originálního přístupu ve zpra-
cování této tradiční součásti jejich kultury. 
Inspirativní částí výstavy budou též kamenné so-
chy ručně vytesané sochaři v africkém Zimbab- 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

 �Muzeum fotografie představí Afriku v srdci a přehlídku krás zemí Visegrádské čtyřky
we, které pro výstavu zapůjčí manželé Homol-
kovi, kteří tyto sochy do České republiky dová-
žejí a prodávají. 
Všichni návštěvníci se mohou také těšit na zce-
la jedinečný soubor obrazů Radky Tesařové, kte-
rá pod pseudonymem Radu Tesaro vytváří vel-
koformátové obrazy nejen s africkou tématikou. 
Výstava AFRIKA V SRDCI bude zahájena ver-
nisáží 31. března v  17.00 hodin a  potrvá až 
do 31. srpna. V  rámci její prezentace se usku-
teční i  mnoho doprovodných kulturně vzdělá-
vacích programů, jako jsou besedy, přednášky 
a komentované prohlídky. 
V  rámci výstavy bude vyhlášena i  soutěž pro 
všechny dětské fotografy, zakončená výstavou 
a oceněním nejkrásnějších fotografií nejen afric-
kých zvířat, které budou jejich hlavním tématem 
a motivem. 
O  týden dříve, ve  čtvrtek 24. března v  17.00 
hodin, bude zahájena vernisáží výstava PŘÍ-
RODNÍ POKLADY ZEMÍ V4.
Země visegrádské skupiny se nacházejí v země-
pisném regionu s  bohatým kulturním dědic-
tvím a velkolepými přírodními poklady. Maďar-
ské předsednictví Visegrádské skupiny v letech 
2021/2022 s  mottem "Oživení Evropy" si klade 
za cíl podpořit hospodářské oživení regionu se 
zaměřením na udržitelnost, klimatickou politiku 
a ekologickou hospodářskou transformaci.
Připravovaná výstava vyzdvihuje velkolepé pří-
rodní krásy zeměpisného regionu V4, které se 
snažíme zachovat pro budoucí generace.
Výstava 60 nejkrásnějších českých, maďar-
ských, polských a  slovenských snímků příro-
dy vznikla z pověření Ministerstva zahraničních 
věcí a obchodu Maďarska a koordinovala ji Na-
turArt – Maďarská asociace fotografů přírody 
ve spolupráci s nejprestižnějšími fotografickými 
sdruženími zemí Visegrádské čtyřky. Prezentaci 
výstavy v Jindřichově Hradci připravilo Vzdělá-

vací a kulturní centrum Jindřichův Hradec a Lisz-
tův institut Praha.
Výzva pro amatérské i  profesionální foto-
grafy!
Vzdělávací a  kulturní centrum Jindřichův Hra-
dec, pracoviště MF a MOM ve spolupráci s dol-
norakouským zájmovým sdružením MultiKulti 
KreAktiv nabízí zájemcům o fotografování par-
ticipaci na  mezinárodním projektu „Umění fo-
tografie – napříč zeměmi a regiony“ s tématem 
Řemesla a  povolání. Amatérští i  profesionál-
ní fotografové se mohou do 15. března 2022 
přihlásit s  kontaktními údaji na  e-mail: in-
fo@vkcjh.cz a  do  15. dubna letošního roku 
pak zaslat na  stejný e-mail 1 až 8 fotogra-
fií na uvedené téma v náhledovém rozlišení 
(delší strana max. 1200 px). Více informací získáte 
na: www.vkcjh.cz nebo www.mfmom.cz.
------------------------------------------------------------
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel se 
těší na začátek sezóny 2022 a na své návštěvní-
ky. Otevíráme v pátek 1. dubna vernisáží vý-
stavy uměleckých výrobků od Sdružení tex-
tilních výtvarníků z Prahy. Začátek vernisáže 
je v 15.00 hodin. Setkáme se s autorkami osob-
ně a  dozvíme se o  jejich  vystavených gobelí-
nech a textilních miniatu-
rách něco víc. 
Jindřichův Hradec navštíví 
vystavující Jarmila Hand- 
zelová, Jarmila Hartlová, 
Ludmila Kaprasová, Milu-
še Mikušová, Jaroslava Těšínská a další výtvarni-
ce. Některé miniatury a šperky budou i k prodeji. 
Výstava potrvá do  27. listopadu 2022.  Otevře-
no bude denně mimo pondělí od  10.00 do 
12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Více informací najdou zájemci na: www.vkcjh.cz.

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

Správná odpověď z minulého čísla: KNIHTISKAŘ, OBROZENECKÝ VYDAVATEL KNÍŽEK LIDOVÉHO ČTENÍ
Výherkyní se stává: Jarmila Slaninová z Kardašovy Řečice. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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PRVNÍ VÝZNAMNÉ 
DÍLO O MĚSTĚ JINDŘICHŮV 

HRADEC SEPSAL 
JINDŘICHOHRADECKÝ

KAPLAN 
JOSEF ŠTĚPÁN CLAUDIUS.

AFRICKÝ
TUR

S HRBEM
NA ZPŮSOB V BOXU

KNOCKOUT LITR PÍSEMNÉ
OSVĚDČENÍ

STUPEŇ
VÝKONNOSTI
V DŽUDU

LATINSKY
SPOJKA

(A)
METR SUROVÁ

NAFTA
BEDUÍN.
PLÁŠŤ

ZNAČKA
KOSMETIKY TUNA

3. ČÁST 
TAJENKY

GUMOVÝ
ČLUN

VESPOD

2. ČÁST 
TAJENKY

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

MÍSTO
V DOLE

ČIN
(NĚM.)

POKLADNA

ČAS

TICHO

JIH

CIZÍ OZN.
ČÍSLA

1. ČÁST 
TAJENKY RÁJ EGYPTSKÁ

ŘEKA TEN I ONEN

PŘÍTEL
BARBIE

DRÁŽDIT

60 KUSŮ

DRAVÝ
PTÁK

ZÁPOR

JAPONSKÁ
MÍLE

POUZE

CHEM. ZN.
RUTHENIA

ŽLUTÝ 
ZPĚV. PTÁK

SVIT

SNAŽIT SE
NALÉZT

ŠPANĚLSKÁ
POLÉVKA

HÁJOVÁ
BYLINA

POKOLENÍ

ZÁJMENO
PŘIVLASTŇ.

ÚŘEDNÍ
VÝNOS

5. ČÁST 
TAJENKY
OTEC
(KNIŽ.)

NEBO

DIVADELNÍ
ÚLOHA

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

HL. MĚSTO
NORSKA

HELENA
(DOM.)

RUMUNSKÁ
ŘEKA

POVZDECH

VČELÍ
PRODUKT

VOLTAMPÉR

LUDOLFOVO
ČÍSLO

TÝKAJÍCÍ SE
RASY

OBCHODNÍ
DŮM

PRIMÁT

OBOROVÁ
NORMA

BRATROVA
DCERA

TĚTÍ

NÁSEP

ITALSKÝ
SKLADATEL

HEYERDA-
HLŮV VOR

ČÍSLOVKA
5

ORG. SPOJ.
NÁRODŮ

AUTORSKÝ
ARCH

ŘÍM. ČÍSL.
500

STARÁ
DÉLK. MÍRA

ŽENA UPÍR

POHOVKA

PRAŽSKÉ
ŽELEZÁŘ.

DEŠTNÍK

PRODUKT
ŽLÁZ

TŘÍSKA
(SLOV.)

SAZBA
(ANGL.)

ČERNÝ
ZPĚV. PTÁK

AKUMU-
LÁTOR

6. ČÁST 
TAJENKY
SÍDLO
V ÍRÁNU

KOST
(ANATOM.)

LESKLÝ
NÁTĚR

KOCOUR
(NÁŘEČ.)

ŠPÁDOVÁ
KARTA

OKRAJOVÝ
ÚZKÝ ZÁHON

PŘEDLOŽKA TAT, EDIKT, OLLA, RATE,
OS, DOT, ZEBU, VERDI,

BAM, RI

MEDITAČNÍ
SLŮVKO

TEČKA
(ANGL.)

OZN. PRO
POLOMĚR

UPOZOR-
NĚNÍ

CHEM. ZN.
URANU

VÝCHOD

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

4. ČÁST 
TAJENKY

HAD
Z KNIHY
DŽUNGLÍ

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. 
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   1. 4.  ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOS ČESKÉ VĚDĚ – ZAHÁJENÍ 
               VÝSTAVNÍ SEZÓNY VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE
   1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
   3. 4.  SENIOR KLUB
   9. 4.  CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER
12. 4.  „PARFÉM V OHROŽENÍ“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
 17. 4.  VELIKONOČNÍ KONCERT PS JAKOUBEK YMCA 

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na duben
               – KAPLE SV. M. MAGDALENY
24. 4.  „JŮ A HELE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
30. 4.  ČARODĚJNICE – PARK POD GYMNÁZIEM
   3. 4.  VYNÁŠENÍ SMRTKY 
   5. 4.  VELETRH PRÁCE – VŠE PRAHA, FAKULTA MANAGEMENTU
   5. 4.  TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE A KOČKY – KD STŘELNICE 
8. a 9. 4.  4. ROČNÍK FLAUTOVÁNÍ – ZUŠ 

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

2. března, 16:30 hodin
PO STOPÁCH ČECHŮ VE SVĚTĚ
Přednáška PhDr. Martina Nekoly, Ph.D.
Městská knihovna J. Hradec
3. března, 17:00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2021 OKRESU 
J. HRADEC
Vyhlášení nejlepších sportovců, kolektivů 
a  ocenění dlouholetých činovníků, mo-
deruje Radek Šilhan. KD Střelnice
6. března, 15:00 hodin
POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Písničková a taneční show Míši Růžičkové
KD Střelnice
6. března, 15:00 hodin
ZAPOMENUTÁ POHÁDKA
Teátr Pavla Šmída
Základní umělecká škola V. Nováka
7. března, 19:00 hodin
VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ
Další restaurované filmy jindřichohradec-
kých autorů. KD Střelnice – kinosál
9. března, 16:00 hodin
PAMATUJ!
Vzpomínková akce k  uctění památky 
obětí holocaustu. Náměstí Míru

BŘEZEN 2022
Kulturní kalendář

9. března, 16:30 hodin
"STO ZÁZRAKŮ"
Čtení z  knihy vzpomínek světoznámé 
cembalistky Zuzany Růžičkové
kostel Církve československé husitské
10. března, 16:30 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ ALEŠE PALÁNA
Městská knihovna J. Hradec
10. března, 19:00 hodin
MIROSLAV HANUŠ "PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH"
Na  námět knih Allana a  Barbary Peaso-
vých. V režii Sabiny a Jiřího Langera hra-
jí a zpívají členové DS Jablonský a kapela 
Ukrutanka
KD Střelnice
13. března, 17:00 hodin
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci.
KD Střelnice
14. března, 17:30 hodin
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTEL 
STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE 
A PŘEDNÁŠKA Mgr. LENKY DVOŘÁKOVÉ 
„JINDŘICHŮV HRADEC PŘED STO LETY“
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. března, 16:30 hodin
POZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Přednáška Mgr. Ladislava Jandáčka
Městská knihovna J. Hradec
21. března, 19:00 hodin
BILL C. DAVIS "ODVOLÁNÍ"
Divadlo v Řeznické. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice
22. března, 18:00 hodin
KONCERT ČESKÉ HUDBY
Koncert KPH. Účinkuje Libor Janeček – 
kytara a Mariia Mikhailova – flétna
kaple sv. M. Magdaleny
24. března, 16:30 hodin
JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK II.
Přednáška PhDr. Marie Fronkové, CSc.
Městská knihovna J. Hradec
24. března, 18:00 hodin
ZPÍVÁME PRO UNICEF
Benefiční koncert
Fakulta managementu VŠE J. Hradec
27. března, 16:00 hodin
"O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK ZACHRÁNILI HRAD"
Metropolitní divadlo Praha. Divadelní po-
hádka v cyklu "Děti s rodiči do divadla".
KD Střelnice

28. března, 16:00 hodin
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Pořádá 1. ZO Českého zahrádkářského 
svazu
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
29. března, 19:00 hodin
CAROLINE SMITH "ČARODĚJKY V KUCHYNI"
MDAgentura a divadlo Metro. Divadelní 
předplatné skupiny A.
KD Střelnice
31. března, 16:30 hodin
CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM
Přednáška Jakuba Greschla
Městská knihovna J. Hradec

Probíhající výstavy:
VÍTE ŽE? ANEB CO NOVÉHO V OTEVŘENÝCH OK-
NECH V ROCE 2022
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 4. 2022
LESY A PŘÍRODA
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 4. 2022

   8. 4.  DYMYTRY – KC JITKA
   9. 4.  VELIKONOČNÍ VESELICE
   9. 4.  SLZA – KC JITKA
10. 4.  CIRKUS PRDÍTKO – POHÁDKY NA ZUŠ
11.–18. 4.  KRASLICOVNÍK
14. 4.  VELIKONOČNÍ NADÍLKA – BAZÉN
16. 4.  NO NAME – KC JITKA


