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Na příznivce �lmových dokumentů čekají 
od ledna zajímavé projekce

Českobratrská církev evangelická v  Jindři-
chově Hradci srdečně zve všechny zájemce 
o  �lmové dokumenty na  promítání snímků 
s  nejrůznější tématikou. Filmy jsou promítá-
ny v  rámci Jednoho světa – festivalu doku-
mentárních �lmů pojednávajících o  lidských 
právech, ekologii, rasové problematice a dis-
kriminaci člověka v různých zemích světa. Fes-
tival dávno překročil hranice České republiky, 
lidsko-právní festivaly se dnes konají po  ce-

Jindřichův Hradec uvidí jubilejní stou premiéru 
Listování

Série scénických čtení s názvem „Listování.cz“ 
si v Jindřichově Hradci získala mnoho přízniv-
ců, kteří se každý měsíc těší na  to, jaký kniž-
ní titul jim bude nově představen. Hned le-
den 2016 k nim je vstřícný v atraktivitě žánru, 

neboť do kavárny FotoCafé zavítají pohádky. 
Nutno ovšem dodat, že dosti netradiční. Jubi-
lejní 100. premiéra cyklu „Listování.cz“ připad-
la na slovenský bestseller z per autorské dvoji-
ce Jozef Gertli Danglár – Dušan Tarageľ a nese 

lém světě. Mnohým festivalům pomohl Jeden 
svět v začátcích a organizátoři vydali také po-
drobnou příručku pro založení lidsko-právní-
ho festivalu. Pravidelně je například festival 
pořádán v Bruselu. V Jindřichově Hradci pro-
bíhají všechny projekce ve sborové místnosti 
Českobratrské církve evangelické v  Bratrské 
ulici 129/IV.

(pokračování na str. 12)

název Pohádky pro neposlušné děti a  jejich 
starostlivé rodiče.

Foto: Martin Kacvinský

(pokračování na str. 2)
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SOUTĚŽ: POZNÁTE OSOBNOST NA OBRÁZKU?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova Hradce. Odpově-
di zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na ad-
resu Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377  01. 
Jméno vítěze bude zveřejněno v dalším vydání JH zpravodaje.

Redakční rada JH zpravodaje

 � Jindřichův Hradec uvidí jubilejní stou premiéru Listování
(pokračování ze str. 1)
Kniha zbavuje rodiče potřeby hledat pro své ratolesti vhodnou polepšovnu, neboť recept na to, 
jak si s dítkem nebo dítky poradit, přináší s nečekaným černým humorem 184 stran výchovné-
ho textu. Návod je podle pedagogicko-psychologických poraden přesný, rady zabírají s úspěš-
ností 97,34%!

Přijďte se podívat, vezměte i své 
děti a  vězte, že po  hraném čte-
ní už se nebudou dloubat v  no-
se, okusovat si nehty, zapomínat 
a neplnit si povinnosti, přestanou 
být lakomé, líné a  neposlušné. 
Zmizí stěžování si, hubatost a od-
sekávání. „Jenom klidně děti při-
veďte, ať vidí ty nejhorší zlozvyky, 
jaké vůbec mohou mít. Hlavně 
se však přijďte pobavit,“ vzkazu-
je herec Lukáš Hejlík, hlavní pro-
tagonista.

Představení se koná v  pondělí 
25. ledna od 19.00 hodin v kavár-
ně FotoCafé v areálu Muzea foto-
gra�e a  moderních obrazových 
medií v  Jindřichově Hradci. Po-
řadatelem je jindřichohradecké 
Knihkupectví NS U  Lenky v  Pan-
ské ulici č. p. 110/I., kde si můžete 
vstupenky zajistit v předprodeji.

Roman Pišný

Na  konci 80. let minulého století rozhodli 
představitelé Jindřichova Hradce o vzniku no-
vé, páté městské čtvrti. Začala se rozrůstat již-
ně od kostela sv. Václava na původně holém 
návrší, kde bývalo i popraviště. Od roku 1985 
zde začalo vyrůstat sídliště, dále pak pokra-
čovala výstavba rodinných domků na tzv. Již-
ním svahu. Zdejší ulice připomínají významné 
osobnosti regionální i české historie. Není bez 
zajímavosti, že po jedné z nich byla jindřicho-
hradecká ulice pojmenována opakovaně. Po-
prvé to bylo v  prosinci roku 1907, kdy se je-
jí jméno objevilo na cedulích ulice k nádraží, 
podruhé téměř o sto let později právě v páté 
čtvrti města.
Muž, po němž obě ulice získaly své názvy, po-
cházel z  Přeštic, městečka nedaleko Plzně, 
kam dojížděl na gymnázium, po jehož absol-
vování vystudoval právnickou fakultu v Praze. 
Praxi získával jako koncipient v kanceláři čer-
nínského velkostatku v  Jindřichově Hradci, 
v září 1867 se oženil s Terezou Paukovou, dce-
rou správce zdejšího špitálu u sv. Jana Křtitele, 
o dva roky později si ve městě otevřel vlastní 
advokátní kancelář. V obecních volbách v roce 
1870 byl zvolen do městského zastupitelstva 
a  stal se i  členem městské rady, později ná-
městkem starosty, byl zakladatelem a od roku 
1872 také velitelem hasičského sboru a zastá-
val i řadu dalších hospodářských, spolkových 
a  veřejných funkcí. Zasedal také v  zemském 

REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC

30. ledna 2016

REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC

30. ledna 2016

K tanci a poslechu hraje:

Taneční orchestr BARET

Předtančení:

Jitka Schneiderová 
a Marek Dědík

*

Aerobik team Lena 

Večerem provází:

Ivo Apfel

Host: 

Bára Basiková

Vstupné: sál  240,- Kč
                     balkón 160,- Kč

Předprodej vstupenek: 
od 16. ledna 2016 

v pokladně 
Kulturního domu Střelnice

Bohatá tombola

sněmu a  v  říšské radě, ale do  historie Jindři-
chova Hradce se zapsal především jako nejdé-
le sloužící starosta města. Byl jím zvolen v roce 
1882 a  tuto významnou funkci zastával přes 
26 let. Znáte jméno, příjmení a titul osobnosti, 
na kterou se ptáme?
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se zapojili do soutěže s  interaktivním průvod-
cem Jindřichovým Hradcem. Během odpoled-
ne vystoupila taneční skupina Cetare a Standa 

Hložek, který svými známými písničkami roze-
zpíval a roztančil děti i dospělé. A aby celé od-
poledne nebylo jen pekelné, přišel mezi děti 
také Mikuláš s krásnými anděly. Akci pořádalo 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

 � Jihočeský kraj společně s městem 
vybudoval v Jindřichově Hradci okružní 
křižovatku Vídeňská. Díky tomu se  
snížilo riziko vzniku dopravních nehod
Nová okružní křižovatka Vídeňská v Jindřicho-
vě Hradci začala sloužit řidičům v tzv. předčas-
ném užívání v  pátek 4. prosince. Společně ji 
vybudovaly Jihočeský kraj a město Jindřichův 
Hradec za  celkem 8,620 milionu korun, když 
kraj uhradil 3,289 a město 5,331 milionu. „Kři-
žovatka Vídeňská nahradila původní křižovat-
ku, která neumožňovala odbočení do  všech 
směrů. Z  hlediska bezpečnosti silničního pro-
vozu představovala původní křižovatka velmi 
vysoké riziko vzniku dopravních nehod. Vybu-
dováním nové křižovatky byla tato rizika od-
straněna,“ uvedl krajský radní pro dopravu An-

tonín Krák. Součástí stavby je rovněž stezka 
pro chodce a  cyklisty, nové chodníky včetně 
přechodů i  nové veřejné osvětlení. „Jsem vel-
mi rád, že se tuto stavební akci podařila dotáh-
nout do konce. Věřím, že nový kruhový objezd 
přispěje k  lepší a  bezpečnější dopravní situa-
ci v  této části našeho města. Řidiči jistě ocení 
pohodlný průjezd touto křižovatkou a  chod-
ci nové chodníky a  místa pro přecházení,“ ře-
kl starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka 
s tím, že práce na budování křižovatky byly za-
hájeny letos 29. září a byly prováděny za pro-
vozu pouze za  využití částečných uzavírek. 
Okružní křižovatka Vídeňská se nachází v mís-
tě mimoúrovňové křižovatky ve směru Jindři-
chův Hradec – Nová Bystřice - Vídeň na jižním 
okraji města. Přímo navazuje na již dokonče-
nou okružní křižovatku umístěnou na  výjez-
du k  nové křižovatce Vídeňská s  odbočením 

 � Setkání starostů obcí na území  
správního obvodu ORP Jindřichův Hradec
V  pondělí 23. listopadu 2015 se v  prostorách 
Muzea fotogra�e a  MOM uskutečnilo setká-
ní starostů či jiných zástupců obcí na  území 
správního obvodu ORP Jindřichův Hradec. Se-
tkání bylo realizováno ve spolupráci města Jin-
dřichův Hradec s  Jihočeským krajem a  Cent-
rem pro komunitní práci jižní Čechy. Přítomní 
starostové byli seznámeni s rolí obce při pláno-
vání sociálních služeb v Jihočeském kraji, s ve-
řejnou podporou a  �nancováním sociálních 
služeb od roku 2016 a dále se standardy kvality 

sociálně-právní ochrany dětí. V závěru jednání 
proběhla diskuze i se zástupci Jihočeského kra-
je, kteří zodpověděli otázky týkající se sociál-
ních věcí přítomným zástupcům obcí.

 � Slavnostně jsme rozsvítili vánoční 
strom na náměstí
V neděli 29. listopadu 2015 jsme v Jindřicho-
vě Hradci společně rozsvítili vánoční strom 
a  okolní vánoční výzdobu.  Samotnému roz-
svícení předcházel doprovodný program. 
Na  úvod nám popřál starosta Stanislav Mrv-
ka krásný předvánoční čas, poté stromu po-
žehnal vikář P. Ivo Valášek a zazpívala Michae-
la Gemrotová. Následovala velkolepá světelná 
show, jejíž hlavní efekty směřovaly na budovu 
staré radnice. Po skončení se rozzářil vánoční 

strom a  nově i  budova staré radnice. Všichni 
jsme si ještě společně se zpěvačkou Michae-
lou Gemrotovou zazpívali při teplém nápoji 
koledy a  příjemně svátečně naladěni odchá-
zeli k domovům. 

 �Náměstí a park se proměnily v peklo
Masarykovo náměstí a  Husovy sady se v  so-
botu 5. prosince proměnily v jedno velké pek-
lo. Čerti měli svou nefalšovanou pekelnou říši 
v parku, ze které pouštěli hrůzu. V rámci akce 
starosta města Stanislav Mrvka ocenil vánoč-
ní stromečky, které zdobily děti ze základních 
a  mateřských škol. Zástupci jednotlivých škol 
si pro své žáky odnesli krásné plyšáky. Starosta 
města dále vylosoval tři výherce tabletů, kteří 

Úvodník
Vážení spoluobčané,

od  nového roku dojde ke  změnám v  městské hro-
madné dopravě. Jízdní řád má zcela novou podobu. 
Vzniklo devět nových linek, které zohledňují potřeby 
našich občanů, a přibyla četnost spojů. Nově bude ta-
ké městská hromadná doprava zajíždět i do místních 
částí Políkno, Buk a Dolní Skrýchov. Dobrou zprávou 
pro všechny cestující je, že ceník jízdného pro cestující 
zůstane stejný. Všechny autobusy, které budou v pro-
vozu, budou mít žlutomodré provedení. Jsou to nízko-
podlažní vozidla, která jsou vybavena vnějším i vnitř-
ním informačním systémem, jsou třídveřová a splňují 
nejpřísnější emisní normy EURO 6. Autobusy mají 
ve výbavě prostor pro kočárek nebo invalidní vozík. 

Vážení spoluobčané, věříme, že nový systém bude pro 
vás v  novém roce příjemným 

dárkem, a  že si na  novin-
ky všichni rychle zvykneme. 
Příjemné cestování celým ro-
kem 2016 vám přeji.

Stanislav Mrvka 
starosta města

vás v  novém roce příjemným 
dárkem, a  že si na  novin
ky všichni rychle zvykneme. 
Příjemné cestování celým ro
kem 2016 vám přeji.

Stanislav Mrvka

UDÁLOSTI Z RADNICE

na místní komunikaci, která slouží jako příjezd 
do nově otevřeného Zahradního centra.

 �Městská hromadná doprava  
v Jindřichově Hradci projde od nového 
roku významnou změnou
Začátkem roku 2016 dojde ke  změně systé-
mu v městské hromadné dopravě v Jindřicho-
vě Hradci. Upraví se trasy linek, které budou 
nově zajíždět i do dalších místních částí Jind-
řichova Hradce. Cestující uvítají četnost spojů 
na linkách, která se oproti původním jízdním 
řádům výrazně zvýší. K výrazné změně přispě-

je také sedm zcela nových nízkopodlažních 
autobusů Mercedes-Benz Conecto, které slav-
nostně převzal v úterý 8. prosince 2015 na ná-
městí Míru starosta města Jindřichův Hradec 
Stanislav Mrvka od  regionálního dopravce 
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., který je členem 
koncernu ICOM transport. Součástí převzetí 
vozidel MHD byla i  prezentace příměstských 
linkových autobusů Setra S  415 LE business, 
které jsou označovány titulem „linkové auto-
busy nové generace“. Více v úvodníku staros-
ty města.

Karolína Průšová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
 �Ohlédnutí za rokem 2015

Příchod nového roku jsme společ-
ně přivítali ve středu 1. ledna 2015 
na  náměstí Míru tradičním novo-
ročním proslovem starosty měs-
ta Stanislava Mrvky a slavnostním 
ohňostrojem. Prvním jindřicho-
hradeckým občánkem se stal Fi-
lip Heger, který se narodil 2. ledna 
2015 ve  22.53 hodin v  Nemocni-
ci v  Jindřichově Hradci rodičům 
Pavle a  Miloši Hegerovým. V  úte-
rý 6. ledna 2015 se  otevřely dve-
ře nově vybudované speciální vý-
slechové místnosti v  prostorách 
územního odboru Policie ČR v Jin-
dřichově Hradci. 12. ledna se usku-
tečnila v  konferenčním sále Mu-
zea Jindřichohradecka tradiční 
novoroční  beseda spolku Přátelé 
starého Jindřichova Hradce, ob-
čanů a  vedení města.  Jindřichův 
Hradec se od  čtvrtka 15. ledna 
do  neděle 18. ledna prezentoval 
na  brněnském výstavišti v  rám-
ci veletrhu turistických možnos-
tí v  regionech Regiontour. V úterý 
20. ledna se v dačickém kulturním 

domě uskutečnilo vyhlášení vý-
sledků ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2014 okresu Jindřichův 
Hradec.  V  kategorii dospělých se 
premiérového vítězství dočkala 
českovelenická kuželkářka Renata 
Navrkalová, prvenství v  kategorii 
mládeže do 18 let si odnesl biatlo-
nista Ondřej Mánek a  už počtvrté 
jsou první mezi sportovními kolek-
tivy naši basketbalisté BK Lions Jin-
dřichův Hradec. Zápisy do prvních 
tříd základních škol  pro školní rok 
2015/2016 se uskutečnily ve všech 
základních školách v  Jindřicho-
vě Hradci v  úterý 27. ledna 2015. 
V  lednu město v  rámci podpory 
cestovního ruchu rozšířilo v  sek-
ci Turista na  internetových strán-
kách počet nabízených jazykových 
mutací. K angličtině a němčině při-
byla holandština, francouzština, 
ruština a maďarština. V sobotu 31. 
ledna 2015 se konal 23. reprezen-
tační ples města Jindřichův Hradec. 
V  neděli 15. února úderem jed-
né hodiny odpolední vyrazil 
masopustní průvod od  baráč-
nické rychty Klášterskou ulicí smě-
rem ke  Střelnici, kde se odehrá-
la kratší kulturní scénka. 17. února 
2015 se  uskutečnilo otevření ša-
ten na  fotbalovém hřišti v  Buku. 
Od čtvrtka 19. do neděle 22. února 
2015 se město nad Vajgarem pre-
zentovalo na  mezinárodním ve-

letrhu cestovního ruchu Holiday 
World na  holešovickém výstavišti 
v Praze. Ministr zdravotnictví Sva-
topluk Němeček ve  čtvrtek 26. 
února navštívil v doprovodu jiho-
českého hejtmana Jiřího Zimoly 
jindřichohradeckou nemocnici. 
V úterý 10. března 2015 se město 
Jindřichův Hradec připojilo k celo-
světové akci "Vlajka pro Tibet" vy-
věšením vlajky na budovu radnice 
v Klášterské ulici. V neděli 15. břez-
na 2015 se uskutečnilo v  Dolním 
Skrýchově otevření objektu, který 
bude sloužit jako hasičárna, ale ta-
ké místnost pro osadní výbor a byt 
správce. Na  Smrtnou neděli 22. 
března se vydali členové baráčnic-
ké obce Kunifer na průvod směřu-
jící k Naxerově lávce, kde tradičně 
symbolicky ukončili zimu a uvítali 
jaro soudem vyřčeným nad Mora-
nou, jejím zapálením a  vhozením 
do řeky Nežárky. 
15. a 16. dubna 2015 se konal zápis 
do mateřských škol pro školní rok 
2015/2016 ve  všech mateřských 
školách v  Jindřichově Hradci. Šek 
na  50 tisíc korun předal v  pátek 
24. dubna 2015 hejtman Jiří Zi-
mola rychlobruslaři Jakubu Ko-
přivovi z  Jindřichova Hradce. 29. 
dubna zahájil zasedání zastupitel-
stva města starosta města Stani-
slav Mrvka minutou ticha k  uctě-
ní památky Pavla Vejvara. Bývalý 
místostarosta města zemřel náhle 
v úterý 28. dubna 2015 v nedoži-
tých 62 letech. Ve čtvrtek 30. dub-
na se konalo již tradiční pálení ča-
rodějnice v parku pod gymnáziem. 
Tradiční studentská akce Majáles 
se v  Jindřichově Hradci uskuteč-
nila ve  čtvrtek 7. května, zvítězilo 
Gymnázium Vítězslava Nováka se 
svým tématem Punk. Ve  čtvrtek 

7.  května se v  Jindřichově Hrad-
ci uskutečnil lampiónový prů-
vod. V sobotu 9. května se na par-
kovišti u  vysokoškolských kolejí 
uskutečnila akce pro děti Tour de 
Kids. Prezident Hospodářské ko-
mory ČR Vladimír Dlouhý navští-
vil v pondělí 18. května Jindřichův 
Hradec. V pondělí 18. května 2015 
oslavil 100.  narozeniny pan Miloš 
Koranda z  Horního Žďáru. Město 
Jindřichův Hradec organizovalo 
ve dnech 22. až 24. května víken-
dový výchovný pobyt pro děti ze 
slabého sociokulturního prostře-
dí na  Turistické základně Domu 
dětí a  mládeže Jindřichův Hradec 
v Dolním Radíkově. Pobytu se zú-
častnilo celkem 22 dětí. Přes rybní-
ky na Hradec šláplo do svých pedá-
lů v neděli 24. května 2015 celkem 
321  účastníků. Hlavní cenu si od-
vezl Jiří Kačer. Ve  středu 27.  květ-
na proběhla naším městem štafe-
ta Mírového běhu s  mírovou 
pochodní. Ve čtvrtek 28. května se 
dopoledne uskutečnil v Žižkových 
kasárnách tradiční dětský den pro 
školy. V sobotu 30. května se v Jin-
dřichově Hradci sešlo 13 absolven-
tů Gymnázia Vítězslava Nováka 
po 60 letech. 
Dobrovolný svazek osmi obcí Čes-
ká inspirace, mezi něž patří i město 
Jindřichův Hradec, oslavil v  pátek 
12. června v Telči dvacet let od své-
ho založení. V  sobotu 13.  června 
se na  jindřichohradeckém letišti 
předvedly složky integrovaného 
záchranného systému v  celé své 
kráse. Ve  středu 24. června v  po-
ledne se uskutečnilo v  refektá-
ři Muzea fotogra�e a  MOM přijetí 
úspěšných žáků jindřichohradec-
kých základních škol starostou 
města. Ve  středu 24. června 2015 
starosta města Stanislav Mrvka 
slavnostně přijal účastníky 47. Ji-
hočeského festivalu Concertino 
Praga v  kapli sv. Maří Magdale-
ny. Od úterý 30. června je otevřená 
nově zrekonstruovaná Stará radni-
ce na náměstí Míru. Dotaci na  re-
konstrukci poskytl ROP Jihozá-
pad. Celkové výdaje projektu byly 
29,032 mil. Kč. 
Ve  středu 8.  července odpoledne 
jsme slavnostním výšlapem a  pře-
střižením pásky otevřeli novou roz-
hlednu kousek od  vrcholu Rýdova 
kopce v  Děbolíně. Na  700  padlých 
vojáků z  Jindřichohradecka a  okolí 
nyní připomíná nová pamětní des-
ka ve Starém Martinově na Ukrajině. 

(pokračování na str. 5)
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Příslušníci 75.  pěšího pluku zde 
zemřeli při přechodu řeky Dněstr  
během bojů v červnu roku 1915. 
Pamětní desku jim na  hřbito-
vě ve Starém Martinově odhalila 
ke 100. výročí na konci června de-
legace z Jindřichova Hradce. Více 
jak osmdesát  neslyšících dívek 
a chlapců z téměř padesáti zemí 
předvedlo v  úterý 21. července 
večer módní oblečení a  národní 
kroje.  Husovy sady v  sobotu 25. 
července ovládli husité se svým 
zábavným parkem a  také  rodi-
ny s dětmi a byla slavnostně po-
křtěna kniha Nezapomenutelné 
osobnosti v  historii města Jin-
dřichův Hradec. V  pátek 7. srp-
na 2015 dopoledne naše město 
poctila svou návštěvou náměst-
kyně ministryně pro místní roz-
voj Olga Letáčková. Cílem její 
návštěvy byla prohlídka objektů 
�nancovaných z  projektu IOP. 8. 
srpna v Děbolíně oslavili 760 let.  
Od pondělí 17. do pátku 21. srp-
na rozpohybovali pouliční umělci 

centrum města. V sobotu 22. srp-
na 2015  se v  Jindřichově Hrad-
ci uskuteční již XXII. Setkání čs. 
válečných a  poválečných letců 
u příležitosti 71. výročí letecké bi-
tvy nad Jindřichohradeckem z 24. 
srpna 1944.   V  sobotu 29. srpna 
2015 se konalo veselé rozloučení 
s prázdninami Město dětem. 
Na čtvrté základní škole začali no-
vý školní rok s  novým vedením. 
Do ředitelského křesla usedla Ja-
na Šperlová a  jejím zástupcem 
se stal Jan Kocar.  V  pátek 4. zá-
ří 2015  bylo slavnostně předáno 
zásahové vozidlo Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů města Jin-
dřichův Hradec. Ve  středu 9. září 
navštívil Jindřichův Hradec před-
seda Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Jan Hamáček. V  rámci 
přátelské spolupráce navštívil Jin-
dřichův Hradec v pondělí 14. zá-
ří Vadim Valerjevič Artemjevskich, 
starosta města Krasnou�msk ze 
Sverdlovské oblasti. 19. září se již 
podruhé konaly Hry bez hranic 

místních částí města Jindřichův 
Hradec. S velkým náskokem osmi 
bodů vyhrálo družstvo z Radouň-
ky.  Svatováclavské slavnosti se 
letos v  Jindřichově Hradci kona-
ly poprvé 26. září a  jak je zřejmé 
z ohlasů od návštěvníků, hudeb-
níků a  stánkařů, určitě ne napo-
sledy. 
Ve čtvrtek 8. října 2015 se na Fa-
kultě managementu VŠE v Jindři-
chově Hradci uskutečnila již tra-
diční „Burza škol“. 97. výročí zrodu 
Československé republiky jsme si 
v  Jindřichově Hradci připomněli 
dvěma vzpomínkovými akty. Prv-
ní se uskutečnil u Památníku let-
ců, druhý u  památníků v  Merto-
vých sadech. 
Ve  středu 11. listopadu 2015 se 
na  náměstí Míru v  Jindřicho-
vě Hradci uskutečnily první sva-
tomartinské slavnosti s  názvem 
Svatomartinské hodování.  Den 
veteránů si ve  středu  11. listo-
padu 2015 připomněli pietním 
aktem na  městském hřbitově 

v  Jindřichově Hradci zástupci 
radnice, vojáků, policie, veteránů 
a  občanských spolků. Již 7. roč-
ník soutěže "Nejkrásnější město 
a obec Čech a Moravy 2015" po-
řádal portál CZREGION. Hlasová-
ní probíhalo od  dubna do  kon-
ce října a naše město se umístilo 
na třetí příčce. Od čtvrtka 19. lis-
topadu 2015 se na náměstí Míru 
změnil vzhled stávající zkušeb-
ní pěší zóny a došlo k nové pře-
chodné úpravě provozu. V neděli 
29. listopadu 2015 jsme v Jindři-
chově Hradci společně rozsvítili 
vánoční strom a  okolní vánoční 
výzdobu. 
V  sobotu 5. prosince se na  Ma-
sarykově náměstí uskutečni-
lo Pekelně zábavné odpoledne. 
V  úterý 8. prosince 2015 město 
uspořádalo veřejnou prezenta-
ci městských autobusů a  nové-
ho systému MHD na náměstí Mí-
ru. V tento den jezdila MHD zcela 
zdarma.

Karolína Průšová

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Bazén v roce 2016 oslaví 25 let
Městský plavecký bazén, kte-
rý provozuje společnost Služ-
by města Jindřichův Hradec, si 
v  roce 2016 připomene 25 let 
od svého založení. Pomyslný dá-
rek nadělili bazénu v  předstihu 
sami návštěvníci, a  to v  podobě 
rekordního zájmu o  jeho služby 
v  roce 2015. Již v  listopadu to-
tiž návštěvnost poprvé v  historii 
překročila čtvrtmilionovou hra-
nici a denní návštěvnost se v prů-
měru ustálila na počtu 700 osob 
(v roce 2014 představovala roční 
návštěvnost 222 543 osob). 
Výstava obrázků
V  1. čtvrtletí bude v  prostorách 
bazénu otevřena výstava obráz-
ků, které děti zaslaly do 2. roční-

ku Výtvarné soutěže vyhlášené 
při příležitosti 6 let od  moderni-
zace bazénu. K  ocenění vítězů 
došlo v  listopadu. Na  1. místě se 
ve  svých věkových kategoriích 
umístili: 3 roky - Jan Hanta, 4 roky 
- Šimon Vrba, 5 let - Anna Leblo-
vá, Hanička Kabrielová (Zvláštní 
cena), 6 let - Dan Rytíř, Michaela 
Borusíková (Zvláštní cena), 7 let - 
Kateřina Leblová, 8 let - Nikola Sr-
bová, 9 let - Tomáš Kolman, Lenka 
Prokešová (Zvláštní cena), 10 let - 
Kateřina Havlíková.
Omezení provozu
V pondělí 25. ledna bude plavec-
ký bazén hostit republikové �ná-
le Asociace školních sportovních 
klubů ČR v  plavání základních 
škol, které ve  spolupráci s  další-

 �ODBOR FINANČNÍ
Změny ve vyhláškách o místních poplatcích
Poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo města Jindřichův 
Hradec schválilo na  svém zase-
dání dne 25. 11. 2015 obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňová-
ní komunálních odpadů. Sazba 
poplatku 500 Kč za  kalendář-
ní rok pro fyzické osoby se ne-
mění. Termín splatnosti také zů-
stává stejný, tj. do 31. 5. pro fyzické 
osoby mající trvalý pobyt v Jindři-
chově Hradci a do 30. 9. pro fyzic-
ké osoby, které mají v Jindřichově 
Hradci ve vlastnictví stavbu urče-
nou k  individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterém ne-
ní k pobytu hlášena žádná osoba.      
Od  nového roku bude okruh po-
platníků osvobozených od placení 
poplatku rozšířen ze zákona o  fy-

zické osoby umístěné v  dětském 
domově, ve školském zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy nebo školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči, v za-
řízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc, v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domo-
vě pro seniory, domově se zvlášt-
ním režimem nebo chráněném 
bydlení. 
Nově lze také vymáhat nedopla-
tek nejen od zákonného zástupce 
poplatníka ale také od jeho opat-
rovníka, pokud mu byl ustanoven 
a pokud spravuje jeho jmění. 
Poplatky lze hradit v  pokladně 
městského úřadu v hotovosti ne-
bo platební kartou, poštovní po-
ukázkou, případně bankovním 
převodem na  účet Města Jindři-
chův Hradec.

Zdeňka Klímová

mi subjekty pořádá SKOK Jindři-
chův Hradec pod vedením Ota-
kara Kinšta. V  pondělí 25. ledna 
dojde z  toho důvodu k  omezení 
provozu bazénu pro veřejnost. 
Ta dostane možnost využít pouze 
ranní plavání od 6.00 do 8.00 ho-
din. Od 8.00 hodin budou bazén 
25 metrů i  Relaxační bazén uza-
vřeny zhruba až do 14.00 hodin. 
Nový rok
Otevírací doba bazénu a saun se 

od 1. ledna 2016 nemění. Nadále 
bude pokračovat i před rokem za-
vedené sobotní koupání pro děti 
do  1 roku s  rodiči (9.00 až 10.00 
hodin). Více informací na  www.
bazen.jh.cz nebo na  telefonním 
čísle 384 321 236 - recepce (v pro-
vozu 7 dní v týdnu). Plavecký ba-
zén děkuje všem svým návštěvní-
kům za přízeň. Budeme se na vás 
těšit i v novém roce 2016. 

Marcela Kůrková

centrum města. V sobotu 22. srp místních částí města Jindřichův 
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POLICIE ČR  
Prevence:
Kontroly rekreačních objektů 
V průběhu celé zimy až do příchodu jara kontrolují policisté z obvodních oddělení ve spolupráci s kynology a jejich čtyřnohými pomocníky rekre-
ační objekty i chatové osady. Rekreační objekty před zimou jejich majitelé uzavírají a opouštějí, přičemž se vracejí zpět až s příchodem teplejšího 
počasí. Policie opětovně upozorňuje majitele chat a chalup, aby svým zodpovědným přístupem nedávali zlodějům šanci se obohatit!

Připomeňme si základní zásady zazimování chat:
• věnujte pozornost zejména stavebním ot-

vorům (okna, dveře, verandy)                          
• pro vyšší standard ochrany využijte elektro-

nickou ochranu (např. napojení na PCO)        
• zabezpečte si rekreační objekt (zámkový 

systém, uzamykatelné okenice)   
• objekt mějte správně pojištěný nejen proti 

krádeži, ale i proti požáru
• nechlubte se před neznámými lidmi majet-

kem uloženým v objektu
• pro případ vloupání si pořiďte fotodoku-

mentaci cenných věcí, poznamenejte si čís-
la elektrických přístrojů

• cennější věci rozhodně nenechávejte přes 
zimu v  rekreačních objektech, ale odvezte 
je do bezpečí

• při pobytu na chatě si všímejte pohybu ne-

 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

16. 11. 2015 v časných ranních 
hodinách byla hlídka městské 
policie žádána v  herně Gladiá-
tor v  Jáchymově ulici, kde na-
staly problémy s  hostem, kte-
rému se ve výherním automatu 
zasekla bankovka v  hodnotě 
500 Kč. Klíče od  přístroje mě-
la pouze vedoucí herny, která 
momentálně nebyla na  místě. 
Tento problém strážníci hravě 
vyřešili, nicméně následným 
šetřením zjistili, že nespokoje-
ný hráč pobírá dávky v  hmot-
né nouzi a  tudíž by se hernám 
a podobným zařízením měl ob-
loukem vyhýbat. To mu ale jis-
tě vysvětlí úředníci příslušného 
Úřadu práce, kam strážníci zjiš-
těnou informaci zaslali. 

28. 11. 2015 v 7.00 hodin na zá-
kladě telefonického oznámení 
vyjížděla hlídka do  Jáchymovy 
ulice, kde řidič (21 let) nějak ne-
dokázal vykroužit kruhový ob-
jezd a  přejel ho rovně. Přesněji 
řečeno, pokusil se, ale s poškoze-
ným vozidlem zůstal stát upro-
střed objezdu na  travnaté části. 
Strážníkům sdělil, že jede do prá-
ce. Orientační dechová zkouška 
ukázala 2,26 promile, proto by-
la na  místo přivolána ještě hlíd-
ka Policie ČR, která si věc pro po-
dezření z trestného činu na místě 
převzala. 

4. 12. 2015 v  7.40 hodin vyjíž-
děli strážníci do  jednoho z byto-
vých domů v  místní části Otín - 

Bobelovka, kde již delší dobu ne 
zrovna dobré sousedské vztahy 
vygradovaly v  ostrou slovní pře-
střelku. Na  vině byl tentokráte 
botník, tedy spíše jeho neváb-
ně vonící obsah (dle slov jed-
né strany), který si majitel by-
tu umístil do společných prostor 
domu, jak v  takových domech 
bývá obvyklé. To se pochopitel-
ně nelíbilo sousedům z  vedlejší-
ho bytu, neboť jim zápach vzlínal 
dovnitř, a dle slov majitelky bytu 
„ten smrad nešlo vydržet“. Proto, 
když byl soused na  noční, vzala 
milý botník a  šoupla ho za  roh, 
snad proto, aby z  toho měli ně-
co i  ostatní sousedé. Když se rá-
no majitel botníku vrátil z práce, 
tak usedl na přestěhovaný botník 

s  úmyslem se sousedky zeptat, 
proč tak učinila. Když ji oslovil, 
byl zasypán snůškou výrazů, kte-
ré by snad žádná dáma neměla 
znát a natož je vyslovit. A protože 
on, jako chlap, si to přece nemohl 
nechat líbit, tak začal stejným ka-
librem oplácet. Hádka vyvrcholila 
tím, že dáma povalila sousedovo 
jízdní kolo, které stálo v  chodbě 
pod schody, na  zem, a  on kon-
troval tím, že jí zatahal za  vlasy. 
Z jednání obou aktérů je zřejmé, 
že šlo o  přestupek proti občan-
skému soužití. Řešení takového 
přestupku blokovou pokutou by 
asi smír mezi sousedy nepřineslo, 
proto se případem bude zabývat 
právní odbor MěÚ J. Hradec.

Rudolf Gabriel

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem 
Jindřichův Hradec pro školní rok 2016/2017
Odbor školství, mládeže a  tělo-
výchovy MěÚ Jindřichův Hradec 
po  dohodě s  řediteli základních 
škol zřizovaných městem Jind-
řichův Hradec oznamuje veřej-
nosti, že zápis do prvních tříd pro 
školní rok 2016/2017 se usku-

teční ve  všech základních ško-
lách v Jindřichově Hradci v úterý 
26. ledna 2016 od 14.00 do 17.30 
hodin. K zápisu přineste s  sebou 
rodný list dítěte a občanský prů-
kaz rodiče.

Jitka Čechová

 � TEPLO BUDE DÁL ZLEVŇOVAT!
Od 1. 1. 2016 se zálohové (před-
běžné) ceny dálkového tepla pro 
vytápění a  ohřev teplé vody od-
běratelům v  Jindřichově Hradci 
opět sníží. Rozhodlo o tom před-
stavenstvo společnosti Teplospol 
a.s., která teplem ve městě na síd-
lištích zásobuje více jak 4 700 do-
mácností. Snížení cen je dáno 
především poklesem nákladů 
paliva (plynu), elektrické energie 
a  řadou přijímaných úsporných 
opatření. Předběžné ceny tepla 
od Teplospolu se ale od  příštího 
roku sníží i v dalších obhospoda-
řovaných místech a lokalitách ja-
ko jsou Dačice, Nová Bystřice, 
Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Čes-

ké Velenice, Chlum u Třeboně atd.
Navíc se předpokládá, že koneč-
ná, tzv. „výsledná cena“ dodávek 
tepelné energie za  rok 2015 bu-
de zase zhruba o  2% nižší než 
v  roce předcházejícím a  výsled-
kem vypořádání odběratelů by 
měly být opět �nanční přeplatky. 
Ve  snižování cen dálkového tep-
la chce společnost nadále pokra-
čovat. Jde o  jeden z  jejích dlou-
hodobých cílů. Ceny tak zahrnují 
všechny náklady spojené s  výro-
bou a  distribucí tepla směrem 
k odběratelům. Společnost si vá-
ží všech odběratelů, kteří si do-
statečně uvědomují přednosti, 
které jim tento systém centrální-

ho zásobování teplem dlouhodo-
bě a spolehlivě přináší. Za přízeň 
společnost odběratelům děkuje 
a do nového roku 2016 pak pře-

je hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti s poskytovanými službami.

Štěpán Srnka

známých osob a  aut, případné svědectví 
je důležitým vodítkem pro práci policie

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

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

• při podezření z vykradení zásadně nevstu-
pujte do  objektu, neuklízejte po  zlodě-
jích a věc oznamte neprodleně Policii ČR 
na linku 158!

• vše důležité pro vypátrání odcizených věcí 
a dopadení pachatele oznamte do policej-
ního protokolu

• není   vhodné veškeré dveře uvnitř ob-
jektu řádně uzamknout, protože „nezva-
ný  host“  překážky, které jsou mu klade-
ny do  cesty,  překoná a  tím i  podstatně

zvýší následnou škodu nejen na  dveřích, ale 
mnohdy i na zařízení chaty či chalupy 
 
Policisté z  jednotlivých obvodních odděle-
ní provádějí opakovaně preventivní kontroly. 
Když policista, který má v působnosti přísluš-
nou lokalitu s rekreačními objekty, zkontrolu-
je danou chatu či chalupu, zasune za dveře či 
okenici kontrolní kartičku. Z té pak majitel zjis-
tí, kdy byl jeho objekt naposledy kontrolován 
policií. 
Pomocí preventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a  navazováním neformál-
ních vztahů s  chalupáři  policisté předcházejí 
možné majetkové kriminalitě.

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jiří KOUBA, Kardašova Řečice 20. 6. 1926 10. 11. 2015
Marie VLKOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 8. 1932 10. 11. 2015
Miloslav VANÍČEK, Studnice 30. 10. 1939 11. 11. 2015
Jan TAMPÍR, Pořešín 3. 7. 1953 11. 11. 2015
Růžena NOVÁKOVÁ, Strmilov 4. 3. 1921 12. 11. 2015
Jitka DOČEKALOVÁ, Strmilov 17. 8. 1938 13. 11. 2015
Zdeněk MAREK, Otín 9. 5. 1963 15. 11. 2015
Zdeněk KLÍPA, Hůrky 13. 8. 1956 16. 11. 2015
František DOHNAL, Dačice 11. 6. 1947 17. 11. 2015
Mgr. Zlata PUNČOCHÁŘOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 2. 1948 17. 11. 2015

Anna MRÁZKOVÁ, Žíteč 1. 9. 1950 20. 11. 2015
Jiří ČERNÝ, Jindřichův Hradec 15. 5. 1947 22. 11. 2015
Zdeněk PELIKÁN, Lásenice 7. 12. 1944 22. 11. 2015
Vlastislav BĚHOUN, Jindřiš 28. 1. 1934 25. 11. 2015
František DVOŘÁK, Lodhéřov 10. 6. 1947 26. 11. 2015
Jiří MAŘÍK, Jindřichův Hradec 4. 1. 1943 2. 12. 2015
Stanislav  BROULIM, Jindřichův Hradec 18. 11. 1929 3. 12. 2015
Jan KŘÍŽEK, Jindřichův Hradec 8. 4. 1951 4. 12. 2015
Vladimír LISICKÝ, Jindřichův Hradec 13. 2. 1949 5. 12. 2015

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. prosince 2015 se v refektáři Muzea fotogra�e a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou 
Blížilovou. Na svět byly přivítány tyto děti: Bejčková Leontýna, Hanzal Václav, Jedličková Karolína, Kříbalová Anna, Makovička Tomáš, Matějka Ma-
těj, Tuček Martin, Rapčan Daniel, Šmídová Nela a Vistořín Petr. 

Karolína Průšová
Foto: Milan Soldán
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1. ledna 1916
Všem váženým P.T. předplatite-
lům, inzerentům, příznivcům, 
dopisovatelům, 
jakož i  všem těm, kdož nás svojí 
přízní provázeli, přejeme, pokud 
to nyní možné, upřímně hojnost 
blaha a štěstí v Novém roce! Čís-
lem dnešním nastupujeme 46. 
ročník našeho listu a  vyprošu-
jeme si zachování vzácné příz-
ně, jež nám v tak hojné míře by-
la osvědčována. Vzácné přízně té 
potřebujeme v nynější době – pro 
vydavatelstva všech listů – tak 
kruté, tím více, kdy zloba váleč-
ná přespříliš doléhá na  vydávání 
listů … Přes těžké doby rozhod-
li jsme se předplatné na  náš list 
od  1. ledna 1916 nezvýšiti, pro-
síme však svých P. T. velectěných 
odběratelů snažně, by nám vzác-
nou svou přízeň v  neztenčené 
míře i nadále zachovali a nás v tak 
těžkých dobách podporovali. 

Vánoční slavnosti
na  zámku Jeho Excellence vy-
soce urozeného pana hraběte 
Eugena Černína. Dne 24. pro-
since 1915 o 2. hod. odp. podě-
leno bylo štědrostí Jejich Exce-
lencí, vysoce urozeného pana 
hraběte Eugena Černína a  jeho 
jasné choti paní Františky hra-
běnky Černínové, roz. princez-
ny ze Schönburg-Hartensteinu 
20 chudých dítek čeledě ze dvo-
rů hraběcího velkostatku. …Té-
hož dne o 4. hod. odpol. ve ve-
dlejší síni již opět nový a bohatý 
stromeček vánoční lákal k  so-
bě raněné vojíny i důstojníky, té 
doby v zámecké hraběcí nemoc-
nici Jindřichohradecké se nalé-
zající…. Na Boží hod po poledni 
znovu rozsvícen stromek vánoč-
ní a  to pod arkádami velikými 
a  neobvyklé zvuky rozléhaly se 
na  třetím nádvoří zámeckém. 
Byli zde se svými dítkami shro-
mážděni uprchlíci italští v obvo-
du města J. Hradce ubytovaní, 
které sem pán domu Hradecké-
ho pozval, aby i jim vánoční dár-
ky uštědřil. 

O sál na Střelnici
po  dobu masopustní uchází se, 
pokud nám známo, operetní spo-
lečnost p L. Janovského, která při 
posledním pobytu svém v  městě 
našem dobře se osvědčila a  ope-
retní společnost p.  Fr. Zöllnera, 
která po  více let v  Hradci nebyla, 
ale těší se nejlepší pověsti. Mimo 
tyto, obě dobré společnosti, uchá-
zí se prý o sál též jakýs biograf. 

Kradli cukr
Školou povinní hoši H. E. z páté, J. 
Š. ze čtvrté a A. K. ze třetí třídy od-
cizili z  uzavřeného železničního 
vozu na  nádraží tři krabice kost-
kového cukru, náležejícího velko-
obchodníku panu M. Longinovi. 
Nezvedenci byli prozrazeni a po-
trestání oznámeni. 

7. ledna 1916
91 hostinských udáno pro zdra-
žení piva v Č. Budějovicích
Skoro všichni hostinští v Čes. Bu-
dějovicích zdražili v prosinci pivo 
o 4 h na litru. Nyní bylo proti nim 
podáno oznámení pro toto zdra-
žení. Prvý byl povolán k  soudní-
mu výslechu předseda společen-
stva, hoteliér pan Václav Beneš 
a  sic na  dnešek. Výsledku celé-
ho řízení hledí se se značným zá-
jmem vstříc. 

Rozmary přírody
Po  velikých mrazech listopado-
vých nastalo oteplení, které s ma-
lými odchylkami vytrvalo do dne-
ška, kdy ráno vykazoval teploměr 
+9°C. V  pondělí k  večeru dosta-
vila se bouře s lijavcem a velikou 
vichřicí. 

14. ledna 1916
Darujte staré noviny na výrobu 
přikrývek pro vojíny
Plzeňské státní trestnici na  Bo-
rech svěřena byla úřadem pro 
válečnou péči k  brzkému dodá-
ní značná část dodávky tzv. dán-
ských papírem plněných při-
krývek pro raněné a  nemocné 
vojíny; ředitelství trestnice obrací 
se tedy na obecenstvo se žádos-
tí, aby s  ohledem na  patriotický 

a  humánní účel tohoto podniku 
věnovalo ku výrobě zmíněných 
přikrývek potřebný novinový pa-
pír bezplatně. 

21. ledna 1916
Lovčen – Cetyň – kapitulace 
Černé Hory!
S  největším obdivem, s  utaje-
ným dechem musili státi urput-
ní nepřátelé naší velříše v  plném 
uznání nad statečností naší pro-
slavené armády. Ten Lovčen, ta 
na  pohled nezničitelná tvrz, dík 
úžasné vytrvalosti, disciplině, hr-
dinství a  nezlomné vůli naší sta-
tečné armády dojíti k vítězství jest 
ve  vítězných rukách chrabrého 
vojska rakouského. …Lovčen pa-
dl a krátce po něm octla se v  ru-
kou našich Cetyň – srdce to Černé 
Hory. Po  dobytí Cetyně nemohlo 
následovati nic jiného, než že Čer-
nohorci rozhodnouti se museli 
ke kroku jedině jim zbývajícímu – 
ke kapitulaci. 

FEUILLETON
Jindřichohradecká povídka
Ve Zvonu roku 1914 byla otištěna 
povídka Fr. X. Svobody „Z lesů za-
znívá zpěv“. F. X. Svoboda děj své 
povídky položil z větší části do J. 
Hradce. Město toto a  jeho oko-
lí poznal, když před třemi roky 
v něm dlel se svou chotí, spisova-
telkou Růž. Svobodovou, na  let-
ním bytu. V povídce „Z lesů zazní-
vá zpěv“ Svoboda obírá se hlavně 
dějem, osobami, jež jej tvoří a du-
ševním jich životem. Naproti to-
mu nijak podrobně nelíčí místa, 
kde děj povídky jich se odehrá-
vá, zvláště v  Jindř. Hradci. Nejví-
ce objevuje se v ní Vajgar, bez ně-
hož žádný Hradečan a nikdo, kdo 
tu nějaký čas prodlel, Jindř. Hra-
dec nemůže si představiti. U  ně-
ho měl domek se zahradou Král 
a na něm na loďce a na ledě jezdí-
vala Milada. Vedle Vajgaru Svobo-
dovi v Jindř. Hradci nejvíce v pa-
měti utkvěla si promenáda, kde 
hrála vojenská hudba. V  ní pro-
chází se jeho Milada, když jí bylo 
15 let, „Slunce čarovně prosvítalo 
korunami lip a kaštanů, příjemně 

hřálo, rty lidské se usmívaly, po-
hledy se rozněcovaly, hudba opo-
jivě zněla a v tomto veselém, hře-
jivém chvění v  mladých nitrech 
předcházejících lidí klíčily osudy“. 
… Fr. X. Svoboda a jeho choť Růž. 
Svobodová za  krátkou dobu po-
bytu svého v Jindř. Hradci přilnu-
li k  němu i  k  jeho krajině a  také 
se tím nikterak netajili. A že na J. 
Hradec a  jeho okolí nezapome-
nuli, toho důkazem jsou některé 
reminiscence na  ně v  povídkách 
Růž. Svobodové „Pávice“, „Povo-
deň“, „Pokojný dům“ a povídka F. 
X. Svobody „Z lesů zaznívá zpěv“, 
za  jejíž dějiště zvolil nejen svůj 
milý rodný jak Dobříšský, nýbrž 
hlavně Jindř. Hradec. B. S.

Ohlas od Nežárky a další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 
hodin.

Štěpánka Běhalová

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

Už pátým rokem se scházíme nad stránkami místního týdeníku Ohlas od Nežárky, abychom si připomněli, 
co se v Jindřichově Hradci událo před sto lety. Prostřednictvím úryvků zpráv z tradičního týdeníku, který vy-
cházel v Jindřichově Hradci již od roku 1871, tak nejen vnímáme evropské politické a hospodářské události, 
změny v místní samosprávě, ekonomice i kultuře a obchodu, ale také nahlížíme do vlastního života našeho 

města a jeho obyvatel. Někdy můžeme být překvapeni, jak se tehdejší doba podobala té dnešní. Udiví nás, že již před sto lety byla koncem červ-
na taková zima, že Hradečané doma topili. Někdy nás napadne, jak se reakce tehdejší společnosti na změny a novinky podobají těm dnešním. 
Vykročme tedy do dalšího roku i se vzpomínkou na události před sto lety, na probíhající těžkou první světovou válku, v níž i 45 let vycházející 
Ohlas od Nežárky bojoval o své místo u předplatitelů. 
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

CHCETE NÁS?
Beno, kříženec labradora, pes, 2 roky, kastrovaný
Beno je „mladý kluk“, který byl zavřený 
na dvorku a nikdy se nikam nepodíval, nejspíš 
ani nikoho nepotkal, soudě alespoň podle je-
ho reakcí na  lidi, psy, kočky. Neví chudák, jak 
se má chovat a všech se bojí. Je mladý, tvárný, 
a když zjistí, že není důvod se ničeho bát, za-
miluje si každého a pro pohlazení a polibek si 
vyskočí. Zvládá feny, drůbež i kočky, z pejsků má zatím respekt a tak se brání 
útokem, to se ale všechno dá minimalizovat časem. Je temperamentní, ale 
ne dominantní, spíše se podřídí. Je stále hravý a pro každou lumpárnu. Hy-
gienické návyky zatím nemá, na tom se musí zapracovat. Je vhodný k aktiv-
ním lidem, i k feně.
Kontakt - 724 616 613 (Veselí nad Lužnicí)

Punťa, kříženec, pes, cca 2 roky, kastrovaný
Punťa je mladý a aktivní pes, který byl nalezen 
na území lesní školky Cikar, nedaleko Kardašo-
vy Řečiče. Byl nalezen bez obojku s neregist-
rovaným mikročipem číslo 953010000203207. 
Je hodný, vhodný k fenečce nebo kastrované-
mu pejskovi, nekastrované si vybírá, ale pod 
dobrým vedením a usměrněním je možné co-
koli. Hospodářská zvířata mu nevadí, jen kočičky by rád proháněl. Vhodný je 
k aktivním lidem, kteří pro něj najdou spoustu aktivit pro zabavení. Na vo-
dítku chodí obstojně. 
Kontakt - 603 219 149 (J. H)
Judy, kříženka, fena, 15 let, kastrovaná
Judy je drobná a hodná fenečka, která na svůj 
věk vůbec nevypadá a ani se tak nechová. Je 
to stále aktivní psí babča, která není vhodná 
k  drůbeži a  kočičky taky ráda prožene. Bez 
problémů zvládne delší vycházku. Byla zvyk-
lá žít venku, ale nyní je doma v teple a svědčí 
jí to, je čistotná. Na ostatní pejsky zprvu brblá, 
ale rychle si zvyká. 
Kontakt - 608 120 840 (J. H)
Dorinka, kříženka, fena, 6 let, kastrovaná
Dorinka je fenečka střední velikosti (cca 13 
kg). Ostatní pejsky i kočičky toleruje, ale je do-
minantnější povahy a  jako jedináček by byla 
nejspokojenější. K lidem, co zná, je velice kon-
taktní a chodí za nimi jako ocásek, je mazlivá 
a hravá. Nyní je zvyklá žít v bytě, což jí velmi 
svědčí, je to klasický „gaučák“. V  bytě je na-
prosto čistotná, neštěká. Ideální by pro ni byl 
domeček se zahrádkou. Noví páníčci by měli být trpěliví a poskytnout jí do-
statek času na aklimatizaci v novém domově. Vhodná je určitě pro lidi se 
zkušenostmi s pejsky. 
Kontakt - 608 120 840 (J. H)
Chlupáč, kříženec čau-čau, pes, cca 10 let, kastrovaný
Chlupáček je obrovské zlatíčko a velký mazlík. 
Je to úžasný psí dědoušek. Nevyžaduje již tolik 
pohybu, ale na procházku si samozřejmě rád 
dojde. K ostatním pejskům, kočičkám a dalším 
zvířatům je naprosto nekon�iktní. Vhodný je 
i  k  dětem. Je střední velikosti, váží 28 kg. Má 
citlivou kůži, potřebuje tedy pravidelně kou-
pat, alespoň 1x týdně a pravidelně stříhat. Je zvyklý v bytě, kde je moc spo-
kojený. Je čistotný, ale vzhledem k jeho věku potřebuje častější venčení (cca 
po 6 hodinách). Ideální by pro něj byl domeček se zahrádkou, rád se vyva-
luje na sluníčku. 
Kontakt - 608 120 840 (J. H)
Beny, kříženec teriéra, 4 roky, kastrovaný
Beny je velice kontaktní a mazlivý pejsek. Po-
vahově je to klasický teriér a proto potřebuje 
jasná pravidla a pevnou ruku, poté z něj bu-
de pohodový společník. Je čistotný, vhodný 
do domku se zahrádkou. Vhodný je i k druhé-
mu pejskovi či fence, je nekon�iktní.
Kontakt - 608 120 840 (J. H)
 
Cibela z.s - www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 

 �Na půdě FM VŠE v Jindřichově Hradci se 
bude diskutovat nejen o životním prostředí
Hamerský potok o.s. Jindřichův 
Hradec si vás dovoluje pozvat 
na přednášku Mgr. Marka Orko 
Váchy, Ph.D., která se bude ko-

nat v  Jindřichově Hradci 1. 2. 
2016 v  18.00 hodin na  Fakultě 
managementu VŠE.
Přednáška se bude týkat druhé 
encykliky papeže Františka z  18. 
června 2015  Laudato Si - O péči 
o společný domov, která je pova-
žována za přelomový text. Marek 
Vácha se zaměří na  představe-
ní hlavních myšlenek 192 strán-
kového dokumentu a  komentář 
k  nim. Zvláštní pozornost bude 
věnována ústřednímu tématu ce-
lého textu, kterým je „integrální 
ekologie“.
Přednáška se uskuteční v  rámci 
cyklu přednášek o ochraně život-
ního prostředí, které v roce 2016 
bude Hamerský potok pořádat. 
Budeme se snažit na  problema-
tiku podívat z různých úhlů, ten-

tokrát tedy z hlediska křesťanství.
Marek Orko Vácha (*14. 9. 1966 
Brno) je český římskokatolický 
kněz, teolog, přírodovědec, pe-
dagog a spisovatel. Je farářem le-
chovické farnosti, farním vikářem 
(kaplanem) Římskokatolické aka-
demické farnosti při kostele Nej-
světějšího Salvátora (jejím fará-
řem je Tomáš Halík) a přednostou 
Ústavu etiky na 3. lékařské fakul-
tě Univerzity Karlovy. Specializu-
je se na otázky evoluční biologie 
a  lékařské i  environmentální eti-
ky. Ve skautu získal přezdívku „Or-
ko“ (zkratka pro „Orlí oko“), kterou 
používá ve svém jméně.
Výběr z autorových knih:
Šestá cesta (2004), Návrat ke Stro-
mu života – Evoluce a křesťanství 
(2005), Poslední země: Antarkti-
da (2007), Místo, na  němž stojíš, 
je posvátná země (2008), Probou-
zení (2009), Kéž bych pod hvěz-
dami dobře odtančil svůj tanec 
(2010), Modlitba argentinských 
nocí (2011), Hlavou zeď (2011), 
Loď (2012), Tančící skály (2012), 
Základy moderní lékařské etiky 
(2012), Sensorium Dei (2013), Ži-
vot je sacra zajímavej (2013), Neu-
mělcům života (2014), Věda, víra, 
Darwinova teorie a stvoření pod-
le knihy Genesis (2014), Příběhy 
z jiného vesmíru (2015).

Hana Krejčová

 � Jindřichohradečtí baráčníci by ve svých 
řadách rádi přivítali více mladých členů
Na Valném volebním zasedání 21. 
listopadu 2015 se nás sešlo 39, 
z  toho místních baráčníků bylo 
21. Rychtář soused Šprincl přivítal 
přítomné ve třetím nejkrásnějším 
městě České republiky. Všech-
ny zaujalo a  potěšilo vystoupení 
pětičlenné „Blatky“ z Obce baráč-
níků Veselí nad Lužnicí. Vedou-
cí souboru tetička Petříková nás 
provedla povídáním a  písněmi 
od  Zlukova, přes Horusice, Hola-
šovice, vzpomněla i moravské slo-
vácko (jízda králů, svatby, které se 
pořádají ve Vlčnově). Všechny ale 
dostala závěrečnou skladbou, 
a tou byla Jindřichohradecká pol-
ka. Kvůli nám se ji naučili a zařadi-
li do repertoáru.

Proběhly všechny zprávy, obšír-
nou a vyčerpávající zprávu o čin-
nosti přednesla tradičně švandy-
mistrová tetička Šprinclová.
Hlavním bodem programu byla 
volba konšelstva na  další dvou-
leté období. Nově se ujme funk-
ce syndička, paňmaminka, kro-
nikářka, gratulantka a  ponocný. 
Poměrně dost velké zemětřese-
ní. Všechny body programu byly 
splněny a došlo na zdravice hostů 
a hodnocení.
Místostarosta Jindřichova Hradce 
Bohumil Komínek pozval všech-
ny na  akce pořádané v  období 
adventu, na  oslavy Dne města  
4. a 5. června 2016 

(pokračování na str. 10)

str. 9

LEDEN 2016

www.jh.cz



HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU 2016:

Merkur najdeme na začátku měsíce večer nízko nad jihozápadem, Venuši ráno nad jihovýchodem. Mars uvidíme ráno vysoko na jihovýchod-
ním, později jižním nebi, Jupiter lze pozorovat kromě večera po celou noc. Saturn se začne objevovat ráno nad jihovýchodem, Uran bude po-
zorovatelný pouze v první polovině noci. Neptun spatříme ještě večer nízko nad jihozápadem. Pozorovat Měsíc je vhodné zvláště kolem první 
čtvrti, v tomto období Slunce osvětluje jen polovinu přivrácené Měsíční strany. Povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povr-
chu vrhají do měsíční krajiny stíny a obraz v dalekohledu je tak prostorový a velice působivý. Měsíc projde 2. ledna poslední čtvrtí, 10. ledna 
novem, 17. ledna první čtvrtí a 24. ledna úplňkem. Dne 2. ledna je Měsíc v odzemí, a to ve vzdálenosti 404 236 km od Země, 15. ledna bude 
naopak k Zemi nejblíže, v přízemí – 369 653 km a 30. ledna nastane opět odzemí – 404 514 km. Pozorování Slunce nabízí pohled na barevně 
odlišná místa Slunečního disku s rozdílnou teplotou – chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním dale-
kohledem uvidíme další podrobnosti, jako jsou např. sluneční protuberance. Obloha v zimě, stejně jako jindy, nabízí množství zajímavých ob-
jektů k pozorování. Patří sem například množství hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, plynných a plynoprachových mlhovin, dvojhvězd 
a četných dalších objektů. Slunce vstupuje do znamení Vodnáře dne 20. 1. 2016 v 16.26 hodin SEČ. Dne 3. 1. 2016 v 0.00 hodin SEČ je 
Země Slunci nejblíže: 147.1 milionu km.

Další zajímavosti oblohy v lednu 2016:

• 3. 1. – Měsíc v konjunkci se Spicou (α Vir – Spica – 3,2°jižně)
• 3. 1. – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc – 0,9°severně)
• 4. 1. v 9.00 hodin – maximum meteorického roje Kvadrantid (očekáváme až 

120 meteorů/hod.)
• 7. 1. v 1.00 hodinu – Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,6° severně; ráno nad 

jihovýchodním obzorem seskupení Měsíce, Venuše a Saturnu nedaleko hvězdy 
Antares)

• 7. 1. v 5.00 hodin – Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,6° severně)
• 9. 1. v 5.00 hodin - Venuše v konjunkci s α Sco (Antares 6,3° jižně)
• 14. 1. v 21.00 hodin - Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 0,1˚ severně)
• 14. 1. v 15.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 20. 1. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,2˚ severně; zákryt 

těsně pod naším obzorem, po půlnoci pozorovatelné přibližování Měsíce k Al-
debaranu nad západním obzorem)

• 27. 1 v 24.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,9° jižně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2016:
úterý: 13.00 - 15.00 hodin, 19.00 – 21.00 hodin
pátek: 13.00 - 15.00 hodin, 19.00 – 21.00 hodin

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci �lmů a pořadů s astronomickou té-
matikou s ústním komentářem. Členové ČAS mají po předložení platného členského 
průkazu ČAS vstup volný. Členové kroužků DDM mají vstup volný. Hromadné a škol-
ní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním před-
stihem!!!

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

Jana Jirků

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

Vstupné: (není-li uvedeno jinak) : dospělí 30 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč  
v běžné návštěvní době

Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné:  
pracovní dny – dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

Soboty, neděle a svátky – dospělí 70 Kč, děti 40 Kč
Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

a na další akce, které se budou 
konat v  průběhu příštího ro-
ku. Čestný člen Karel Matou-
šek mezi nás chodí pravidelně, 
na  setkání se vždy těší. Hovořil 
o  tom, že dnešní mládež něco 
takového, jako je láska k  vlasti, 
vůbec nezná. Zamýšlel se nad 

tím, zda by pomohlo navštívit 
školy s  přednáškou o  smyslu 
a činnosti baráčníků. 
Náš pantatínek soused Zimmer-
mann si rovněž postěžoval 
na  nedostatek mladých v  na-
šich řadách, práci konšelstva 
i  členů pochválil. Župní rych-

 � Život potom
Život potom je název projek-
tu, který proběhl na  jindřicho-
hradeckém gymnáziu v  průbě-
hu měsíce listopadu. Jednalo 
se o  zprostředkované a  rozšíře-
né svědectví potomků těch, kdo 
přežili holocaust. Pan Michal 
Arend, který byl iniciátorem 
a  hlavní postavou všech setká-
ní, se narodil v  roce 1949 v  Pra-
ze a od roku 1968 žije ve Švýcar-
sku. Jeho rodiče prošli v období 2. 
světové války koncentračními tá-
bory, on sám je jedním z autorů 
židovského památníku v  Černo-
vicích u Tábora.
Samotný projekt probíhal v  ně-
kolika částech. Náplní úvodního 
setkání byly dějiny židovského 

osídlení v  České republice, s  dů-
razem na období perzekuce a de-
portace Židů do  koncentračních 
táborů během 2. světové války. 

Žáci následně navštívili židovský 
hřbitov v Jindřichově Hradci a vy-
slechli příspěvek Filipa Růžičky, 
absolventa místního gymnázia, 

studenta historie na FF UK v Pra-
ze, na téma „Historie židovské ko-
munity a její významné osobnos-
ti v Jindřichově Hradci“. 
Druhá část projektu byla zamě-
řena na  osobní zážitky předná-
šejícího M. Arenda s  rodiči, se ži-
dovstvím a  tématem holocaustu. 
Společným znakem v  rodinách 
přeživších holocaust bylo mlče-
ní. Rodiče o svých hrozných zážit-
cích s dětmi nechtěli mluvit a dě-
ti se svých rodičů nechtěly na tyto 
věci ptát. Sám Michal Arend se až 
na základě získávání podkladů pro 
připravovaný projekt pro školy 
rozhodl vyslechnout zaznamena-
ná svědectví jeho rodičů na DVD. 

 (pokračování na str. 11)

tář soused Kastner na  přede-
šlé navázal s  tím, že jiné státy, 
jmenovitě Slovensko, Rakous-
ko a  Německo, si tradic dale-
ko víc váží. Poděkoval všem 
za práci a popřál nově zvolené-
mu konšelstvu hodně úspěchů. 
Pozval na  oslavy 85 let trvání 

VI. župy v  Soběslavi pořádané  
21. května 2016.
Následoval oběd a  přesun ně-
kterých baráčníků do  Třeboně, 
kam jsme byli srdečně zváni.

Dáňa Šprinclová 
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 � SOŠ a SOU J. Hradec vítězí v Elektronické olympiádě ČVUT
Opět se velmi úspěšně účastníme spolupráce 
SŠ a VŠ - OPVK. Iniciativa SCIENCE FACE před-
stavuje 4. ročník vědomostní soutěže Elektro-
technická olympiáda na portálu http://go2fel.
cz/soutez/.
Projekt Elektrotechnické olympiády má ne-
jen prověřit základní vědomosti studentů 
z  oblasti matematiky, fyziky a  technologií, 
se kterými se běžně setkávají v  jejich životě, 
ale i jejich vztah k oboru, jejich samostatnost 
a kreativitu. Soutěž je připravena katedrou te-
lekomunikační techniky Fakulty elektrotech-
nické ČVUT a svým posláním se snaží podpo-
řit technické myšlení a  dovednosti studentů 
středních škol a gymnázií.

V současné chvíli jsme v rámci probíhající sou-
těže v obsazení 6/10 �nalistů.

V roce 2012 jsme se úspěšně probojovali do �-
nále se dvěma žáky v  oboru Informačních 
technologií (Tadeáš Bartoň, Petr Fuk), ve škol-
ním roce 2013/2014 jsme se na základě více-
násobného úspěchu v soutěži zúčastnili "Zim-
ní elektrotechnické školy" - týdenního pobytu 
na technických fakultách ČVUT. 

Projekt má upozornit na  důležitost technic-
kého vzdělávání pro naši budoucnost. V rám-
ci této aktivity s  názvem "Výběr talentů" se 
uskuteční také návštěvy našich vědců přímo 
na  školách a  budou organizovány i  exkur-
ze pro studenty v  našich výzkumných labo-
ratořích. Uspořádáme "Zimní elektrotechnic-
kou školu" - týdenní seminář pro nadané žáky 
na  FEL, dále pak konference a  vzdělávací se-
mináře pro kolegy - pedagogy. Budeme disku-

Určitě důležitým momentem 
v  průběhu programu byla ná-
vštěva koncentračního tábora 
Osvětim v  Polsku ve  dnech 11. 
– 12. listopadu 2015. Žáci školy 
měli možnost navštívit komplex 
Auschwitz I a Birkenau, ve kterém 
během války zahynulo více jak 
milión lidí převážně židovského 
původu.  Prohlídka těchto míst 
na všechny velmi zapůsobila.
Na  programu závěrečné části 

projektu byly žákovské prezen-
tace a  referáty na  předem zada-
ná témata. Zaznělo téma judai-
smus, zajímavé byly výsledky 
ankety mezi jindřichohradeckou 
veřejností na téma znalosti židov-
ských památek v  našem městě, 
byla také prezentována exkurze 
do  Osvětimi.  V  rámci tématu ži-
dovská komunita v  Jindřichově 
Hradci a  vzpomínky na  bývalé 
židovské sousedy se žáci sezná-

mili s  osobností Karla Bermana, 
významného operního pěvce 
a  absolventa gymnázia v  Jindři-
chově Hradci, Leopoldinou Šimo-
novou, která jako jediná z rodiny 
přežila KT Osvětim a  po  skonče-
ní války se vrátila do  města nad 
Vajgarem, či s životním příběhem 
významné české cembalistky Zu-
zany Růžičkové. V  závěrečném 
vystoupení se žáci zamýšleli nad 
významem holocaustu pro dneš-

ní a  budoucí generace, kladli si 
otázky o  přetrvávající diskrimi-
naci některých menšin v  dneš-
ní České republice i  aktuálních 
problémech v  boji proti bezprá-
ví a  násilí. Celý projekt proběhl 
ve spolupráci s Židovským muze-
em v Praze a může být příkladem 
pro další školy v České republice.

Jana Burianová

KULTURNÍ SERVIS
 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla

Kulturní dům Střelnice zve 
na divadelní komedii Marca Ca-
molettiho „BYT NA  INZERÁT“ 
dne 19. ledna v  19.00 hodin 
do  divadelního sálu. Divadelní 
předplatné skupiny A. Divadel-
ní agentura Háta. 
V  režii Marie Lorencové hrají: 
Adéla Gondíková/Jana Zenáhlí-
ková, Ivana Andrlová/Veronika 
Jeníková, Marcela Nohýnková/
Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová 
/Olga Želenská, Martin Zounar, 
Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, 
Filip Tomsa/Martin Sobotka.
Odkvétající varietní umělkyně 
Georgette pronajímá ve svém pa-

řížském bytě pokoje. A tak spolu 
na  jedné adrese bydlí ještě kla-
víristka Jeanine, malířka Jacqu-
eline a  služebná Marie-Louisa. 
O  tom, že soužití žen takto roz-
dílných temperamentů není jed-
noduché, nás přesvědčí expozi-
ce hry. Všechny obyvatelky bytu 
se proto nezávisle na  sobě roz-
hodnou radikálně změnit život 
a všechny (opět bez vědomí těch 
ostatních) si podají inzerát. Maji-
telka bytu hledá nového nájem-
ce, pianistka žáka, malířka model 
pro obraz Spartaka a služebná ži-
votního partnera. Zájemci, čtvero 
mužů nejrůznějšího ražení, se br-

zy dostaví, ale samozřejmě, jak to 
bývá, zrovna ve  chvíli, kdy není 
doma správná inzerentka. Navíc 

zkratkovitá řeč inzerátů, známá 
i z našich novin, možnost dorozu-
mění ještě více zkomplikuje. 

tovat výsledky našeho vzdělávacího systému 
a naši práci s mladou generací.
Hlavní motto projektu zní "Studium techniky - 
tvoje dobrá volba!".

Martin Tuček 

Kulturní dům Střelnice zve na di-
vadelní hru Fabrice Roger-Lacan 
„ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE“ dne 
29. ledna v 19.00 hodin do diva-
delního sálu. Divadelní předplat-
né skupiny B. Divadlo Kalich.  
V  režii Lídy Engelové hrají Jana 
Paulová a David Suchařípa.
Jejich byty dělí jen pár metrů společ-
né chodby, ovšem oni dva jako by ži-
li každý na jiné planetě. Ona - reno-
movaná psycholožka, on - manažer 
marketingu. Shodnout se dokážou 

jen na  jediném: že toho druhého 
prostě nemůžou vystát. Jenže pod 
každodenními slovními přestřelka-
mi a dohady prosvítá cit, který si oba 
dva zprvu odmítají přiznat. Nikdo 
z nás přece nechce zůstat sám a jak 
známo, protiklady se přitahují!
Jiskření mezi oběma postavami 
i oběma herci je pro diváky zárukou 
výtečné zábavy, v  níž bezpochyby 
najdou řadu trefně pojmenovaných 
situací také ze svých vlastních životů.

Ivana Bačáková

projektu byly žákovské prezen mili s  osobností 
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 � Program Muzea fotogra�e a MOM v roce 2016
Od začátku ledna až do 8. dubna 
2016 je Muzeum fotogra�e a mo-
derních obrazových médií pro 
veřejnost uzavřeno; v  tomto ča-
se soustředí síly na  přípravu le-
tošních výstav a zbývajících částí 
expozice Moc médií, loni rozšíře-
né o  úseky krajinářská fotogra-
�e a �lm. Výstavní sezóna zahrne 
zbytek roku a potrvá do 30. pro-
since 2016. Muzeum v  ní nabíd-
ne návštěvníkům krom jiného 
i  rozsáhlou výstavu k  700. výro-
čí narození Karla IV. Její součástí 
budou jak snímky památek zbu-
dovaných Karlem IV., jež zachyti-
li význační čeští fotografové, tak 
záběry z  natáčení připravované-
ho velko�lmu o  slavném vladaři 
„Hlas pro římského krále“.   
Zájemcům z  řad studentů střed-
ních škol bude letos nově k  dis-
pozici například workshop „Prin-

cipy pohyblivého obrazu“, který 
seznámí účastníky s  kinemato-
gra�í z  perspektivy technologie 
a techniky; povede ho jindřicho-
hradecký rodák František Týmal, 
jenž jej připravil ve  spolupráci 
s  Národním �lmovým archivem. 
Uskuteční se však také již tradiční 
fotogra�cké kurzy pro děti, mlá-
dež a dospělé.      
Nadále je možné objednat si pod-
nájem vybraných prostor muzea 
– reprezentativního refektáře, 
nádvoří či chodeb v  jeho úrov-
ni. Pro veřejnost fungují stále též 
služby odborné knihovny, digi-
talizačního pracoviště a  kavárny 
FotoCafé. Vzdělávací akce a služ-
by jsou poskytovány po celý rok, 
s  výjimkou muzejního obchodu, 
otevřeného jen v sezóně. Více in-
formací o muzeu a jeho aktivitách 
naleznete na www.mfmom.cz.         

Vážení příznivci muzea, v  rámci 
utváření našich programů uvítá-
me, pošlete-li nám vaše náměty 
na akce, které byste rádi v nabíd-
ce muzea v  budoucnu nalezli. 
Můžete vyjádřit vaše přání k  ob-
sahu vzdělávacích kurzů, k téma-
tům fotogra�ckých výstav, apod. 
Samozřejmostí je zohlednění za-

měření muzejní instituce na foto-
gra�i a  ostatní obrazová média. 
Za  náměty, které prosím zasílej-
te na adresu �orova@mfmom.cz, 
předem děkujeme a  těšíme se 
na setkání s vámi na některé z na-
šich akcí v roce 2016.   

Eva Florová

 �Na příznivce �lmových dokumentů čekají od ledna zajímavé projekce
(pokračování ze str. 1)
V rámci festivalu Jeden svět se můžete těšit na následující �lmové dokumenty:
24. ledna 
od 16.00 hodin
Tichá inkvizice
Alessandra Zeka, Holen Sabrina Kahn / USA, Nikaragua /2014 / 66 min.
Lékařka Carla denně řeší etické dilema. Současný nikaragujský prezi-
dent Daniel Ortega totiž v reakci na svůj povolební úspěch, kterého do-
sáhl díky podpoře katolické církve, schválil v roce 2007 nařízení zaka-
zující potraty. A to i v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení života 
matky. Důsledkem je značný nárůst počtu nepovedených domácích 
potratů a nechtěných těhotenství. Carla se domnívá, že zákon jde pro-
ti lékařské etice a porušuje ženská práva. Ona a její tým proto ve snaze 
pomáhat pacientkám balancují na hraně ilegality. Skrze Carlin příběh 
zároveň nahlížíme do  současné politické situace v  Nikaragui, o  které 
se příliš nemluví.

od 18.00 hodin 
Sejde z očí, sejde z mysli
John Kastner / Kanada / 2014 / 87 min.
Jaké je žít v léčebně pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny? Reži-
sér John Kastner strávil osmnáct měsíců s pacienty i personálem léčeb-
ny v  kanadském Brockvillu. Jeho nekriticky pozorující kamera zachy-
cuje běžný život na uzavřeném oddělení, každodenní rutinu, kon�ikty 
i občasná milostná vzplanutí. Skrze rozhovory dostává divák mimořád-
nou příležitost důvěrně poznat vnitřní svět nemocných i okolnosti, kte-
ré vedly k jejich hospitalizaci. Naděje na opětovný návrat do běžného 
života bývá poměrně malá, přesto vnímavý personál dělá vše pro to, 
aby se klienti opět osamostatnili. Podaří se zbloudilým duším návrat 
zpátky do reality?

Blanka Nová

 �Dům gobelínů děkuje svým příznivcům
Rádi bychom vám všem podě-
kovali za  přízeň, kterou jste nám 
v  roce 2015 věnovali a  které si 
velmi vážíme. Děkujeme měs-
tu Jindřichův Hradec za  velko-
rysou podporu. Dále především 
návštěvníkům nejen z  České re-
publiky, ale i  ze zahraničí, kteří si 
k  nám našli cestu a  bez nichž by 
naše práce neměla smysl. Těší nás, 
že se někteří z  vás již opakovaně 
vrací na vernisáže výstav či na ak-
ce, které se staly tradičními.  Sna-

žíme se připomínat dlouholetou 
ojedinělou tradici textilních dílen, 
které zde před více než 100 lety 
založila Marie Hoppe Teinitzero-
vá. Snažíme se, aby v  Jindřicho-
vě Hradci slovo tapiserie či gobe-
lín nezůstalo neznámým pojmem 
a aby Dům gobelínů představoval 
místo, kde se o tapiserii a tkalcov-
ském řemeslu dozvíte co nejvíce. 
I na rok 2016 jsme pro vás naplá-
novali bohatý program, několik 
zajímavých výstav, např. výstavu 

VOŠ a SUŠ textilních řemesel Pra-
ha, setkání přátel při příležitosti 
nedožitých 85. narozeninám vý-
tvarníka jindřichohradeckých dí-
len Josefa Müllera, výstavu vi-
etnamského tradičního textilu 
a mnohá další překvapení. Všech-
ny akce naleznete v kulturním ka-
lendáři na  rok 2016, který bude 
k  dispozici v  informačním centru 
nebo na  pokladně Domu gobe-
línů. Plán akcí, workshopů a  kur-
zů na  rok 2016 naleznete na  na-

šem webu od  ledna, stejně tak si 
zde můžete prohlédnout i  naše 
prostory prostřednictvím virtuál-
ní prohlídky. Dům gobelínů bude 
opět otevřen 1. dubna 2016. Indi-
viduální prohlídky větších skupin 
jsou možné po předchozí domlu-
vě i mimo sezónu. V roce 2016 by-
chom vám chtěli popřát co nejvíce 
klidných chvil v  kruhu rodinném, 
pokoj v srdci, štěstí a pevné zdraví. 
Budeme se na vás těšit.

Rita Škodová

 � Sběr nepotřebných zachovalých věcí pro Obchod dobré vůle
Středisko Diakonie ČCE Rolnička otevřelo v Táboře obchod s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem s postižením (sídlí na adrese Světlogorská 
2771, Tábor – budova 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí). V Jindřichově Hradci budeme na evangelické faře (Bratrská 129/IV) sbírat nepotřebné, avšak za-
chovalé věci pro tento obchod ve dnech 17. - 21. ledna (v neděli po bohoslužbách a pak od pondělí do čtvrtka 9.00 – 18.00 hodin).

Přinést můžete: 
• knihy, gramofonové desky, CD
• nádobí, kuchyňské potřeby, vybavení do-

mácnosti
• hračky, hry, sportovní potřeby
• funkční elektrospotřebiče

• kočárky, autosedačky
• hudební nástroje
• nářadí
• drobný nábytek (poličky, židle, noční 

stolky...)

Nepřijímá se žádné oblečení ani obuv.

Více informací na tel. 777032221 nebo na 
webu: jindrichuv-hradec.evangnet.cz

David Balcar
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 � VYBRANÉ LEDNOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
Osm hrozných (The Hateful Eight) 
Western/USA/Forum Film/2D

Osmý �lm Quentina Tarantina.
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci 
Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth 
(Kurt Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Dai-
sy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká 
odměna, vypsaná na  její hlavu, ji soud a  oprátka. 
Po  cestě potkají dva muže – majora Marquise Wa-
rrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojáka, ze kte-
rého se také stal obávaný lovec lidí a  Chrise Man-
nixe (Walton Goggins), jižanského odpadlíka, který 
o sobě tvrdí, že je novým šerifem ve městě, kam ma-
jí všichni namířeno. Když jim silná vichřice zabrání 
pokračovat v  cestě, rozhodnou se hledat útočiště 
v dřevěnici u Minnie, která je oblíbenou zastávkou 
dostavníků. Ve dveřích je však nevítá majitelka, ale 
několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě. 
Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm 
pocestných začíná tušit, že se do města asi nedostanou.
Hrají: Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Kurt Ru-
ssell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Mad-
sen, Bruce Dern, Demian Bichir, Channing Tatum
Režie: Quentin Tarantino
Hrajeme: 9. a 10. 1. 2016 od 19:00 hodin

Lída Baarová
Životopisný, Drama/ČR, Slovensko/CinemArt/2D

Příběh ženy, která milovala Ďábla.
Česká herečka Lída Baarová je v  roce 1934 pozvá-
na do  berlínských �lmových ateliérů Babelsberg, 
považovaných za evropský Hollywood. Užívá si slá-
vy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího ido-
lu německých žen. Hvězda Baarové strmě stoupá 
a s Fröhlichem se nastěhují do luxusní vily na pres-
tižní berlínské adrese, aniž tuší, že mají tak význam-
ného souseda – pána �lmového průmyslu, minist-
ra propagandy Goebbelse. Ten je k sobě začne zvát 
na  vyhlášené večírky a  při nich postupně vtahuje 
Baarovou do  svých „ďábelských“ sítí. Fröhlich žár-
lí a  po  jednom z  mnoha dalších žárlivých výstupů 
ji vyžene z  domu. Na  tuto příležitost čeká bezhla-
vě zamilovaný Ďábel. Chce se kvůli Lídě vzdát úpl-
ně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne 
nabídku na  dlouhodobé angažmá v  Hollywoodu 
a nové lásce nezvladatelně propadne. Zásadní otáz-
ku, zda je možné milovat zločince, si bude klást až 
za pár let a pak po celý zbytek života. V roce 1938 se 
jí podaří uprchnout zpět do vlasti, kde natočí ještě 
několik úspěšných �lmů. Po  okupaci Českosloven-
ska ale musí před nacisty opět prchat. Když skončí 
válka, vrací se plná nadějí do Prahy. Zde se však se-
tká jen s výsměchem a ponížením. To pravé peklo ji 
ale teprve čeká.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Simona Stašo-
vá, Gedeon Burkhard, Karl Markovics, Martin Huba, 
Zdenka Procházková, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž
Režie: Filip Renč
Hrajeme: 23. a 24. 1. 2016 od  17:30 a  20:00 
hodin

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.forum�lm.cz

KINO
STŘELNICE
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 � Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ - 24. 1. 2016
Dance FloorAttack
Kongresové centrum Aldis. DFA je nejpres-
tižnější akcí svého druhu v Čechách i na Slo-
vensku. Jedná se o taneční souboj nejlepších 
týmů z  Čech a  Slovenska ve  stylech street 
dance a nese podtitul - Battle o nejlepší Čes-
ko-Slovenskou street dancecrew. 

CHEB  - 16. 1. 2016
Chebský Špalíček a Chebská bruslička
Republikový závod v  krasobruslení, SK Kraso 
Cheb.

KUTNÁ HORA - 9. 1. 2016
Pro Tebe všechno, tatínku 
Městské Tylovo divadlo Kutná Hora od 19.00 
hodin. Repríza silvestrovského představení 
Ochotnického spolku Tyl v Kutné Hoře v režii 
Miroslava Štrobla.

LITOMYŠL - do 31. 1. 2016
Arnold Bartůněk: Komorní sochy a kresby
Městská galerie Litomyšl - dům U  Rytířů, út-
ne: 10.00-12.00 a  13.00-17.00 hodin. Výstava 
konaná u příležitosti životního jubilea sochaře 
Arnolda Bartůňka představuje umělcovu tvor-
bu od 80. let 20. století až po současnost.

POLIČKA - do 17. 1. 2016
Pivovarnictví v Pardubickém kraji
a na Poličsku
Výstava v Centru Bohuslava Martinů. Historie 
vaření piva je dlouhá a Češi jsou pivní národ, 
a proto jistě stojí za to, něco se o pivu dozvě-
dět.

TELČ - 10. 1. 2016
Rozloučení s vánočním časem
Koná se v kostele Jména Ježíš v 15.00 hodin 
s Pěveckým sborem Smetana Telč a jeho hos-
ty.

TŘEBOŇ - 28. 1. 2016
Zimní Třeboňská nocturna
Divadlo J. K. Tyla. Romantické populární me-
lodie v podání Felixe Slováčka (saxofon, klari-
net) a Borise Krajného (klavír).

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

Zuzana Bedrnová

2. - 3. 1. 17:30
Sněhová královna 2

Animovaný/Rusko/3D
2. - 3. 1.  20:00
Bod zlomu

Akční, Krimi/Německo, USA, Čína/2D
7. 1. 17:30, 20:00
Králové hor

Drama/Rakousko/2D
8. 1. 17:30, 20:00
Joy

Komedie, Drama/USA/CinemArt/2D
9. - 10. 1. 17:00
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

Rodinný/ČR/3D
9. - 10. 1. 19:00
Osm hrozných

Western/USA/Forum Film/2D
13. 1. 19:00
Cesta do Říma (ART kino)

Duchovní komedie/ČR, Polsko/2D
14. 1. 17:00, 20:00
Sázka na nejistotu

Drama/USA/2D
15. 1. 17:30, 20:00
Muzikál aneb Cesty ke štěstí

Hudební/ČR/2D
16. - 17. 1. 17:30
Ledová sezóna

Animovaný/USA, Indie/2D
16. - 17. 1.  20:00
REVENANT Zmrtvýchvstání

Dobrodružný, Drama /USA/2D
21. 1. 17:30, 20:00
Už teď mi chybíš

Komedie, Drama/V. Británie/2D
22. 1. 17:00, 20:00
Spectre

Akční, Thriller/USA, V. Británie/2D
23. - 24. 1. 17:30, 20:00
Lída Baarová

Životopisný, Drama/ČR, Slovensko/2D
28. 1. 17:00, 20:00
Hunger Games: Síla vzdoru – 2. část

Dobrodružný, Akční/USA/2D
29. 1. 17:30, 20:00
Fakjů pane učiteli 2

Komedie/Německo/2D
30. - 31. 1. 17:30
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Komedie, Hudební, Animovaný/USA/2D
30. - 31. 1.  20:00
Tajemství jejích očí

Mysteriózní, Thriller/USA/2D
4. 2. 17:30, 20:00
Room

Drama/Irsko/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 

(Vždy od 15:00 hodin)
3. 1.
Jak postavit sněhuláka

Pásmo pohádek/ČR/2D
10. 1.
Špalíček

Loutkový �lm/ČR/35mm
17. 1.
Za kamarády z televize I.

Pásmo pohádek/ČR/35mm
24. 1.
Krtek ve snu

Pásmo pohádek/ČR/35mm
31. 1.
Věneček pohádek

Pásmo pohádek/ČR/2D

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT
 � Kdy za sportem?

Šachy – TJ Slovan JH – I. jihočeská divize

kolo 6. JH – Písek B ne 17. 1.

kolo 7. Strakonice – JH ne 31. 1.

Šachy – TJ Slovan JH B – II. jihočeská divize – skupina A

kolo 6. JH B – Tábor so 23. 1.

Šachy – TJ Slovan JH C – III. jihočeská divize – Východ

kolo 6. Veselí n./L. B – JH C so 16. 1.

kolo 7. JH C – H. Stropnice C so 30. 1.

Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor B

kolo 12. Třeboň A – JH A so 9. 1. 15:00

kolo 13. Borovany A – JH A ne 10. 1. 10:30

kolo 15. JH A – S. Ústí A pá 22. 1. 18:30

kolo 14. JH A – Tábor A so 23. 1. 10:00

Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž C

kolo 13. JH B – Suchdol A pá 8. 1. 18:30

kolo 12. JH B – Třeboň B pá 9. 1. 10:00

kolo 14. Soběslav B – JH B so 23. 1. 15:00

kolo 15. Veselí n./L. A – JH B ne 24. 1. 10:30

Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I.

kolo 11. JH C – Kunžak A st 6. 1. 19:00

kolo 12. JH C – Lásenice A st 13. 1. 19:00

kolo 13. Majdalena A – JH C pá 22. 1. 19:00

kolo 14. JH C – Novosedly A st 27. 1. 19:00

Stolní tenis – Jitka JH + SK JH 1930 D – okresní přebor II.

kolo 13. Jitka JH – Dačice B pá 8. 1. 19:00

kolo 13. JH D – K. Řečice B so 9. 1. 10:00

kolo 14. Jitka JH – Třeboň C pá 15. 1. 19:00

kolo 14. JH D – Lomnice A so 16. 1. 10:00

kolo 15. K. Řečice B – Jitka JH pá 22. 1. 19:00

kolo 15. N. Včelnice B – JH D pá 22. 1. 19:00

kolo 16. Jitka JH – Lomnice A pá 29. 1. 19:00

kolo 16. JH D – Kunžak A so 30. 1. 10:00

Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III.

kolo 13. JH E – N. Bystřice so 9. 1. 10:00

kolo 14. JH E – Dírná B so 16. 1. 10:00

kolo 15. JH E – Novosedly B pá 22. 1. 17:00

kolo 16. JH E – K. Řečice C so 30. 1. 10:00

Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga – skupina C

kolo 14. Štíři ČB – JH so 16. 1. 11:30

kolo 14. JH – Třebíč so 16. 1. 14:30

kolo 15. H. Králové A – JH ne 31. 1. 10:00

kolo 15. Pardubice – JH ne 31. 1. 14:30

Florbal – FK Slovan JH – dorostenky Liga – skupina 5

kolo 7. Světlá n./S. – JH ne 3. 1. 09:00

kolo 7. JH – Tábor ne 3. 1. 11:30

kolo 8. JH – FBŠ Jihlava ne 17. 1.

kolo 8. JH – Štíři ČB ne 17. 1.

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

kolo 7. Rebels ČB – JH ne 17. 1. 9:00

kolo 7. JH – Písek ne 17. 1. 12:00

Florbal – FK Slovan JH A – muži Regionální liga – skupina 5

kolo 14. JH – Telč so 16. 1.

kolo 14. Velešín – JH so 16. 1.

Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga – skupina B

kolo 7. Dačice – JH ne 10. 1.

kolo 7. JH – Kaplice ne 10. 1.

kolo 8. JH – Č. Krumlov ne 24. 1.

kolo 8. JH – Štíři ČB modří ne 24. 1.

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 14. Písek B – JH B ne 3. 1. 10:30

kolo 14. JH B – Frymburk ne 3. 1. 13:30

kolo 16. JH B – Soběslav ne 31. 1. 9:30

kolo 16. JH B – Vodňany ne 31. 1. 12:30

Florbal – FK Slovan JH Blue + Red – mladší žáci Jihočeská liga – 3+1

kolo 10. Milevsko P – JH Red ne 17. 1. 09:00

kolo 10. Milevsko Ž – JH Blue ne 17. 1. 09:30

kolo 10. JH Red – Milevsko Ž ne 17. 1. 10:10

kolo 10. JH Blue – Milevsko P ne 17. 1. 10:40

kolo 10. JH Red – JH Blue ne 17. 1. 11:20

kolo 11. JH Red – Dačice ne 31. 1. 09:00

kolo 11. JH Blue – Týn n./V. ne 31. 1. 09:30

kolo 11. Dačice – JH Blue ne 31. 1. 10:10

kolo 11. Týn n./V. – JH Red ne 31. 1. 10:40

kolo 11. JH Red – JH Blue ne 31. 1. 11:20

Házená – TJ Házená JH – starší žákyně Žákovská liga ČR

kolo 2. JH – Písek so 16. 1. 8:45

kolo 2. Vršovice – JH so 16. 1. 10:45

kolo 2. JH – Olomouc A so 16. 1. 13:45

kolo 2. Žeravice – JH so 16. 1. 16:45

Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH

kolo 14. JH – N. Bystřice pá 15. 1. 17:30

kolo 15. JH – Chotoviny pá 22. 1. 17:30

Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor

kolo 8. JH B – N. Bystřice C čt 14. 1. 17:30

kolo 9. Třeboň – JH B čt 21. 1. 18:00

kolo 10. JH B – N. Včelnice B čt 4. 2. 17:30

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

kolo 24. H. Brod – JH st 30. 12. 18:00

kolo 25. JH – Klatovy ne 3. 1. 18:00

kolo 26. Trutnov – JH so 9. 1. 18:00

kolo 27. JH – Bílina so 16. 1. 18:00

kolo 28. Děčín – JH st 20. 1. 18:00

kolo 29. JH – Nymburk so 23. 1. 18:00

kolo 30. Tábor – JH st 27. 1. 18:00

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

Lední hokej – KLH Vajgar JH – junioři liga – Střed

kolo 21. V. Popovice – JH pá 8. 1. 18:30

kolo 22. JH – Tábor ne 10. 1. 16:30

kolo 23. Kolín – JH pá 15. 1. 19:00

kolo 24. Boskovice – JH ne 17. 1.

kolo 25. JH – Chrudim pá 22. 1. 17:00

kolo 26. Krkonoše – JH ne 24. 1.

kolo 27. JH – Třebíč pá 29. 1.

kolo 28. JH – H. Brod ne 31. 1. 16:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH – mladší dorost ELIOD liga – Střed

kolo 21. Krkonoše – JH so 2. 1. 

Lední hokej – KLH Vajgar JH – žákovská liga – 7. třída

kolo 17. JH – Písek so 2. 1.

kolo 18. Veselí n./L. – JH so 9. 1.

kolo 19. JH – Milevsko so 23. 1.

kolo 20. Č. Krumlov – JH pá 29. 1.

Lední hokej – SLH JH + KLH Vajgar JH – žákovská liga D – 5. třída

kolo 21. JH – Písek so 2. 1.

kolo 22. Veselí n./L. – JH so 9. 1.

kolo 23. JH – Milevsko so 23. 1.

kolo 24. Č. Krumlov – JH pá 29. 1.

kolo 25. JH – Hluboká n./V. so 30. 1.

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL

kolo 21. JH – Ústí nad Labem út 29. 12. 18:00

kolo 22. Pardubice – JH so 2. 1. 17:00

kolo 23. Svitavy – JH st 6. 1. 18:00

kolo 24. JH – Kolín so 9. 1. 18:00

kolo 25. Brno – JH so 16. 1. 18:30

kolo 28. Prostějov – JH so 30. 1. 18:00

Basketbal – BK Lions JH – muži Český pohár

kolo 5. JH – Ostrava st 13. 1. 18:00

Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga – skupina B

kolo 13. JH B – Tesla Pardubice so 16. 1. 18:00

kolo 14. JH B – Holice ne 17. 1. 11:00

kolo 15. Chrudim – JH B so 30. 1. 17:00

kolo 16. Přelouč – JH B ne 31. 1.

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

kolo 13. Litoměřice – JH so 9. 1.

kolo 14. Horejsek Děčín – JH ne 10. 1.

kolo 15. JH – Nymburk B so 23. 1.

kolo 16. JH – GBA Praha B ne 24. 1.

Basketbal – BK Lions JH – kadeti liga U17 – skupina B

kolo 13. Ostrava B – JH so 16. 1.

kolo 14. Opava – JH ne 17. 1.

kolo 15. JH – Zlín so 30. 1.

kolo 16. JH – Nový Jičín ne 31. 1.

Basketbal – BK Lions JH – mladší žáci liga U14 – skupina A

kolo 13. Sparta Praha – JH so 16. 1.

kolo 14. Plzeň – JH ne 17. 1.

kolo 15. JH – Č. Budějovice so 30. 1.

kolo 16. JH – Písek ne 31. 1.

Basketbal – BK Lions JH M – mini žactvo oblastní přebor 
U13 – skupina E

kolo 3. Strakonice D – JH M so 9. 1.

kolo 3. JH M – Písek H so 9. 1.

Podrobnější informace najdete na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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NA POČÁTKU SEDMDESÁTÝCH 
LET 19. STOLETÍ PŘIŠEL JINDŘI-
CHŮV HRADEC O VÝHODU PLY-

NOUCÍ Z PŘÍZNIVÉ POLOHY MEZI 
PRAHOU A VÍDNÍ. OBĚ METROPO-
LE SPOJILA ŽELEZNICE, KTERÁ SE 
JINDŘICHOVU HRADCI VYHNULA.

NÁPOVĚDA: 

DEA, ÍDA, FOOD,  
NOLL, DARK, ODIN,  

FARO, DAM, MOLOCH, IO

KŘÍŽOVKA

 � Letem sportovním světem
CYKLISTIKA
Tradičně přivítají nový letopočet v Jindřichově Hradci příznivci koleč-
kářského sportu. V pátek 1. ledna v 10.00 hodin totiž odstartují z Masa-
rykova náměstí k již 58. ročníku „Novoroční vyjížďky 2016“. Nesoutěžní 
akce je určena pro každého, protože trasa bude nejenže nenáročná, ale 
její délka bude uzpůsobena počasí a výkonnostnímu složení pelotonu.

HÁZENÁ
Dvě slova byla vynechána v názvu jindřichohradeckého házenkářské-
ho klubu. Ten byl přejmenován na Házená Jindřichův Hradec, odebrá-
ny tedy byly úvodní nacionály TJ, které ve zkratce představovaly výrazy 
Tělovýchovná jednota. Klub má i nové logo.

HÁZENÁ
V minulé sezóně v TJ Házená J. Hradec absentovalo družstvo příprav-
ky. V tomto ročníku už je složeno a hraje turnaje a krajský přebor. No-
vá trenérská dvojice Lada Špačková – Věra Neidrová (v.michalkova@se-
znam.cz, 606 608 585) ovšem i nadále přibírá děvčata a chlapce ve věku 
od 6 do 10 let, případně též předškoláky. Nábor probíhá celoročně vždy 
v pátek od 15 hodin v městské sportovní hale v J. Hradci.

KUŽELKY
Na šesti místech Moravy a Čech bude v neděli 3. ledna pokračovat pá-
tým kolem XX. ročník sedmidílné série „PMN – Pohár mladých nadějí 
– Bellatex Tour 2015/2016“. Jedním z dějišť bude čtyřdráhová herna TJ 
Sokol Centropen v Dačicích. Mladší a starší žáci a žákyně tam začnou 
soutěžit v  9.00 hodin, házet budou v  disciplíně 60 hodů sdružených 
přes dvě dráhy.

Roman Pišný

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: ROZKVÉTAJÍCÍMI ŘEMESLY BYLO SOUKENICTVÍ A KOŽELUŽSTVÍ
Výherkyní se stává: Daniela Winklerová z Horního Žďáru. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje
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Kulturní kalendář – LEDEN 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. ledna, 17:00 hod.
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
náměstí Míru

5. ledna, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

5. ledna 17:00 hod. 
LUCIE NOVÁKOVÁ 
A TOMÁŠ VOZÁBAL
Vernisáž výstavy obrazů a šperků 
FotoCafé, Kostelni 20/I

11. ledna, 16:00 hod.
ALBÁNIE
Beseda Klubu aktivního stáří
Centrum sociálních služeb, 
Česká ulice

11. ledna, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC 
V SOUČASNOSTI
Setkání se starostou města 
Ing. Stanislavem Mrvkou a dalšími 
představiteli města Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štíného ulice

12. ledna, 16:30 hod.
S BATOHEM PO JIŽNÍ AMERICE
Přednáška Hany Hosnedlové
Městská knihovna

12. ledna 18:00 hod. 
PROČ CHRÁNIT VYDRY? 
Přednáška v rámci Science Café 
FotoCafé, Kostelní 20/I

13. ledna 17:00 hod. 
PROMÍTÁNÍ S TOMÁŠEM KOTOUČEM 
FotoCafé, Kostelní 20/I

23. ledna, 14:00 - 17:00 hod. 
ITÁLIE - ZEMĚ SVĚTA VŠEMI SMYSLY 
FotoCafé, Kostelní 20/I

24. ledna, 16:00 hod.
„KLUK Z PLAKÁTU“
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

24. ledna, 16:00 hod.
TICHÁ INKVIZICE
Festival dokumentách �lmů „Jeden svět“
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská 129/IV

24. ledna, 18:00 hod.
SEJDE Z OČÍ, SEJDE Z MYSLI
Festival dokumentách �lmů „Jeden svět“
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská 129/IV

25. ledna, 19:00 hod.
POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI 
A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE
Listování
FotoCafé, Kostelní 20/I

26. ledna, 17:00 hod.
SPORTOVEC ROKU OKRESU  
J. HRADEC 2015
KD Střelnice

28. ledna, 16:30 hod.
PŘEMYSL OTAKAR II
Přednáška Jaromíra Schella
Městská knihovna

29. ledna, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna - pobočka Vajgar

14. ledna, 18:30 hod. 
SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR 
Přednáška 
FotoCafé, Kostelní 20/I

17. ledna, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
KD Střelnice

18. ledna, 18:00 hod.
PUTOVÁNÍ PO INDONÉSII
Přednáška Jiřího Hrušky
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štíného ulice

19. ledna, 19:00 hod.
Marc Camoletti „BYT NA INZERÁT“
Divadelní společnost Háta. 
Divadelní předplatné skupiny A.
KD Střelnice

20. ledna, 16:30 hod.
ZANIKLÉ ŠUMAVSKÉ OSADY
Přednáška Luďka Němce
Městská knihovna

21. ledna, 16:30 hod.
PEČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Přednáška Josefa Hrdinky
Městská knihovna

21. ledna. 19:00 hod. 
VEČER PRO ŽENY 
FotoCafé, Kostelní 20/I

22. ledna, 18:00 hod.
JIŘÍ KAFKA - ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
Setkání Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štíného ulice

29. ledna, 19:00 hod.
Fabrice Roger-Lacan 
„ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE“
Divadlo Kalich. 
Divadelní předplatné skupiny B.
KD Střelnice

30. ledna, 10:00 - 17:00 hod.  
1. JINDŘICHOHRADECKÝ 
CHARITATIVNÍ BAZÁREK
30. ledna, 20:00 hod.
XXIV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
K tanci a poslechu hraje 
Taneční orchestr BARET 
Host: Bára Basiková
KD Střelnice
Probíhající výstavy:

ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW YORK 
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016

NEJHRADEČTĚJŠÍ Z MALÍŘŮ 
- JIŘÍ KAUCKÝ 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 6. 1. 2016

PALIČKOVANÉ OBRÁZKY 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2016

INTUITIVNÍ OBRAZY
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2016

LABUTÍ JEZERO
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 1. 2016

POZVÁNKY NA ÚNOR
Městské akce: Ostatní akce:
•   6. – 7. 2.  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
•   7. 2.  MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
• 14. 2.  „RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY“  
  DIVADELNÍ POHÁDKA 
• 20. 2.  CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER
• 21. 2.  SENIOR KLUB
• 23. 2.  „GARDEROBIÉR“  
  DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 25. 2.  LUKÁŠ KLÁNSKÝ – KONCERT V RÁMCI KPH

•   1. 2.  O PÉČI O SPOLEČNÝ DOMOV – PŘEDNÁŠKA 
•   8. 2.  VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTELÉ STARÉHO 
   JINDŘICHOVA HRADCE S PŘEDNÁŠKOU  
  JINDŘICHŮV HRADEC PŘED STO LETY – ROK 1916
• 19. 2.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 21. 2.  JEDEN SVĚT  
  FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

 � PLESOVÁ SEZÓNA 2016
Kulturní dům Střelnice
 8. 1. 2016 Nekuřácký ples
  9. 1. 2016 Myslivecký ples
16. 1. 2016 Ples YMCA
30. 1. 2016 24. reprezentační ples města
 Jindřichův Hradec   
12. 2. 2016 Ples Staviservis
19. 2. 2016 Zemědělský ples    
20. 2. 2016 Charleston - taneční večer
12. 3. 2016 Ples AC Buk
18. 3. 2016 Divadelní ples
   2. 4. 2016 Ples OKNA

Kulturní centrum Jitka
22. 1. 2016 Maturitní ples GVN 4. B.
12. 2. 2016 Maturitní ples SOŠ a SOU 
 4.B. + 4.C.
13. 2. 2016 Ples DK Open 
19. 2. 2016 Maturitní ples GVN 4. C.
27. 2. 2016 Ples Jednota
   4. 3. 2016 Maturitní ples GVN 8. A.
11. 3. 2016 Ples Fruko-schulz
19. 3. 2016 Ples VŠE

Ivana Bačáková


