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O jarních prázdninách se mOhOu děti 
zúčastnit plaveckéhO kurzu.

7
Občanské sdružení prOutek se stará 
O integraci lidí s mentálním pOstižením. 

9
prOjekt junulara ii umOžní studentům 
besedOvat s významnými OsObnOstmi.

10 
v jindřichOvě hradci již téměř deset let 
půsObí klub výsadkOvých veteránů.

11 
v kd střelnice bude k vidění známá divadelní 
hra garderObiér.

Blíží se tradiční masopustní veselí. 
Hurá do ulic v maskách!

oblečte si veselou masku, projděte se centrem 
Jindřichova hradce a dejte si vynikající jitrničku 
nebo jelítko. Letošní masopust se pod taktov-
kou kulturního domu Střelnice odehraje v ne-

Muzeum fotografie a MOM zve 
na fotovycházku i výstavy

V rámci letošního vzdělávacího programu Mu-
zea fotografie a moderních obrazových médií 
se uskuteční v sobotu 13. února 2016 v do-
bě od  10.00 do  16.30 hodin fotografická 
vycházka, jež jako letošní novinka muzea 

děli 7. února. Účastníci mezi sebe rádi uvítají 
všechny, kteří jsou ochotní vyrazit do průvodu 
v masce. K pestrému průvodu maškar se to-
tiž může přidat úplně každý, od nejmladších 

zahrne současně fotografickou poradnu 
pro zúčastněné zájemce. 
akci zahájí úvodní setkání lektora Stanislava 
Maxy a  frekventantů v  muzeu s  diskuzí nad 
přinesenými fotografiemi; doporučujeme cca 
do 10 kusů, mohou být v papírové či elektro-
nické podobě. rozbor fotografií však není po-
vinný. V  následující, základní části absolvu-

jí účastníci společně s  lektorem vycházku 
po Jindřichově Hradci a blízkém okolí, foto-
grafovat na ní budou pod jeho vedením. V zá-
věrečné části akce si snímky, které během vy-
cházky pořídí, společně promítnou a zhodnotí.

Foto: Stanislav Maxa
(pokračování na str. 11)

až po ty nejstarší. Stačí jen v masce přijít k ba-
ráčnické rychtě v ulici na Příkopech, odkud se 
průvod v 13.00 hodin vydá ulicemi na Příko-
pech, husovou a  klášterskou na  Masarykovo 
náměstí. Tam na přihlížející čeká krátká scénka. 
Po ní bude veselý průvod pokračovat dál Pan-
skou ulicí a skončí na náměstí Míru, kde vyvr-
cholí bohatý doprovodný program. Jeho sou-
částí bude například masopustní hodování, 
tancovačka nebo soutěž v pojídání jitrnic a pi-
tí piva. na přípravě masopustního průvodu se 
podílí také obec baráčníků kunifer, divadelní 
společnost Jablonský a kapela Ukrutanka.
Masky si můžete zapůjčit v baráčnické rychtě 
ve čtvrtek 4. února od 16.00 – 17.30 hodin.

(pokračování na str. 2)



Jindřichohradecký zpravodaj

str. 2

www.jh.cz

Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu informační středisko Město Jindřichův hradec, Panská 136/i, Jindřichův hradec 377 01. Jméno 
vítěze bude zveřejněno v dalším vydání Jh zpravodaje.
Správná odpověď z minulého čísla: JUDr. Václav Naxera,*20. července 1838 (Přeštice) – †29. prosince 1908 (Jindřichův Hradec)
Výherkyní se stává: Zdenka Zelenková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Blíží se tradiční masopustní veselí. Hurá do ulic v maskách!
(pokračování ze str. 1)

když v roce 1945 skončila druhá světová válka, 
řada jindřichohradeckých ulic měla německé 
názvy přidělené v průběhu války německými 
úřady. není divu, že hned po osvobození v ro-
ce 1945 dostávaly zdejší ulice nová jména. no-
vý název tehdy obdržely i některé další ulice. 
V  listopadu roku 1945 byla usnesením Měst-
ského národního výboru přejmenována pod-
le nedávno zesnulé významné osobnosti vý-
razně spojené s  Jindřichovým hradcem také 
ulice Švehlova. 
Muž, jehož jméno nese zmíněná ulice dodnes 
a jehož jméno je odpovědí na dnešní hádan-
ku, se narodil v Marcovicích u Volyně. Po stu-
diích na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budě-
jovicích a na bohosloveckém semináři tamtéž 
byl v roce 1891 vysvěcen na kněze a působil 
na Šumavě a v jižních Čechách. V Jindřichově 
hradci pobýval od roku 1909, kdy začal pečo-

vat o jindřichohradecký zámecký archiv, který 
převzal po svém předchůdci Františku Tische-
rovi. krátce po svém nástupu začal uveřejňo-
vat příspěvky o  historii města ve  zdejším tý-
deníku ohlas od  nežárky. některé publikace 
byly tištěny samostatně, řada jeho prací zů-
stala v rukopisech až do dnešních dnů, např. 
tituly Vodní kniha hradecká a  dějiny špitálů 
hradeckých. Pod jeho vedením studovali v ar-
chivu pozdější renomovaní historikové a  ar-
chiváři, například František roubík, emanu-
el Janoušek, Josef klik nebo Jan Muk. V  roce 
1923 odešel do penze a odstěhoval se do své-
ho domku v  Malenicích nad Volyňkou. V  le-
tech 1927 – 1936 vyšlo jeho zásadní dílo k dě-
jinám našeho města, jehož čestným občanem 
byl jmenován v září 1929. Znáte jméno a pří-
jmení osobnosti, na kterou se ptáme?

Štěpánka Běhalová

kulturní dům Střelnice záro-
veň zve všechny děti na  dětský 
maškarní karneval. Ten se koná 
v  sobotu 6. února a  v  neděli  
7. února, vždy od 14.00 hodin. 
Vstupenky na oba dva dny se dají 
koupit v předprodeji v pokladně 
kd Střelnice od 23. ledna.
Pod názvem masopust se pod-
le tradice skrývá celé období 
od svátku Tří králů až do začátku 
postní doby. Maškary a tanec mí-
valy pro naše předky kdysi mno-
hem hlubší smysl – totiž hospo-
dářský. Tancovačka masek měla 
přinést kromě plodnosti také bo-
hatou úrodu na polích a prospe-
ritu dobytka. i  masopustní ko-
ledování mělo jiný význam 
– především pro chudší lid, jehož 
skromné zásoby se po zimě znač-
ně tenčily.
Masopustní masky bývaly, a  do-
dnes jsou, velice rozmanité a pes-
tré. dnes průvody doplňují i mo-
derní, novodobé masky, zatímco 
k  dávné tradici patří například 
medvěd, klibna (neboli kobyla) či 
bába s  nůší. cílem masek v  prů-
vodu je především pobavit sebe 
i přihlížející, zatančit si nebo mezi 
davem diváků způsobit nějakou 
veselou neplechu.

Ivana Bačáková
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 � Společně jsme přivítali rok 2016
V  pátek 1. ledna 2016 jsme na  náměstí Míru 
společně přivítali příchod nového roku 2016. 
Po  tradičním novoročním proslovu starosty 
města Stanislava Mrvky a zhlédnutí filmu Tako-
ví jsme byli v roce 2015 byl z městské věže od-
pálený slavnostní ohňostroj. 

Úvodník
Vážení spoluobčané,

na začátku měsíce února dojde k drobným úpravám no-
vých jízdních řádů podle vašich připomínek k větší spo-
kojenosti všech zúčastněných stran. Na základě jednání 
s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec také věříme, že se 
informovanost od řidičů směrem k cestujícím zlepší a ři-
diči budou cestujícím podávat informace bez problému. 
První únorovou neděli se v našem městě již tradičně 
uskuteční masopustní průvod městem za hudebního 
doprovodu kapely Ukrutanka. V minulém roce to byl 
průvod opravdu bohatý na masky a maškary všeho 
druhu i  vzezření. Dovoluji si vás všechny na  průvod 
pozvat v neděli 7. února ať už jako diváky, či jako pří-
mé účastníky. Fantazii se meze nekladou. 

Milí spoluobčané, věřím, že i vy 
podpoříte tuto hojně navště-
vovanou akci a průvod maš-
kar s dlouholetou tradicí letos 
doplní a  oživí množství no-

vých masek ve vašem podání.

Stanislav Mrvka 
starosta města

Události z radnice
 �Novoroční přípitek vedení města a složek IZS

 �První schůze předsedů osadních výborů s vedením města

 �Město se prezentovalo v Brně 
Jindřichův hradec se od čtvrtka 14. ledna do ne-
děle 17. ledna prezentoval na brněnském výsta-
višti v rámci veletrhu turistických možností v re-
gionech regiontour. Město mělo samostatný 
pult v  rámci expozice Jihočeského kraje, jehož 
tématem pro tento rok je Jižní Čechy olympijské. 
naše město se do tohoto projektu zapojí 30. čer-
vence 2016 při zahájení ToP týdne 2016, a to po-
kusem o rekord s olympijskou tématikou. Pokus 
o rekord proběhne v rámci dvoudenní olympij-
ské roadshow, která se bude konat v Jindřichově 
hradci ve dnech 29. až 30. července 2016. dále 
se Jindřichův hradec prezentoval na společném 
pultu s  městy dSo Česká inspirace v  expozici 
czech Tourism. regiontour je společně s  vele-
trhem holiday World, který se uskuteční v úno-

ru v Praze, jedním z nejvýznamnějších veletrhů, 
co se týče podpory domácího cestovního ruchu 
a individuálních turistů.

V  pondělí 11. ledna 2016 se dopoledne v  za-
sedací místnosti městského úřadu uskuteč-
nil novoroční přípitek vedení města se složka-
mi integrovaného záchranného systému. Toto 
setkání uspořádalo vedení města poprvé jako 
poděkování všem složkám integrovaného zá-
chranného systému za jejich činnost a za akti-
vity v letech předcházejících, zejména pak v na-
učných a  vzdělávacích oblastech napříč mezi 
jednotlivými složkami. Pro všechny zúčastně-
né je ochrana obyvatel jednou z věcí, které je 
třeba věnovat trvalou pozornost. V  rámci se-
tkání se uskutečnil přípitek na další spoluprá-
ci a  jako poděkování starosta města zástup-

cům jednotlivých složek předal drobné dary. 
Byl vymezený také čas na  vzájemné předání 
informací o  novinkách a  změnách v  jednotli-
vých složkách. „V minulém roce nás překvapi-
ly nové události ve světě a nikdy nedokážeme 
říct s  jistotou, jestli se nás budou týkat, či ne-
budou, proto jsem přesvědčený, že pokud by 
k  něčemu došlo, budeme muset spolupraco-
vat v širším rozsahu, než nám ukládají zákony 
a k tomu je potřeba, abychom udržovali osobní 
kontakt, protože daleko snáz se spolupracuje 
s lidmi, které člověk zná osobně, a kteří se na-
vzájem mezi sebou znají,“ dodal k setkání sta-
rosta města Stanislav Mrvka. 

V úterý 5. ledna se uskutečnila v zasedací místnos-
ti městského úřadu letošní první schůzka předse-
dů osadních výborů Zastupitelstva města Jindři-
chův hradec, či jejich zástupců s vedením města.  
na schůzi byli účastníci mimo jiné seznámeni se 
schváleným rozpočtem, s  investičními akcemi, 
které se týkají jednotlivých místních částí, obdr-
želi informace o výpůjčce objektů, hrazení ener-

gií a  čerpání finančních prostředků pro každou 
místní část, a to i pomocí nových dotačních výzev 
pro spolky. na fotografii zleva: Václav korbel (Buk), 
František Winkler (horní Žďár), Jiří Prokeš (Políkno), 
Vladislav Mrkvička (dolní Skrýchov), radek hru-
bý (radouňka), Bohumil komínek (místostarosta 
města), Vladimír Maryška (děbolín), Petra Blížilová 
(místostarostka) a Petr dalík (otín).

 �Kalendář k oslavám partnerství
Město Jindřichův hradec ve  spolupráci s  part-
nerským městem neckargemünd a  školami 
z obou měst vydalo stolní obrázkový kalendář 
k oslavám 20 let partnerství v roce 2016. kalen-
dář s pracemi dětí ze škol jak z Jindřichova hrad-
ce, tak neckargemündu si můžete zakoupit v in-
formačním středisku v Panské ulici za 50 kč. 

Karolína Průšová
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městský úřad informUje

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Prázdninová nabídka
Plavecká škola působící při měst-
ském bazénu připravuje na  jarní 
školní prázdniny (7. až 11. břez-
na) pobyt pro děti od 6 do 12 let. 
V  rámci „Jarního prázdninového 
kurzu plavání“ se plavci, kteří rá-
no do  bazénu přijdou a  odpole-
dne jeho prostory opustí, zdoko-
nalí v  plavání a  užijí si i  spoustu 
her a  zábavy na  suchu (7.30 -  
16.00 hodin). Přihlášky na  „jar-

ní příměstský tábor“ lze získat 
na www.bazen.jh.cz (plavecká ško-
la) nebo přímo na recepci bazénu. 
Sobotní koupání
i v roce 2016 bude pokračovat prá-
vě před rokem zavedené „Sobotní 
koupání pro děti do 1 roku věku“. 
Možnost dětí do 1 roku navštěvo-
vat bazén běžně znemožňuje vy-
hláška 238/2011 Sb., a zákaz se tak 
týká i  jindřichohradeckého bazé-
nu. Jiná situace však nastává v pří-

padě, že provozovatel zajistí pří-
stup pouze této věkové skupině 
s doprovodem, jako je tomu v do-
bě organizovaných kurzů. Sobotní 
koupání pro děti mladší než 1 rok 
je umožněno každou sobotu, a to 
od  9.00 do  10.00 hodin (hodinu 
před otevírací hodinou bazénu). 
Aktuálně o dění
do  nového roku vstoupil Plavec-
ký bazén Jindřichův hradec s  cí-
lem opět ještě více zlepšit infor-

movanost návštěvníků bazénu. 
Již více než rok je jedním z těchto 
prostředků i  facebook, kde jej ve-
řejnost nalezne pod názvem „Ba-
zén Jindřichův hradec“. Veškeré 
informace o  otevírací době a  no-
vinkách najdou zájemci tradičně 
na  internetových stránkách www.
bazen.jh.cz nebo získají na telefon-
ním čísle 384  321  236 (v  provozu 
nepřetržitě 7 dnů v týdnu).         

Marcela Kůrková

Policie Čr  

 � Výpis z událostí

městská Policie

29. 12. 2015 o tom, že lidská dr-
zost a bezohlednost nemá hranic, 
svědčí i  případ odcizeného kola, 
které bylo upraveno tak, aby uleh-
čovalo pohyb postiženému muži. 
Ten si kolo opřel o dopravní znač-
ku, která vymezovala parkoviš-
tě vozidla jeho otce, nasedl k otci 
do  vozidla a  společně na  chvilku 
odjeli. Po příjezdu již kolo na mís-
tě nebylo. Proto otec krádež ozná-
mil na  služebnu městské policie. 
Strážníci prohledali přilehlý park, 
záznam kamerového systému 
a neopomněli ani informovat ko-
legy z obvodního oddělení Policie 
Čr. Po kole jakoby se slehla zem. 

druhý den otec majitele kolo ob-
jevil před jedním z  bazarů. Maji-
tel bazaru přivolaným strážníkům 
vysvětlil, že kolo mu chtěl včerej-
šího dne prodat starší muž zane-
dbaného zevnějšku, ale on kolo 
nevykoupil, neboť poznal, že se 
nejedná o běžné jízdní kolo. Muž 
tedy kolo zaparkoval do kolostavu 
před bazar s tím, že se ještě zastaví. 
když se tak stalo, majitel okamžitě 
informoval strážníky, kteří se do-
stavili na  místo, zloděje potrestali 
blokovou pokutou a kolo se vrátilo 
ke svému majiteli. 
5. 1. 2016 v 13.50 hodin na zákla-
dě oznámení na linku 156 vyjíždě-

li strážníci ke  schůdkům na  malý 
Vajgar, kde se na tenkém ledu cca  
1 metr od  břehu pohybovali dva 
kluci (10 a 11 let) a skákáním se sna-
žili led probořit. To se jim po chvilce 
podařilo, takže jeden byl ve  vodě 
do půl těla a druhý po kolena. na-
štěstí pod nimi byly ještě schůdky, 
díky nimž se oba dostali na břeh, 
kam právě dorazili strážníci, kteří 
se o chlapce postarali. o jejich neu-
váženém a nebezpečném činu byli 
informováni zákonní zástupci. 
11. 1. 2016 v  01.45 hodin byli 
strážníci přivoláni do baru Ypsilon-
ka na hvězdárně, kde došlo ke ku-
riózní krádeži. Barman vypověděl, 

že u baru seděli dva muži, kteří po-
kojně popíjeli, tak je vyhodnotil 
„jako že jsou v  pohodě“ a  odsko-
čil si na Wc. když se vrátil, hosté již 
u baru nebyli a jak záhy zjistil, s ni-
mi zmizela i pokladnička s tržbou, 
která ležela na  poličce za  barem. 
no, pokladnička to v  pravém slo-
va smyslu nebyla, jednalo se totiž 
o  dřevěnou krabičku od  čaje, „za-
bezpečenou“ dětským zámkem. 
Strážníci na místo přivolali i hlídku 
Policie Čr, která s barmanem pro-
vedla orientační dechovou zkouš-
kou s výsledkem 2,79 promile a dá-
le věc řeší jako trestný čin krádeže.

Rudolf Gabriel

Vidět a být viděn 
Jindřichohradečtí dopravní po-
licisté se společně s  tiskovou 
mluvčí již potřetí zapojili do  ce-
lorepublikové preventivní akce, 
zaměřené na  zvyšování viditel-
nosti nejen řidičů, ale i všech dal-

ších účastníků silničního provo-
zu. Policisté v Jindřichově hradci 
a v děbolíně v rámci dohledu nad 
bezpečností silničního provozu 
opět rozdávali reflexní vesty.
dle § 5/1, písm. l, Zákona o sil-
ničním provozu číslo 361/2000 
Sb. k  povinné výbavě moto-
rového vozidla patří právě re-

flexní vesta, tedy jedna oděvní 
součástka z reflexního materiá-
lu, kterou jsou povinni si oblék-
nout při nouzovém stání na po-
zemní komunikaci mimo obec. 
V  případě porušení tohoto 
právního předpisu mohou pak 
policisté řidiči uložit sankci až 
do výše 2 000 kč.
řidiči si plně uvědomovali, jak 
je důležité „vidět a  být viděn“. 
S akcí dopravních policistů po-
řádanou ve spolupráci s Českou 
kanceláří pojistitelů souhlasili, 
neboť prevence není v  tomto 
směru nikdy dost. Preventivní 
akce tohoto charakteru budou 
probíhat i nadále. 
Držitelé zbrojních průkazů, 
pozor! 
krajské ředitelství policie Jiho-
českého kraje, oddělení služby 
pro zbraně a  bezpečnostní ma-
teriál Jindřichův hradec, upozor-

ňuje držitele zbrojních průkazů, 
že v  letošním roce vyprší v  na-
šem okrese platnost 967 z nich. 
Tímto je vyzýváme, aby v přípa-
dě, že i nadále chtějí být držiteli 
zbrojního průkazu, si včas požá-
dali u příslušného útvaru policie 
o vydání nového dokladu.

Žádost o  vydání nového zbroj-
ního průkazu předkládá jeho dr-
žitel podle místa trvalého poby-

tu nejméně 2 měsíce a nejdříve 
6 měsíců před uplynutím doby 
platnosti dosavadního zbrojní-
ho průkazu.
k  žádosti o  vydání nového 
zbrojního průkazu je žadatel 
povinen připojit:
•	 posudek o  zdravotní způso-

bilosti ne starší než 3 měsíce
•	 1 fotografii
•	 správní poplatek 400 kč v kol-

kových známkách
V  případě zániku platnos-
ti zbrojního průkazu je drži-
tel povinen do  10 pracovních 
dnů tento odevzdat příslušné-
mu útvaru policie. Je-li držite-
lem zbraně a  střeliva, je povi-
nen odevzdat též zbraň, střelivo 
a průkaz zbraně. Případné dota-
zy a informace vám budou po-
skytnuty na  telefonním čísle: 
974 233 300, 974 233 301.

Hana Millerová

Prevence:
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sPoleČenská kronika
 � Přivítali jsme nové občánky

V pátek 8. ledna 2016 se uskutečnilo první letošní vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií. na svět byly přivítány tyto děti: Matěj Běhal, Miroslav Fidler, kristýna hemberová, kryštof hrbek, eliška hronová, Matyáš křinec-
kéhý, Tadeáš kukačka, Vojtěch Ludačka, Marie Medková, Jonáš Čejka, Markéta Tenklová, ema opičková, Jan Gazda, Marie Michalová, dorota Petrů, 
ondřej Tromler a Sofie Vítová. 

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Přivítání prvního občánka města 2016
Prvním občánkem města Jindřichův hradec se stal Jiří Bali, který se narodil v úterý 5. ledna 2016 v 9.51 hodin. Vážil 3560 g a měřil 50 cm. rodiči 
prvního letošního miminka narozeného v Jindřichově hradci jsou Lenka drbalová a ondřej Bali, doma na malého Jiříka čekal bráška ondřej.  Slav-
nostní přivítání starostou města Stanislavem Mrvkou se uskutečnilo v pátek 8. ledna 2016 v 13.00 hodin na Gynekologicko-porodnickém oddělení 
jindřichohradecké nemocnice. Město darovalo zlatou destičku, velkého plyšáka a mamince kytici.                                                                       Karolína Průšová
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 8. 12. 2015 do 11. 1. 2016 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Marta ONDRÁČKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 1. 1930 8. 12. 2015
Anna KOPAČKOVÁ, Děbolín 14. 4. 1927 9. 12. 2015
Drahuše JELÍNKOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 1. 1945 9. 12. 2015
Růžena VAŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 28. 12. 1941 9. 12. 2015
Václav ČERNÝ, Vlkov 14. 4. 1962 14. 12. 2015
Filip BENDA, Nová Bystřice 28. 7. 1928 14. 12. 2015
Anna DVOŘÁKOVÁ, Horní Pěna 12. 7. 1922 14. 12. 2015
Marie ŠVEHLOVÁ, Lomnice nad Lužnicí 15. 10. 1927 14. 12. 2015
Pavel JIRKŮ, Kunžak 1. 12. 1945 14. 12. 2015
Zdeněk KŘIVÁNEK, Jindřichův Hradec 12. 10. 1954 15. 12. 2015
Marie ŘEPOVÁ, Jindřiš 22. 1. 1932 18. 12. 2015
Zdeněk MIŠKOVSKÝ, Jindřichův Hradec 21. 1. 1930 18. 12. 2015
Bohuslav MACH, Strmilov 31. 7. 1935 19. 12. 2015
František JINOCH, Studená 11. 9. 1931 20. 12. 2015
Josef DOLEŽAL, Jindřichův Hradec 15. 2. 1932 21. 12. 2015
Josefa KOTALÍKOVÁ, Annovice 23. 2. 1926 24. 12. 2015

František SOUKUP, Žirovnice 27. 6. 1941 25. 12. 2015
Marie TIPPLOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 10. 1926 25. 12. 2015
František FITTL, Horní Pěna 28. 1. 1949 25. 12. 2015
František HEŠÍK, Branná 22. 1. 1924 27. 12. 2015
Anna MERTHOVÁ, Děbolín 22. 5. 1935 27. 12. 2015
Milan ČUTKA, Lásenice - hájovna 22. 7. 1952 28. 12. 2015
Anděla ŠTEFLOVÁ, Otín 11. 4. 1926 31. 12. 2015
Ing. Karel SCHRUTZ, Rodvínov 17. 11. 1936 2. 1. 2016
Alena KLAŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 4. 1922 3. 1. 2016
Jaromír JAŠEK, Jindřichův Hradec 12. 11. 1926 4. 1. 2016
Genovefa BUCHTOVÁ, Horní Skrýchov 10. 6. 1926 5. 1. 2016
Ludvík ŠEDIVÝ, Chlum u Třeboně 26. 9. 1950 6. 1. 2016
Květoslava POVOLNÁ, Otín 27. 6. 1923 6. 1. 2016
František MARTÍNEK, Kunějov 24. 11. 1945 11. 1. 2016
Marie SLATINSKÁ, České Velenice 27. 8. 1949 11. 1. 2016
Jan MALÍK, Horní Meziříčko 4. 12. 1946 11. 1. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

4. února 1916
Rekvisice kovů v  nejbližší do-
bě. Prohlídky domácností. 
reichspost oznamuje: Zhusta 
rozšířené mínění, dle něhož bu-
de upuštěno od  rekvisice kovo-
vých předmětů, jež svého času 
byly vypočteny v příslušném naří-
zení, jest nesprávné. Již v nejbliž-
ší době lze očekávati rekvisici. Při 
provádění jejich budou úředně 
oznámená místa i doba k převzetí 
oněch předmětů. kontrola bude 
dalekosáhlá, v každé době budou 
moci komise vykonati prohlíd-
ku v  kuchyních, byly-li označené 
předměty z  mědi, mosazi, niklu 
atd. skutečně odevzdány. Povin-
nost odevzdati je vztahuje se jak 
na  hostince, sanatoria, zámky, 
kláštery, vychovací ústavy, tak ta-
ké na veškeré domácnosti. Jak se 
sděluje, lze očekávati též odebrá-
ní kovů v  rozličné formě, jak až 
dosud nebylo hlášeno. Tak např. 
budou nuceny tiskárny odevzdati 
jisté % svého materiálu písmové-
ho. Též hromosvody a  jiné před-
měty obvyklé potřeby jsou nebo 
budou předmětem rekvisice. 

Mládež obého pohlaví
tropí, jak se nám sděluje, v hodi-
nách večerních na  ulicích neple-
chu. Zbujnost tato by neměla býti 
trpěna. rodiče odrostlejší i  mé-
ně odrostlé mládeže sami nechť 
dbají, aby jich synkové neb dcer-
ky se za  tmy zbytečně netoulali. 
dobrému se při tom nenaučí jis-
tě ničemu. 

Skvělý honorář
operní pěvkyně emma destinová 
slaví nové skvělé triumfy v novém 
Yorku, které vedly k  znovuanga-
žování umělkyně ku tamní Met-
ropolitní opeře, která zavázala si 
destinovou pro tento rok na  10 
představení – 1  300 dolarů, tj. 
dnes při kursu 7,80 na 10 000 ko-
run za  večer a  pro budoucí rok 
na 20 představení při 1 400 dola-
rech, t. j. dnes 11 000 k za večer, 
cesta z evropy a zpět hražena. 

11. února 1916
Její Excellence Josefína hraběn-
ka Černínová roz. Paarová
Smutek nastal v  našem měs-
tě od  minulé neděle, kdy došla 

sem z Vídně zarmucující zvěsť, že 
šlechetná paní Její excellence Jos. 
hraběnka Černínová opustila nás 
navždy. Téhož dne v  hodinách 
ranních dotlouklo to dobré srd-
ce, zavřely se na vždy ty ruce, jež 
tolik dobrého vykonaly… dobro-
činné ústavy městské: sirotčinec, 
opatrovna, chorobinec, chudobi-
nec, ústav chudých, nemocnice, 
spolek sv. Ludmily vědí nejlépe, 
co ztratily úmrtím Její excellen-
ce…. Smuteční prapory vlající 
četně s hradu, s veřejných a sou-
kromých budov a  domů, hlása-
jí smutnou skutečnost, že známé 
dobroditelky staré pí.  hraběnky 
není více, že nikdy více nespatří-
me tu přívětivou tvář, nikdy více 
neuslyšíme těch hřejivých slov, 
a  při vzpomínce té každému za-
rosí se oko. 

18. února 1916
Odkazy zesnulé hraběnky městu
Její excellence zvěčnělá vysoce 
urozená paní Josefina hraběnka 
Černínová-Paarová jako po  celý 
život svůj, tak i v závěti své osvěd-
čila šlechetnost svou, věnovavši 

velmi značnou část svého jmění 
účelům dobročinným a tu ovšem 
i  na  město Jindř. hradec, které ji 
povždy tak milým bylo, pama-
tovala. Pokud nám známo jest, 
obmyslila v  Pánu zesnulá ve  své 
závěti sirotčinec v J. hradci obno-
sem 3 000 k, spolek sv. Ludmily 

(pokračování na str. 7)

Pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Únor třetího válečného roku přinesl do  válečného zázemí v  našem městě další válečné požadavky. Ohlas 
od  Nežárky upozorňoval na  válečnou rekvizici kovů, která se měla týkat všech domácností. Také v  tiskár-
nách se očekávala rekvizice určitého procenta všech písem a v prvním únorovém čísle Ohlasu jsou patrné 
i stopy cenzury u citelně krácené zprávy z bojiště. Město navíc počátkem února doslova zahalil smutek, když 

černé prapory vlající z oken hradu a dalších soukromých i veřejných domů ve městě připomínaly právě zesnulou Josefinu hraběnku Černíno-
vou. Hraběnka naposledy pobývala v Jindřichově Hradci v létě roku 1915 a 9. února 1916 se do města vrátila její tělesná schránka, aby zde byla 
uložena k věčnému odpočinku. Pohřeb se konal 10. února za nevídané účasti veřejnosti z kaple sv. Ducha na zámku do proboštského kostela 
a poté do svatojakubského kostela, kde byly ostatky uloženy do hrobky. 
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v  J. hradci 1  000 k, spolek ka-
tol. tovaryšů v  J. hradci 1  00 k, 
městské chudé k  rukoum p.  sta-
rosty 500 k, chudé ve  špitále sv. 
Jana 300 k, kteréž obnosy teprv 
po soudním projednání pozůsta-
losti budou moci býti vypláceny.

25. února 1916
Pro noční potulku
zatkla policie minulou noc 20le-
tou rybákovou a  stejně sta-
rou Troníčkovou, které se v  noci 
po  ulicích potulovaly. obě po-
běhlice byly uvězněny.

25. února 1916
Plukovní rozkaz č. 44 ze dne 
15. února 1916
dnes ráno podařilo se během 
dvou dnů po  druhé zarputilého 
nepřítele zatlačiti do  jeho hlav-
ního postavení a  způsobiti mu 

znova těžké ztráty. … Pod cílevě-
domým velením podplukovníka 
daubka a  pod chladnokrevným 
vedením majora Meissnera a  jho 
neohrožených důstojníků opětně 
splnily setniny pěšího pluku č. 75 
i výzvědné velitelství pěšího pluku 
č. 70, rázně vedené nadporučíkem 
Jiřím Lewitsem, důvěru v ně klade-
nou. … Böltz, vl. r. podmaršálek.
---------------------------------------------
FEUILLETON
Na vážkách Božích.
Vzpomínka na  Jaroslava Vrch-
lického a Jaromíra Hrubého
Sepsal Antonín Schulz
…. Z  toho rozjímání vybavil mně 
listonoš a  já úžasem jatý čtu, že 
můj drahý Jaromír hrubý, můj spo-
lužák, náš drahý „ouček“, jak jsme 
mu ve škole říkali, odešel „za otcem 
Steinhausrem“. nenapsat vzpomín-
ky na něho považoval bych za zra-

du spáchanou na  nejčistším přá-
telství, ba za  křiklavý nevděk, neb 
hrubý připravil mně několik oka-
mžiků pravé rozkoše. ocenění jeho 
literární tvorby, jeho vlastenectví, 
nezištnosti a obětavosti ponechám 
povolanějším. S Jaromírem prostu-
doval jsem celé gymnasium v Jin-
dř. hradci, ale přes to seznali jsme 
se blíže teprvé jako septimáné. To 
tím, že jsem se dostal v  lavicích 
do  jeho nejbližšího okolí. … ná-
padným mně byl hrubý již od kvin-
ty to tím, že z nás jediný sobě před-
nášky professora Steinhausra psal 
do tlusté knihy v kožený hřbet svá-
zané. My jeho spolužáci viděli jsme 
v  hrubém příštího znamenitého 
profesora matematiky – na univer-
sitě. Bylo v  něm mnoho matema-
tického talentu, a  že byla v  něm 
snaha pedagogická dával najevo 
tím, že v oktávě svůj volný čas od-

polední (ve  středách a  sobotách) 
obětavě nezištně věnoval svým 
slabší spolužákům. Poměr profe-
sora Steinhassra k  žáku hrubému 
byl dojemný. Steinhauser byl vůči 
hrubému jeho ideální otec, hrubý 
jeho ideální syn. arci byli oba kra-
jané z kardašovy řečice, než to na-
padalo mnoho na váhu, talentova-
ný matematik ihned na ráz dovedl 
profesora Steinhausra nepozoro-
vaně upozorniti, když v počítání se 
zmýlil a  tím arci každý výpočet se 
Steinhausrovi zdařil. 
---------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondě-
lí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

sPolky, zájmové a vzdělávací organizace

 �Na příznivce filmových dokumentů čekají také v únoru zajímavé projekce
Českobratrská církev evangelická 
v Jindřichově hradci srdečně zve 
všechny zájemce o filmové doku-
menty na promítání snímků s nej-

různější tématikou. Filmy jsou 
promítány v rámci Jednoho svě-
ta – festivalu dokumentárních 
filmů pojednávajících o  lidských 
právech, ekologii, rasové pro-
blematice a diskriminaci člověka 
v  různých zemích světa. Festival 

dávno překročil hranice České re-
publiky, lidsko-právní festivaly se 
dnes konají po celém světě. Mno-
hým festivalům pomohl Jeden 
svět v začátcích a organizátoři vy-
dali také podrobnou příručku pro 
založení lidsko-právního festiva-
lu. Pravidelně je například festi-
val pořádán v  Bruselu.  V  Jindři-
chově hradci probíhají všechny 
projekce ve  sborové místnosti 
Českobratrské církve evangelické 
v Bratrské ulici 129/iV.
Téma: ekologie

21. února od 16.00 hodin
ThuleTuvalu
Matthias von Gunten / Švýcarsko / 
2014 / 96 min.
„Grónské městečko Thule je nejse-
verněji obývaným místem na Zemi. 

Tuvalu je polynéský ostrovní stát. 
Místa od  sebe vzdálená více než 
jedenáct tisíc kilometrů jsou však 
dnes osudově propojena. Tající led 
v  Grónsku zvedá hladinu oceánu, 
který tak brzy zaplaví nízko polo-
žené tichomořské ostrovy. Zatím-
co se experti dohadují, jak změně 
klimatu zabránit, obyvatelé Thule 
a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvrat-
ným dopadům v každodenním ži-
votě. dokument zblízka sleduje 
osudy několika místních rodin, kte-
ré si uvědomují, že jejich tradiční 
způsob života a obživy spěje rych-
lostí tajícího ledu ke změně.

od 18.00 hodin
H2Omx
José Cohen, Lorenzo Hagerman / 
Mexico / 2013 / 82 min.

 � Proutek pomáhá lidem s mentálním postižením 
Lidé s mentálním postižením jsou 
součástí naší společnosti. Mohou 
tedy dělat vše jako běžní obyva-
telé města / vesnice / komunity. 
k  tomu, aby se v  každodenním 
shonu i  v  možnostech plánová-
ní budoucnosti vyznali, využívají 
často podpory svých blízkých či 
pracovníků nějaké profesionální 
organizace.
Jednou z  takových organizací je 
Proutek, který lidem s  mentál-
ním postižením nabízí podporu 
ve dvou sociálních službách – chrá-
něné bydlení a podpora samostat-

ného bydlení. díky této podpoře se 
sami starají o svou domácnost (va-
ří, uklízí, opravují), řeší své osobní 
záležitosti (jednají s úřady, tráví vol-
ný čas, využívají veřejných služeb). 
Prostě dělají běžné činnosti jako 
každý kolem nich.
i  lidé s  mentálním postižením 
mohou být svému okolí užiteč-
ní. Protože jsou právoplatnými 
členy společnosti, mají možnost 
pracovat v chráněné dílně Prout-
ku v Plasné na základě platné pra-
covní smlouvy. Za  odvedenou 
práci pobírají mzdu, se kterou na-

kládají, jako každý z nás, dle svých 
potřeb a přání.
k  tomu, aby skutečně mohli být 
právoplatnými členy naší společ-
nosti, potřebují takovou podporu, 
která jim pomáhá být co nejsamo-
statnější a nejsvobodnější a která se 
přizpůsobuje jejich schopnostem, 
dovednostem, potřebám a přáním. 
To vše je možné díky finančním 
prostředkům, které Proutek zís-
kává také z  benefičních akcí. Ty 
Proutek organizuje v  průběhu 
celého roku a  tím nabízí lidem 
na  Jindřichohradecku možnost 

Mexico city, město obývané  
22 miliony lidí, leží na  místě ně-
kdejšího jezera. Tam, kde se v mi-
nulosti přirozeně shromažďovala 
voda, je jí dnes alarmující nedo-
statek a musí se za cenu velkých 
ztrát přivádět z okolních regionů. 
Znečištěná odpadní voda z  me-
gapole pak v  podobě nevábné 
řeky protéká venkovskými ob-
lastmi, kde ji farmáři používají 
k  zavlažování polí se zeleninou. 
obtížná situace má ale řešení. 
nadějný inženýrský projekt shro-
mažďování dešťové vody orga-
nizace isla Urbana je však teprve 
v  začátcích. Znepokojivá filmová 
esej kombinuje odborný pohled 
s  osobním svědectvím lidí, jichž 
se situace bezprostředně dotýká.

Blanka Nová

se jednak pobavit a  jednak svou 
účastí přispět na kvalitní podporu 
pro lidi s mentálním postižením. 
První letošní benefiční akce Prout-
ku nabídne zábavné divadelní 
představení „každý den, šťastný 
den“ v hlavní roli s Bárou hrzáno-
vou. Toto představení se uskuteč-
ní 11. 2. 2016 v divadelním sále 
KD Střelnice v J. Hradci od 19.00 
hodin. Lístky jsou v  předprode-
ji na tel. č. 774 402 251, nebo na   
e-mailu: alzbeta@proutek.cz.

Zuzana Marková
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HVěZDáRNA F. NUšLA A ASTROKLUB PřI DDM V J. HRADcI
ÚKAZy NA OBLOZE V ÚNORU 2016

Planety Merkur a Neptun jsou nepozorovatelné, Venuši najdeme počátkem měsíce ráno nízko nad jihovýchodem. Mars uvidíme ráno vysoko 
na jihovýchodním až jižním nebi, Jupiter lze pozorovat kromě večera po celou noc. Saturn se začne objevovat ráno nad jihovýchodem, Uran 
bude pozorovatelný pouze večer nad západem. Pozorovat Měsíc je vhodné zvláště kolem první čtvrti, v tomto období Slunce osvětluje jen po-
lovinu přivrácené Měsíční strany. Povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny a obraz v dale-
kohledu je tak prostorový a velice působivý. Měsíc projde 1. února poslední čtvrtí, 8. února novem, 15. února první čtvrtí a 22. února úplňkem. 
11. února nastane Měsíční přízemí – vzdálenost Měsíce = 364 381 km a 27. února odzemí – 405 353 km. Pozorování Slunce nabízí pohled na ba-
revně odlišná místa Slunečního disku s rozdílnou teplotou – chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním 
dalekohledem uvidíme kromě tohoto další podrobnosti, jako jsou např. sluneční protuberance. obloha v zimě, stejně jako jindy, nabízí množ-
ství zajímavých objektů k pozorování. Patří sem například množství hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, plynných a plynoprachových ml-
hovin, dvojhvězd a četných dalších objektů. Slunce vstupuje do znamení ryb dne 19. 2. 2016 v 6.33 hodin SeČ. 

další zajímavosti oblohy v únoru 2016:

•	 1.	2.	v 12.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	1,9°	severně)
•	 3.	2.	ve 20.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	3,0°	severně)
•	 6.	2.	v 7.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Venuší	(Měsíc	3,5°	severně)
•	 7.	2.	ve 3.00	hodiny	–	Merkur	v největší	západní	elongaci	(26°	od Slunce)
•	 19.	2.	v 18.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s β	Gem	(Pollux	11,8˚	severně)
•	 24.	2.	ve 4.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	2,4°	jižně)
•	 28.	2.	v 17.00	hodin	-	Neptun	v konjunkci	se	Sluncem
•	 29.	2.	ve 20.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	3,1°	severně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 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 přípa-
dě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 hodin 
a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou té-
matikou s ústním komentářem. Členové ČAS mají po předložení platného člen-
ského průkazu ČAS vstup volný. Členové kroužků DDM mají vstup volný. Hro-
madné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně 
třídenním předstihem!!!

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 40 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.

 �O zážitcích pod mořskou hladinou bude vyprávět potápěč Tomáš Kotouč
hamerský potok, z.s. Jindřichův hradec zve 
na přednášku z cyklu „ochrana přírody“. Ten-
tokrát to bude přednáška zkušeného ces-
tovatele a  potápěče Tomáše kotouče, a  to  
18. 2. 2016 v 17.30 hodin v Městské knihov-
ně Jindřichův Hradec.

„Za  léta potápění v  různých světových mořích 
jsme se přesvědčili, že zdravé moře a jeho úžasní 
obyvatelé mohou lidem přinášet obrovský pocit 
radosti z nečekaných setkání, uvolňující relaxa-
ci ze stresů každodenních běžných starostí, zá-
roveň nás nutit k zamyšlení nad smyslem života, 
nad šíří pohledu na naši existenci, moře je zkrát-
ka barevné leporelo, filosofická studie i  dobro-
družná kovbojka.“

Tolik ze stránek www.tethys.cz - stránek spo-
lečnosti Tethys s.r.o, kterou před 13 lety založil 
Tomáš kotouč a která organizuje potápěčské 
zájezdy do nejlepších potápěčských destinací 
po celém světě.

na  přednášce se cestovatel zaměří na  vztah 
potápění a  ochrany přírody mořských eko-
systémů a uvede praktické příklady z různých 
koutů Země.
Tomáš k tématu říká: „ Podnikatel v potápění je 
jako provozovatel lyžařského vleku. Ten potře-
buje sníh. Potápěč zdravé moře plné ryb.  Čím 
vyspělejší země, tím obvykle kvalitnější ochrana 
mořských ekosystémů. Obyvatelstvo je bohatší 
a  nepotřebuje drancovat moře z  prosté nouze 
a  kvůli přežití. Kvalitnější byrokracie, nižší míra 
korupce, vzdělanější populace má lepší povědo-
mí o ekologii. Často dokáže zapálený jedinec víc 
než vlády a ministerstva.“

Hana Krejčová
Foto: www.tethys.cz

1. 2. 2016 v 18.00 hodin 
Fakulta managementu VŠe

ochrana přírody z hlediska teologie - Mgr. Marek orko Vácha, Ph.d. 
Encyklika papeže Františka Laudato Si - O péči o společný domov

18. 2. 2016 v 17.30 hodin 
Městská knihovna

ochrana přírody z hlediska zkušeného cestovatele a potápěče - Tomáš kotouč

31. 5. 2016 v 17.30 hodin 
Městská knihovna

ochrana přírody z hlediska filosofie a etiky - Mgr. Petr Urban, Ph.d. 
Když péče předchází právo

22. 9. 2016 v 17.30 hodin 
Městská knihovna

ochrana přírody z hlediska státní správy a majitelů dotčených pozemků - ing. Petr hesoun, aleš kůrka, diS

13. 10. 2016 v 17.30 hodin 
Městská knihovna

ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání - rndr. Tomáš ditrich, Ph.d.

24. 11. 2016 v 17.30 hodin 
Městská knihovna

ochrana přírody z hlediska konkrétní živočišné skupiny - Mgr. aleš Jelínek 
Pavouci na Jindřichohradecku

Hamerský potok, z.s. Jindřichův Hradec vás zve na cyklus přednášek v roce 2016:
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ChCete náS?
Dany, kříženec, pes, 7 let
dany je hodný pes menšího vzrůstu. S ostat-
ními pejsky vychází většinou dobře. Byl zvyk-
lý žít venku, ale nyní si zvyká v bytě.  
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let
Lara je fenka středního vzrůstu. ke  svým li-
dem je velice hodná, od cizích si však drží od-
stup. Je ostřejší povahy, na nové lidi si nejpr-
ve musí zvyknout, než je přijme. Je zvyklá žít 
venku a perfektně hlídá.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Čertík, kříženec, pes, 3 roky, kastrovaný
Čertík je mladý aktivní pejsek, který zvlád-
ne delší procházky, ale doma si rád poho-
ví na gauči, takže rozhodně není jen na ven 
na zahradu. k lidem je přítulný, dobře vychází 
jak s dospělými, tak i malými dětmi. S ostatní-
mi pejsky je nekonfliktní. dobře chodí na vo-
dítku a je v bytě čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dorinka, kříženka, fena, 6 let, kastrovaná
dorinka je fenečka střední velikosti (cca 13 
kg). ostatní pejsky i  kočičky toleruje, ale je 
dominantnější povahy a  jako jedináček by 
byla nejspokojenější. k  lidem co zná je veli-
ce kontaktní 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 naprosto čistotná, neštěká. ideální by pro ni byl domeček se zahrádkou. 
noví páníčci by měli být trpěliví a poskytnout jí dostatek času na aklimatiza-
ci v novém domově. Je vhodná pro lidi se zkušenostmi s pejsky. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Chlupáč, kříženec čau-čau, pes, cca 10 
let, kastrovaný
chlupáček je obrovské zlatíčko a velký maz-
lík. Je to úžasný psí dědoušek. nevyžaduje již 
tolik pohybu, ale na  procházku si samozřej-
mě rád dojde. k ostatním pejskům, kočičkám 
a  dalším zvířatům je naprosto nekonfliktní. 
Vhodný i  k  dětem. Je střední velikosti, váží 
28 kg. Má citlivou kůži, potřebuje tedy pravidelně koupat - alespoň 1x týd-
ně a pravidelně stříhat. Je zvyklý v bytě, kde je moc spokojený. Je čistotný, 
ale vzhledem k jeho věku potřebuje častější venčení (cca po 6 hodinách). 
ideální by pro něj byl domeček se zahrádkou, rád se vyvaluje na sluníčku. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Lemon, kocour, 1 rok, kastrovaný
Lemon je hodný kocourek, je milý, mazlivý, zvyklý 
na ostatní kočičky i děti. Čistotný.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s - www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec 
– www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 

 � Žáci a studenti pobesedují s válečným veteránem a dalšími hosty
15. února 2016 pořádá icM Jindřichův hra-
dec z. s. jeden z pěti strukturovaných dialogů 
v rámci projektu JUnULara ii, jenž je projek-
tem dialogů významných veřejných činitelů 
s  mládeží, který byl podpořen v  rámci vzdě-
lávacího programu erasmus+. Únorové setká-
ní nese název „Být voják a chránit svoji vlast“ 

a  uskuteční se v  jindřichohradeckých Žižko-
vých kasárnách. na akci přijalo pozvání hned 
několik významných hostů, jimiž jsou ing. Mi-
roslav Lidinský – válečný veterán, Martin Lank 
– poslanec parlamentu Čr a zástupci odboru 
pro válečné veterány Mo. dialogu se zúčastní 
30 dětí ze základních a středních škol v Jind-

řichově hradci. Žáci se během setkání dozvě-
dí spoustu zajímavých a poučných informací, 
pozvaní hosté jim zodpoví jejich všetečné do-
tazy a budou moci diskutovat s významnými 
osobnostmi naší země.

Kateřina Švecová

 � Poděkování z Oken
„Nejvzácnější v životě nejsou věci, ale chvíle“ (Art Buchwald)

Počátkem roku 2016 chci podě-
kovat všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem prospěli práci organiza-
ce otevřená okna, z.ú. o našich 
aktivitách byli čtenáři průběžně 
informováni. Zbývá dodat ně-
kolik slov o  závěru roku 2015 – 
o  adventu, plném laskavých ak-
tivit. odehrál se krásný benefiční 
koncert, organizovaný členy ro-
tary clubu Jindřichův hradec. 
na  koncertě vystoupili žáci ZUŠ 
Vítězslava nováka. Členové ro-
tary clubu uspořádali již tradiční 
punčování v Panské ulici během 
třetího adventního víkendu. Ty-
to akce vynesly dohromady 
18 432 kč, které byly předány ře-
ditelce organizace a  budou vy-
užity k  provozu nově získaného 
automobilu. Za čas, práci i dlou-
hodobé přátelství rotariánům 
velice děkujeme! 
naše poděkování míří také 
k pracovnicím nadace rBB v če-
le s  Petrou Blábolilovou, které 
nám umožnily v  krásném pro-
středí oMc sv. Floriána uskuteč-
nit výstavu „Adventní inspira-
ce z  Okénka“. na  této výstavě 
byla prezentována naše aktuál-
ní tvorba a rovněž obrazy, které 

nyní již zdobí porodnici v Jindři-
chově hradci. Vznik obrazů byl 
financován z  výtěžku koncertu 
orchestru Jindřichův hradec – 
Gmünd.
Poděkování patří rovněž měs-

tu Jindřichův hradec a  Jihočes-
kému kraji za  celoroční dobrou 
spolupráci v  rámci odborných 
i  dobrovolnických aktivit. okna 
v uplynulém roce významně na-
výšila kapacitu sociálně terapeu-
tické dílny. Tak velký projekt by 
bez dobré komunikace a  spolu-
práce nebylo možné realizovat.
Přejeme všem příznivcům a přá-
telům oken mnoho vzácných 
chvil, naplněných laskavou tvo-
řivostí a  setkáními v  duchu přá-
telství!

Drahomíra Blažková

 �Do projektu Aktivní senior se zapojilo také 
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit
Jindřichohradecké sdružení so-
ciálních aktivit děkuje městu 
Jindřichův hradec za  finanční 
podporu v  roce 2015 určenou 
na realizaci projektu „aktivní se-
nior“.
Po celou dobu projektu byla zre-
alizována řada společenských 
a  kulturních akcí i  vzdělávacích 
přednášek pro seniory. Pořádá-
ny byly výlety po  památkách 
České republiky, a  to jak histo-
rických, tak technických. Zmí-
nit můžeme například návštěvu 
Vodní elektrárny Lipno. každý 

měsíc se konaly přednášky s té-
matikou společenskou, zdravot-
ní či cestopisnou. V březnu jsme 
si připomněli Mezinárodní den 
žen a  v  prosinci jsme pro změ-
nu uspořádali vánoční besídku. 
obě akce se uskutečnily v  kul-
turním domě Střelnice v  Jind-
řichově hradci a  divadelní sál 
byl zcela zaplněn. Senioři v rám-
ci pořádaných aktivit rozvíje-
li své schopnosti a  dovednosti, 
přičemž veškeré akce se setkaly 
s velmi příznivým ohlasem.

Anna Vymětalová
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kUltUrní servis

 �Myanmar (Barma) v proudu času
Srdečně vás zveme na stejnojmen-
nou cestopisnou přednášku, která 
se koná 22. 2. 2016 v  19.00 ho-
din v Kulturním domě Střelnice 
v Jindřichově Hradci.
asi nejznámější název země, o kte-
ré se dozvíte zajímavé informa-
ce v podání známého cestovatele 
Martina dufka, je Barma. Protože 

ale tento název pochází z  doby, 
kdy ji kolonizovali Britové (nebo 
angličané, chcete-li) a dnešní oby-
vatelé se k této nepříjemné etapě 
historie nechtějí znát, nahradila 
barmská vláda v  červnu 1989 to-
to anglické pojmenování původ-
ním místním názvem Myanmar. 
Pochází z  barmštiny, jíž se v  té-

to zemi prakticky všude domluví-
te. Z celosvětového pohledu je ale 
výstižnější celý název tohoto státu 
- Myanmarský svaz, který napoví-
dá, že to není žádný územní dro-
beček. od severu k jihu měří 2051 
kilometrů a od východu k západu  
936 kilometrů. dělí se na sedm stá-
tů a  žije tu 52 miliónů lidí. Podle 

oficiálních údajů zde je 135 etnic-
kých skupin, takže i přes zavedení 
barmštiny coby úředního jazyka 
tady uslyšíte jazykový Babylón.
Pokud se chcete dozvědět, jaká je 
dnešní realita Myanmaru a  užít si 
exotického videa, fotek, hudby a ži-
vého vyprávění, přijďte se podívat.

Radim Staněk

 � Již šest let působí ve městě nad Vajgarem Klub výsadkových veteránů 
na začátku měsíce prosince se sešel na svém 
výročním shromáždění klub výsadkových ve-
teránů generála rudolfa Severína krzáka. Pů-
sobí při 44. lehkém motorizovaném praporu 
v  našem městě již šestým rokem. Poprvé se 
bývalí výsadkáři sešli 27. května 2010 při pří-
ležitosti 68. výročí provedení atentátu na říš-
ského protektora reinharda heydricha, aby 
symbolicky navázali na tradice odbojové čin-
nosti parašutistů v naší vlasti. opětovně zvo-
lený předseda klubu Petr Čejka, podplukovník 
ve  výslužbě, řekl:  „Jsme klubem výsadko-
vých veteránů, kteří sloužili ve  výsadkových 
a  průzkumných jednotkách armády Česko-
slovenska a České republiky. Jsou mezi námi 
veteráni tří generací, kteří sloužili v těchto jed-
notkách od  roku 1948 až do  nedávné doby. 
Setkáváme se pravidelně každý měsíc v kasár-
nách naší posádky v  Jindřichově hradci. na-
še činnost je zaměřena na prohlubování histo-
rických znalostí a zkušeností, které se snažíme 
předávat mladé generaci. náš klub nese čest-
ný název a jméno generála rudolfa S. krzáka. 
Byl to válečný veterán, který pocházel z  na-
šeho kraje. Za jeho činnost v odboji popravi-
li němečtí nacisté celou jeho rodinu a  mno-
ho lidí z  jeho rodné obce Bernartice u Písku. 
Po válce stál spolu s generálem karlem Paleč-

kem u zrodu první československé poválečné 
parašutistické jednotky. V  padesátých letech 
byli oba tehdejším režimem perzekuováni 
a gen. r. S. krzák se stal později živou legen-
dou odboje, živým vzorem symbolizujícím 
čestnost, vlastenectví, vytrvalost a  oddanost 
ideálům demokracie. Proto jsme náš klub se 
souhlasem jeho žijících potomků pojmenova-
li jeho jménem. klub výsadkových veteránů, 
který má dnes již více jak 90 členů, se každo-

ročně účastní mnoha akcí v Jindřichově hrad-
ci, po  celé naší republice a  také v  zahraničí. 
Úspěšná byla například účast na  mezinárod-
ní střelecké soutěži, která proběhla v loňském 
roce v německu. Proběhly besedy, autogrami-
ády i řada vzpomínkových a pietních setkání. 
V plánu na rok 2016 je opět více jak 30 zajíma-
vých akcí.

Petr Čejka
Foto: archiv KVV
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 �Muzeum fotografie a MOM zve na fotovycházku i výstavy
(pokračování ze str. 1)

Prosíme o  přihlášení (na  tel. 
384 362 459 nebo 384 370 772) 
a  platbu předem, příspěvek či-
ní 300 kč za  osobu. doporuču-
jeme spodní věkovou hranici zá-

jemců cca 15 let, horní hranice 
je neomezená. S  tématy, která 
budou účastníci fotograficky 
zachycovat, budou seznáme-
ni na  začátku vycházky, jed-

no téma zařadí každý dle 
vlastního výběru. nejzdařilejší 
snímky budou vystaveny a  po-
sléze rozšíří budovanou sbírku 
muzea. Využít lze však již nyní 

i  většinu ostatních muzejních 
vzdělávacích aktivit. Přehled 
všech je k nalezení na www.mf-
mom.cz v  sekci s  názvem kurzy 
a workshopy. Ti, kdo mají zájem 
zhlédnout loni rozšířenou expo-
zici Moc médií, zahrnující téma-
ta fotografický portrét, krajinář-
ská fotografie, film a instalovaný 
depozitář filmové techniky ze 
sbírek národního technické-
ho muzea, a  dále loňské sezon-
ní výstavy, mohou přijít až do   
8. dubna vždy od  pondě-
lí do  pátku v  době 9.00–12.00, 
13.00–16.00 hodin; na  požádá-
ní či předchozí objednání muze-
um návštěvníkům rádi zpřístup-
níme. 

Eva Florová
Foto: Stanislav Maxa

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice vás 
zve na  divadelní hru Ronalda 
Harwooda „Garderobiér“ dne  
23. února v 19.00 hodin do di-
vadelního sálu. Divadlo Bez 
zábradlí. Divadelní předplat-
né skupiny A.
V režii karla heřmánka hrají: ka-
rel heřmánek, Josef carda, Bar-
bora kodetová, dana Syslová, 
eva Josefíková, Zdeněk dušek, 
karel heřmánek jr./Martin ku-
bačák.
dvousté dvacáté sedmé před-
stavení krále Leara. kdysi hvězd-
ný shakespearovský herec a de-
spotický principál kočovné 
společnosti, který si říká Sir, je 

u  konce s  dechem. na  Londýn 
dopadají bomby nacistické Luft-
waffe, ale ani ty Sirovi nezabrání 
v  touze hrát. celý svůj život za-
světil divadlu. Teď ho ale zrazu-
je paměť, zdraví... . Po boku mu 
však stojí jeho věrný garderobi-
ér norman, který nejenže o své-
ho pána oddaně pečuje, ale zá-
roveň mu pomáhá sehrát jeho 
poslední velkou roli. Shakespe-
arovské drama se prolíná s  ži-
votní realitou. dramatické situa-
ce střídá humor. hra je zároveň 
poctou divadlu, herectví i všem 
anonymním lidem ze zákulisí, 
bez nichž by divadlo nemohlo 
být, i poklonou Shakespearovi.

Kulturní dům Střelnice vás zve 
na první koncert v rámci abo-
nentních koncertů KPH 2016 
do  kaple sv. Maří Magdale-
ny dne 25. února v 19.00 ho-
din, kde vystoupí nejžádanější 
český klavírista mladé genera-
ce Lukáš Klánský.
Lukáš klánský patří k  nejvý-
znamnějším českým klavíristům 
mladé generace. díky oceněním 
na  mnoha mezinárodních sou-
těžích a  úspěšným vystoupení 
na  festivalech v  Čr, ale i  v  ev-
ropě, se stal jak vyhledávaným 
sólistou, tak komorním hráčem. 
V roce 2014 získal jako člen Lob-
kowicz Tria první cenu na Mezi-

národní soutěži Johannese Bra-
hmse v rakouském Portschachu.
Lukáš se narodil 22. 3. 1989 
v  Praze. Vystupuje s  předními 
českými orchestry a  s  dirigen-
ty. koncertuje v Čr, Sr, němec-
ku, Švýcarsku, Francii, itálii, Bel-
gii, nizozemsku, chorvatsku, 
Slovinsku, Polsku, Turecku a  Ji-
hoafrické republice. Je členem 
úspěšného Lubkowicz Tria. Pra-
videlně koncertuje s  předními 
českými umělci, jako například 
Václav hudeček, kateřina Javůr-
ková, nebo světově proslulé Pra-
žákovo kvarteto.

Ivana Bačáková 
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 � Inspirace z České inspirace 
HRADEc KRáLOVÉ - 7. 2. 2016
Masopust na statku
Šrámkův statek - staročeská zabíjačka, pečení 
chleba, obchůzka masopustních maškar, Po-
hádky za pecí, lidová tvorba.

cHEB - 6. 2. 2016
chebský masopust
Tradiční masopustní průvod městem za spo-
lupráce města cheb a herců Západočeského 
divadla v chebu.

KUTNá HORA - 18. 2. 2016
Disputace Kutná Hora – Čáslav / Uctivý slu-
žebník, aneb 999 kutnohorských živnost-
níků
hotel U kata, kongresový sál od 18.00 hodin. 
disputace s  Miroslavem Štroblem, kutnohor-
ským divadelníkem a publicistou.

LITOMyšL - do 28. 3. 2016
Zimní dětská herna
regionální muzeum v  Litomyšli, Út-ne: 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hodin. nemůžete s dětmi 
v zimě na hřiště? chcete se ohřát před mrazem 
nebo příjemně a netradičně prožít čas s vašimi 
dětmi či kamarády? Přijďte si pohrát do nově 
otevřené Zimní dětské herny v muzeu.

POLIČKA - do 28. 2. 2016
Zimní veselí od adventu po Hromnice
Ve třídě Bohuslava Martinů v centru Bohusla-
va Martinů v Poličce. Tradiční vánoční a zim-
ní výstava tentokrát o koledování pro radost 
i na přilepšenou.

TELČ - 6. 2. 2016 
Masopust v Telči
Ve 14.00 hodin přivítáme na náměstí průvod 
masek v  čele s  horáckým folklorním soubo-
rem Podjavořičan. Můžete se těšit i  na  pravé 
vepřové hody.

TřEBOŇ - 25. 2. 2016
Klavírní koncert - Jan Simon (klavír) a He-
roldovo kvarteto 
divadlo J. k. Tyla.  na programu budou díla W. 
a. Mozarta, a. dvořáka a F. chopina. 

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

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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4. 2. 17:30, 20:00
Room
drama / irsko / 2d
5. 2. 17:00, 20:00
Star Wars: Síla se probouzí
Sci-Fi, dobrodružný / USa / 2d
6. - 7. 2. 17:30
Zbrusu Nový zákon
komedie / Belgie, Francie / 2d
6. - 7. 2. 20:00
creed
drama, Sportovní / USa / 2d
10. 2. 19:00
Sedm statečných (Projekt 100)
Western / USa / 2d
11. 2. 17:30, 20:00
Dánská dívka
drama, Životopisný / V. Británie / 2d
12. 2. 17:00, 20:00
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
akční, drama / USa / 2d
13. - 14. 2. 17:30
Agenti Dementi
animovaný / Španělsko / 2d
13. - 14. 2. 20:00
Les sebevrahů
horor / USa / 2d
17. 2. 19:00
Zkáza krásou (ART kino)
dokumentární / Čr / 2d
18. 2. 17:00, 20:00
Do posledního dechu
drama, Thriller / USa / 2d
19. 2. 17:30, 20:00
Padesátka
komedie / Čr / 2d
20. - 21. 2. 17:30, 20:00
Deadpool
akční, Sci-Fi / USa / 2d
25. 2. 17:30, 20:00
Brooklyn
drama, romantický / V. Británie / 2d
26. 2. 17:30, 20:00
Padesát odstínů černé
komedie / USa / 2d
27. - 28. 2. 17:30, 20:00
Rodinný film
drama / Čr, německo, Francie / 2d
3. - 4. 3. 17:30, 20:00
Zoolander 2
komedie / USa / 2d

PřEDSTAVENí PRO DěTI
(Vždy od 15:00 hodin)

7. 2.
Pohádky pod sněhem
Pásmo pohádek/Čr/35mm

14. 2.
Povídání o pejskovi a kočičce
Pásmo pohádek/Čr/35mm

21. 2.
Krtkova pohádková dobrodružství
Pásmo pohádek/Čr/35mm

28. 2.
Pohádky pro kočku
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.

 � VYBRANÉ úNOROVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
Dánská dívka (The danish Girl) 
drama, Životopisný / V. Británie / cinemart / 2d

Film inspirovaný neuvěřitelným životním osudem. 
dánská dívka líčí příběh muže, který se ve snaze na-
jít sebe sama vydal tam, kam předním ještě nikdo ni-
kdy nevkročil. a příběh ženy, jež ho při jeho hledání 
podporovala, i když věděla, že ho v případě úspěchu 
navždy ztratí. Film dánská dívka vás zavede do ko-
daně dvacátých let minulého století. einar Wegener 
(eddie redmayne) patří k nejlepším dánským malí-
řům své doby, jeho žena Gerda (alicia Vikander) mu 
přitom poskytuje maximální podporu a  přitom se 
sama snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné bor-
cení jejich harmonického vztahu odstartuje banál-
ní příhoda – Gerdě, která připravuje sérii baletních 
portrétů, nedorazí figurantka, a  einar svolí, že své 
ženě bude sedět modelem, oblečený do baletního 
kostýmu. intenzivní spojení s  ženským elementem 
v  einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, 
s nímž se vyrovnává nejprve „nevinnou“ hrou na ta-
jemnou dánskou dívku Lili, a později čím dál silněj-
ším přesvědčením, že pouze jako žena dokáže být 
šťastný. a byl by ochoten podstoupit cokoliv, aby je-
ho transformace byla dokonalá. Během této promě-
ny ho věrně provází jeho Gerda, která díky své nové 
múze Lili sice konečně prorazila jako umělkyně, ale 
zároveň ztratila svou životní lásku.
hrají: eddie redmayne, amber heard, alicia Vi-
kander, Matthias Schoenaerts, adrian Schiller, Ben 
Whishaw, Sebastian koch
režie: Tom hooper
Hrajeme: 11. 2. 2016  od 17:30 a 20:00

Rodinný film
drama / Čr, německo, Francie / cinemart / 2d

Jak se vypořádají s  nečekanou svobodou dva tee-
nageři, jejichž rodiče se vydali na  plavbu jachtou 
po oceánu? co udělá odloučení s dosud perfektně 
fungující rodinou? a co když do tohoto rodinného 
„testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost?  
„rodinný film je podle mě existenciální dobrodruž-
ný příběh. To pravé dobrodružství přitom paradoxně 
nezažívají rodiče při plavbě po moři, ale jejich děti 
mezi čtyřmi stěnami pražského bytu,“ říká o svém fil-
mu režisér omerzu. Velký ohlas vzbudil film na fes-
tivalu ve španělském San Sebastianu, z Tokia si do-
konce přivezl hlavní cenu za umělecký přínos.
hrají: karel roden, Vanda hybnerová, Jenovéfa Bo-
ková, daniel kadlec, Martin Pechlát, eliška křenková
režie: olmo omerzu
Hrajeme: 27. a 28. 2. 2015 od 17:30 a 20:00 

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.forumfilm.cz
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Šachy – TJ Slovan JH – I. jihočeská divize

kolo 7. Strakonice – JH 31.1.

kolo 8. JH – Soběslav 28.2.

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

kolo 7. Sezimovo Ústí – JH B 6.2.

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

kolo 7. JH C – H. Stropnice C 30.1.

kolo 8. Soběslav B – JH C 27.2.

Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor B

kolo 16. Soběslav A – JH A 6.2. 15:00

kolo 17. VS Tábor B – JH A 7.2. 10:30

kolo 18. K. Řečice – JH A 13.2. 16:30

kolo 19. Hluboká n./V. B – JH A 27.2. 14:00

kolo 20. Studená B – JH A 28.2. 13:00

Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž C

kolo 17. JH B – Zliv A 5.2. 18:30

kolo 16. JH B – Týn n./V. B 6.2. 10:00

kolo 18. JH B – Dačice A 13.2. 10:00

kolo 20. JH B – Studená C 26.2. 18:30

kolo 19. JH B – N. Včelnice A 27.2. 10:00

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

kolo 15. Č. Velenice B – JH C 6.2. 10:00

kolo 16. Lodhéřov A – JH C 12.2. 18:30

kolo 17. JH C – Č. Rudolec A 17.2. 19:00

kolo 18. Suchdol C – JH C 27.2. 10:00

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

kolo 16. JH D – Dírná A 30.1. 10:00

kolo 17. N. Včelnice B – Jitka JH 5.2. 19:00

kolo 18. Č. Velenice C – JH D 11.2. 19:00

kolo 18. Jitka JH – Dírná A 12.2. 19:00

 kolo 19. Jitka JH – JH D 19.2. 19:00

kolo 20. Jitka JH – Č. Velenice C 26.2. 19:00

kolo 20. JH D – Lásenice B 27.2. 10:00

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

kolo 16. JH E – K. Řečice C 30.1. 10:00

kolo 18. JH E – Třeboň D 13.2. 10:00

kolo 19. JH E – Majdalena B 20.2. 10:00

kolo 20. JH E – Studená E 27.2. 10:00

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

kolo 15. H. Králové A – JH 31.1. 10:00

kolo 15. Pardubice – JH 31.1. 14:30

kolo 18. Tábor – JH 20.2. 10:00

kolo 18. JH – Náchod 20.2. 13:00

Florbal – FK Slovan JH – dorostenky Liga – skupina 5

kolo 9. FBŠ Jihlava – JH 7.2. 09:00

kolo 9. JH – Světlá n./S. 7.2. 11:30

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

kolo 8. JH – Dačice 6.2. 08:30

kolo 8. JH – H. Brod/Tábor 6.2. 13:00

kolo 9. Dačice – JH 20.2.

kolo 9. JH – Rebels ČB 20.2.

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 16. JH B – Soběslav 31.1. 10:30

kolo 16. JH B – Vodňany 31.1. 13:30

kolo 17. Dačice B – JH B 20.2.

kolo 17. JH B – Třeboň 20.2.

Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga – sku-
pina B

kolo 9. Č. Krumlov – JH 7.2. 09:00

kolo 9. JH – Dačice 7.2. 11:30

kolo 10. Štíři ČB B – JH 14.2. 10:15

kolo 10. Kaplice – JH 14.2. 14:00

Florbal – FK Slovan JH Blue + Red – mladší žáci Jihočes-
ká liga – 3+1

kolo 11. JH Red – Dačice 31.1. 09:00

kolo 11. JH Blue – Týn n./V. 31.1. 09:30

kolo 11. Dačice – JH Blue 31.1. 10:10

kolo 11. Týn n./V. – JH Red 31.1. 10:40

kolo 11. JH Red – JH Blue 31.1. 11:20

Florbal – FK Slovan JH Blue + Bílí – elévové Jihočeská liga

kolo 21. JH Bílí – Dačice 7.2. 09:00

kolo 21. Štíři ČB – JH Blue 7.2. 09:20

kolo 21. Štíři ČB – JH Bílí 7.2. 10:00

kolo 21. Kaplice – JH Blue 7.2. 10:20

kolo 21. JH Bílí – Kaplice 7.2. 11:00

kolo 21. JH Blue – Dačice 7.2. 11:20

kolo 21. JH Blue – JH Bílí 7.2. 12:00

kolo 16. JH Bílí – Milevsko R 21.2. 09:15

kolo 16. JH Blue – Milevsko D 21.2. 09:30

kolo 16. JH Bílí – Kaplice 21.2. 09:45

kolo 16. JH Blue – Milevsko R 21.2. 10:00

kolo 16. Kaplice – JH Blue 21.2. 10:30

kolo 16. JH Blue – JH Bílí 21.2. 11:00

kolo 13. Strakonice – JH Bílí 28.2. 09:15

kolo 13. JH Blue – Tábor ZM 28.2. 09:30

kolo 13. JH Blue – JH Bílí 28.2. 10:00

kolo 13. Písek M – JH Blue 28.2. 10:30

kolo 13. JH Bílí – Tábor ZM 28.2. 10:45

kolo 13. JH Blue – Strakonice 28.2. 11:00

kolo 13. JH Bílí – Písek M 28.2. 11:15

Házená – Házená JH – ženy I. liga

kolo 12. Kunovice – JH 13.2. 15:00

kolo 13. JH – Otrokovice 20.2. 18:00

Házená – Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ

kolo 12. Astra Praha – JH 13.2. 14:00

kolo 13. JH – Slavia Praha 20.2. 13:00

Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ

kolo 12. DHC Plzeň – JH 18.2. 18:00

kolo 13. JH – Slavia Praha 20.2. 15:30

Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH

kolo 16. Třebíč B – JH 5.2. 19:30

kolo 17. JH – Žirovnice 12.2. 17:30

kolo 18. Tábor B – JH 26.2. 17:30

Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor

kolo 10. JH B – N. Včelnice B 4.2. 17:30

kolo 11. Dačice E – JH B 11.2. 18:00

kolo 12. JH B – Slavonice C 25.2. 17:30

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

kolo 31. JH – Kobra Praha 30.1. 18:00

kolo 32. Vrchlabí – JH 6.2. 17:00

kolo 33. JH – Žďár n./S. 13.2. 18:00

kolo 34. Sokolov – JH 20.2. 17:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH – junioři liga – Střed

kolo 28. JH – H. Brod 31.1. 16:30

kolo 29. Písek – JH 5.2.

kolo 30. JH – V. Popovice 7.2. 16:30

kolo 31. Tábor – JH 19.2. 19:00

kolo 32. JH – Kolín 21.2. 16:30

kolo 33. JH – Boskovice 26.2. 17:00

kolo 34. Chrudim – JH 28.2. 11:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – starší dorost liga – Střed 
o udržení

kolo 29. JH – Chrudim 31.1. 16:30

kolo 30. JH – Poděbrady 5.2. 17:00

kolo 31. JH – Žďár n./S. 7.2. 16:30

kolo 32. Krkonoše – JH 19.2.

kolo 33. JH – Příbram 21.2. 16:30

kolo 34. Chrudim – JH 26.2. 20:00

kolo 35. Poděbrady – JH 28.2.

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

kolo 24. Jihlava B – JH 30.1.

kolo 25. JH – Benátky n./J. 14.2. 11:00

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

kolo 17. JH – Písek 13.2. 12:00

kolo 21. JH – Domažlice 20.2.

kolo 22. HC Plzeň – JH 27.2.

kolo 23. JH – Beroun 28.2.

Lední hokej – KLH Vajgar JH a SLH Střelci JH – liga mladší 
žáci D – skupina H+I

kolo 25. KLH JH – Hluboká 30.1. 11:00

kolo 26. SLH JH – KLH JH 6.2.

kolo 21. KLH JH – Písek 13.2. 10:00

kolo 27. Tábor – SLH JH 20.2.

kolo 27. KLH JH – Domažlice 20.2.

 � Kdy za sportem?
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kolo 28. SLH JH – Písek 27.2.

kolo 28. Škoda Plzeň – KLH JH 27.2. 09:00

kolo 29. KLH JH – Beroun 28.2.

kolo 29. Veselí n./L. – SLH JH 28.2.

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

kolo 17. JH – Jihlava 28.2. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorost extraliga – sku-
pina B

kolo 12. JH – Dobřany 27.2. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci MČR – skupina JIH

kolo 15. Blatná – JH 27.2. 13:00

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL

kolo 28. Prostějov – JH 30.1. 17:00

kolo 29. JH – Opava 3.2. 18:00

kolo 30. JH – USK Praha 6.2. 18:00

 � Letem sportovním světem
HÁZENÁ
dva dny potrvají turnaje pro starší a mladší do-
rostenky, které se uskuteční o víkendu 30. – 31. 
ledna v Městské sportovní hale v J. hradci. akci 

pořádá zdejší házená J. hradec, která bude mít 
zastoupení v obou kategoriích. hrací doba byla 
stanovena na 2x20 minut.

HÁZENÁ
V  minulé  sezóně v  TJ házená J. hradec ab-
sentovalo družstvo přípravky. V  tomto roční-

kolo 31. JH – Ostrava 15.2. 18:00

kolo 32. Ústí n./L. – JH 21.2. 17:00

kolo 33. JH – Pardubice 24.2. 18:00

kolo 34. JH – Svitavy 27.2. 18:00

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

kolo 15. Chrudim – JH B 30.1. 17:00

kolo 16. Přelouč – JH B 31.1. 18:30

kolo 17. JH B – Benešov 13.2. 18:00

kolo 18. JH B – Radotín 14.2. 11:00

kolo 19. JH B – Žižkov 27.2. 14:30

kolo 20. JH B – Vyšehrad 28.2. 11:00

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

kolo 17. K. Vary – JH 6.2.

kolo 18. Chomutov – JH 7.2. 10:00

kolo 19. JH – Brandýs n./L. 20.2. 16:00

kolo 20. JH – Liberec 21.2. 09:30

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

kolo 15. JH – Zlín 30.1. 08:30

kolo 16. JH – Nový Jičín 31.1. 11:00

kolo 17. Kyjov – JH 13.2.

kolo 18. SAM BŠM Brno – JH 14.2.

kolo 19. JH – Tesla Pardubice 27.2. 10:30

kolo 20. JH – Vysočina 28.2. 13:00 

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

kolo 15. JH – Č. Budějovice 30.1. 10:30

kolo 16. JH – Písek 31.1. 09:00

kolo 17. Slaný – JH 13.2.

kolo 18. Tygři BŠ Praha – JH 14.2. 11:00

kolo 19. JH – Sokol pražský 27.2. 12:30

kolo 20. JH – Vyšehrad 28.2. 09:00 

ku už je složeno a hraje turnaje a krajský pře-
bor. nová trenérská dvojice Lada Špačková 
– Věra neidrová (v.michalkova@seznam.cz, 
606 608 585) ovšem i nadále přibírá děvčata 
a chlapce ve věku od 6 do 10 let, případně též 
předškoláky.                     (pokračování na str. 15)

HáZENá
Turnaj s názvem "Mini VaJGar cUP" pořádal 
v jindřichohradecké sportovní hale posedmé 
místní klub házená Jh. Soutěž mini žactva, 
při které se prezentovalo 10 smíšených, dív-
čích a  chlapeckých týmů, vyhrálo právě do-
mácí družstvo, jež ve  finále zvítězilo 8:6 nad 
Jiskrou Třeboň. další pořadí: 3. Slavia Praha, 
4. Strakonice, 5. Úvaly, 6. kobylisy, 7. Písek,  

8. kuřim, 9. Most, 10. Plzeň. na snímku je vítěz-
ný tým J. hradce zvěčněn i  s  házenkářskými 
adepty let budoucích. nahoře zleva je vedou-
cí družstva radka camrdová, anna dobešová, 
Michaela Vokušová, adéla Mazánková, eliška 
dvořáková a trenér Libor Loos. Uprostřed jsou 
zleva Barbora kubínová, nejlepší střelkyně 
turnaje Leona Mátlová (18 gólů), anna dvo-

řáková, adéla Schmidtová a  Jonáš řípa. do-
le zleva Martin kubín, brankářka natálie klí-
mová, nikola kvasničková, alice kvasničková, 
Tereza camrdová, Barbora neidrová a Tereza  
neidrová. 

Foto: Tomáš Klíma
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1. ČÁST 
TAJENKY

řEKA NEžáRKA VZNIKá 
SOUTOKEM říČEK 

KAMENIcE A žIROVNIcE 
U JAROšOVA A JE 

PO STALETí ...

NáPOVěDA: 

ALSO, ID, IO, LAO, RIAS, 
EO, TURN, KEA

křížovka
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: TRVALO DALšícH šESTNácT LET, NEž DO HRADcE PřIJEL PRVNí VLAK
Výherkyní se stává: Miroslava Vosolová z Jindřichova hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

nábor probíhá celoročně vždy v  pátek 
od  15.00 hodin v  městské sportovní hale  
v J. hradci.

JEZDECTVÍ
celkem tři třídenní skoková soustředění s  tre-
nérem Patrikem Majherem se uskuteční v are-
álu Jezdeckého klubu robin J. hradec, která se 
nalézá kousek od Políkna. druhý kurs se bude 
konat od 12. do 14. února.

NOHEJBAL
Turnaj dvojic na  tři dopady s  názvem „nohej-
balový Jindřicháč 2016“ se bude konat v neděli 
14. února v  Městské sportovní hale v  J. hrad-

ci. osmý ročník tradiční akce, při níž se pravi-
delně prezentují na  čtyři desítky duí, se bude 
hrát na třech kurtech. Začátek je v 8.00 hodin, 
kdy proběhne prezence účastníků. Pořadate-
li soutěže jsou Petr řežábek (zaba.jh@gmail.
com; 602  753  069) a  otakar kinšt (skokjh@
quick.cz; kinstota@seznam.cz; 606 934 098) ze 
Skok J. hradec, kteří poskytnou bližší informa-
ce a zároveň jsou příjemci přihlášek. Startovné 
za dvojici je 250 korun. občerstvení je zajištěno 
v útrobách haly.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Třetím podnikem V. ročníku tradiční čtyřdílné sé-
rie „o pohár Jindřichohradecka 2015/2016“ bu-

de „Masopustní závod“. Ten se uskuteční v sobo-
tu 13. února ve fitcentru Merkur na sídlišti Vajgar 
v J. hradci, kde je jeho pořadatelem zdejší aeT 
Team Lena. Soutěž v dětském a juniorském ae-
robiku odstartuje v  8.40 hodin prezencí cviče-
nek v nejmladší kategorii 5 až 7 let spolu s nej-
staršími v kategoriích Za + starší 17 let a 14 až 17 
let. Jejich závod pak začne v 9.10 hodin, poté se 
dostanou na řadu i dívky v dalších věkových tří-
dách, a sice znovu společně 8 – 10 let + 11 – 13 
roků (11.00 hodin). Ukončení akce s vyhlášením 
výsledků je naplánováno na 12.30 hodin.

Roman Pišný

str. 15

únor 2016

www.jh.cz



Kulturní kalendář – únOr 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. února, 17:00 hod.
EXIT ONLy
Vernisáž výstavy obrazů, plastik 
a šperků Martina Michaela Stiltenna
Fotocafé, kostelní 20/i

1. února, 18:00 hod.
O PÉČI O SPOLEČNÝ DOMOV
Přednáška Mgr. Marka orko Váchy, Ph.d.
Fakulta managementu VŠe

1. února, 19:15 hod.
ROSTLINy A ZIMA (PřISVěTLOVáNí)
Členská schůze Zo Českého zahrádkář-
ského svazu č. 1 J. hradec a beseda 
s Pavlem Mottlem
dům dětí a mládeže, růžová ul.

2. února, 15:00 hod.
VEřEJNÉ ČTENí DěTEM
Městská knihovna

3. února, 16:30 hod.
JAK ZLEPšIT žIVOT POMOcí 
KOMUNIKAcE
Přednáška Zdeňky Masopustové
Městská knihovna

5. února, 18:00 hod.
JH BOHEMIA SWING BAND
koncert
Fotocafé, kostelní 20/i

6. - 7. února, 14:00 hod.
DěTSKÝ MAšKARNí KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti, diskotéka
kd Střelnice

7. února, 13:00 hod.
MASOPUST
Masopustní průvod masek

8. února, 18:30 hod.
VALNá HROMADA SPOLKU 
PřáTELÉ STARÉHO J. HRADcE
Bude následovat přednáška Paeddr. Fran-
tiška Fürbacha - Jindřichův hradec před 
100 lety - rok 2016
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

9. února, 18:00 hod.
ScIENcE cAFÉ
Přednáška
Fotocafé, kostelní 20/i

Přednáška Tomáše kotouče
Městská knihovna

19. února, 18:00 hod.
TO NEJLEPší Z ČINNOSTI 
KLUBU HISTORIE LETEcTVí 
V ROcE 2015
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

19. února, 19:30 hod.
ZPíVáNí NA ScHODEcH
Účinkuje skupina Jen tak tak, 
Marián & Úlety
Gymnázium V. nováka

20. února, 14:00 - 17:00 hod.
DěTSKÝ KARNEVAL
disko, sportovní soutěže
Tělocvična TJ Slovan

20. února, 20:00 hod.
cHARLESTON
k tanci a poslechu zahraje 
Zatrestband a old Steamboat Jazz Band
kd Střelnice

21. února, 15:00 hod.
O RyBářI A RyBcE
Pohádky na faře, 
husův sbor, kostelní 188/i

21. února, 16:00 hod.
THULETUVALU
Festival dokumentách filmů 
„Jeden svět“
Českobratrská církev evangelická, 
Bratrská 129/iV

21. února, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší 
generaci
kd Střelnice

21. února, 18:00 hod.
H2Omx
Festival dokumentách filmů 
„Jeden svět“
Českobratrská církev evangelická,
Bratrská 129/iV

10. února, 16:30 hod.
ZAPOMENUTOU (MALEBNOU) 
ALBáNIí
Přednáška Lubora drahoňovského
Městská knihovna

11. února, 16:30 hod.
KDE BERE DROGA SVOU SíLU
Přednáška Mgr. Milana Týmala
Městská knihovna

11. února, 19:00 hod.
Jaan Tätte „KAžDÝ DEN, šŤASTNÝ DEN!“
Benefiční představení pro Proutek
kd Střelnice

13. února, 10:00 - 16:30 hod.
FOTOGRAFIcKá VycHáZKA 
PO JINDřIcHOVě HRADcI A OKOLí
Průvodce Stanislav Maxa. nutné 
telefonické objednání 384  362  459, 
384 370 772.

13. února, 13:00 - 16:00 hod.
DEN OTEVřENÝcH DVEří
oddělení přírody
dům dětí a mládeže

14. února, 9:30 - 10:30 hod.
SETKáNí S BIOTRONIKOU
Tomáš Pfeiffer
Gymnázium V. nováka

14. února, 16:00 hod.
Jaromír Kincl a Denisa Dašková 
„RáKOSNíČEK A HVěZDy“
divadelní pohádka v cyklu 
„děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice

15. února
BÝT VOJAK A cHRáNIT SVOJI VLAST
Strukturované dialogy v rámci 
projetku Junulara ii
Žižkova kasárna

18. února, 16:00 hod.
UMěNí STáRNOUT
Beseda klubu aktivního stáří
centrum sociálních služeb, Česká ulice

18. února, 17:30 hod.
OcHRANA PříRODy Z HLEDISKA 
ZKUšENÉHO cESTOVATELE 
A POTáPěČE

22. února, 19:00 hod.
MyANMAR (BARMA) 
V PROUDU ČASU 
cestovatelská beseda
kd Střelnice

23. února, 19:00 hod.
Ronald Harwood „GARDEROBIÉR“
divadlo Bez zábradlí. 
divadelní předplatné skupiny a.
kd Střelnice

24. února, 16:30 hod.
PROMěNy ZáMKU ČERVENá LHOTA 
OD ROKU 1949 DO SOUČASNOSTI
Přednáška Phdr. Tomáše horyna
Městská knihovna

25. února, 16:30 hod.
HODNOTy, KTERÉ RODIČE 
PřEDáVAJí DěTEM
Přednáška Josefa hrdinky
Městská knihovna

25. února, 19:00 hod.
LUKáš KLáNSKÝ  - klavír
koncert v rámci kruhu přátel hudby
kaple sv. M. Magdaleny

Probíhající výstavy:

ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW yORK
dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016

HRADNí ZřícENINy JIžNícH ČEcH 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 3. 2016

KOMIKS VS. ILUSTRAcE 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 3. 2016

PAMáTKy NáS BAVí 
Městská knihovna - pobočka Vajgar
 Výstava potrvá do 31. 3. 2016

JINDřIcHŮV HRADEc OČIMA PřEDKŮ 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 29. 2. 2016

Pozvánky na Březen
Městské akce: Ostatní akce:
•	   2. 3. PěšKy Až K OcEáNU  
  – cESTOVATELSKá PřEDNášKA
•	 13. 3. O RyBářI A ZLATÉ RyBcE  
  – DIVADELNí POHáDKA
•	 17. 3.  „POSTAVEN(I)í MIMO HRU“  
  – DIVADELNí PřEDPLATNÉ SKUPINy A 
•	 20. 3.  SENIOR KLUB
•	 27. 3.  VELIKONOČNí KONcERT yMcA PS JAKOUBEK

•	   7. 3.  PAMATUJ  
  – K UcTěNí PAMáTKy OBěTí HOLOcAUSTU 
•	 12. 3.  VyPSANá FIXA + MŇáGA A žĎORP  
  – KONcERT 
•	 13. 3.  SETKáNí S BIOTRONIKOU – TOMáš PFEIFFER
•	 13. 3.  VyNášENí SMRTKy
•	 16. 3.  HONZA NEDVěD – KONcERT
•	 20. 3.  ČAJ SLUšNÉHO cHOVáNí – POHáDKy NA FAřE
•	 20. 3.  JARNí KONcERT JHSO
•	 25. 3.  JELEN – KONcERT
•	 30. 3.  DUO JAMAHA - KONcERT


