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Festival Jeden svět nabídne sérii nevšedních dokumentů

Od  ledna 2017 začne její rozsáhlá renovace, 
k vidění bude nejspíše od dubna 2018. Klub his-
torie letectví Jindřichův Hradec se stal nejméně 
na dvacet let nájemcem repliky stíhacího Spitfi-
re Mk.V, která si zahrála jednu z hlavních static-
kých rolí ve filmu Tmavomodrý svět. Byla vyro-
bena pro příběh o československých válečných 
letcích RAF, který pochází z autorské dílny Jana 
a Zdeňka Svěrákových. Při natáčení jedné z fil-
mových scén, kdy byl po útoku německé Luft-
waffe na britské letiště tento Spitfire „YT-E“ zasa-
žen, z větší části shořel.
Ve značně poničeném stavu jej před šestnácti 
lety získal dopravní pilot ČSA Zdeněk Pleticha. 

Foto: Aleš Hazuka, archiv KHL
(pokračování na str. 2)

Klub historie letectví získal repliku válečné stíhačky Spitfire

I letos vás v zimních a jarních měsících srdeč-
ně zveme na  promítání dokumentárních fil-
mů z cyklu Jeden svět. Filmy se týkají ekolo-
gie, životního stylu, porušování lidských práv 
a dalších společenských témat. 

Projekce se konají na evangelické faře, Bratr-
ská 129 /IV, od 18.00 hodin vždy třetí neděli 
v měsíci, a to v období leden-květen.
Program: 
15. 1. neděle, 18.00 hodin
ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY
téma: životní styl, Švédsko 2015, 76 min
19. 2. neděle, 18.00 hodin
DÁL NIC
téma: ekologie a zodpovědná spotřeba, ČR 2013, 
75 min

19. 3. neděle, 18.00 hodin
CO SE NENOSÍ
téma: ekologie a zodpovědná spotřeba, životní 
styl, Estonsko 2015, 58 min
9. 4. neděle, 18.00 hodin
10 MILIARD – CO MÁTE NA TALÍŘI?
téma: ekologie a zodpovědná spotřeba, 
Německo 2015, 102 min
14. 5. neděle, 18.00 hodin
SONITA
téma: migrace, porušování lidských práv, 
Írán, Německo, Švýcarsko 2015, 91 min

Blanka Nová

Členové Klubu u trupu demontované repliky Spitfire. Zprava: Jaroslav Vobr, Radek Novák, Vladimír Von-
drka, Michael Šafránek, Jiří Růžička, František Štěpka, majitel letounu Zdeněk Pleticha a Vladislav Burian. 
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SOUTĚŽ: POZNÁTE OSOBNOST NA OBRÁZKU?
Správná odpověď z minulého čísla: Tomáš Vladimír Sládek, *17. prosince 1862 (Újezdec) – †9. prosince 1926 (Jindřichův Hradec)
Výhercem se stává: Jaroslav Kalkus z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Klub historie letectví získal repliku válečné stíhačky Spitfire
(pokračování ze str. 1)

Nechal stroj na vlastní nemalé náklady zrestau-
rovat významným stavitelem historických leta-
del Marcelem Sezemským, konstruktérem na-
příklad létající repliky Avie BH-1 a řady dalších 
unikátů. Zdeněk Pleticha umístil zrenovovaný 
stroj do hangáru na letišti v Praze - Točné. Změ-
na nastala před rokem a půl, kdy nový majitel 
areálu rozhodl o vystěhování Spitfire na volnou 
travnatou plochu. Tam, mimo zastřešení, utr-
pěl vážné škody především na  laminaci trupu 
a konstrukčně na pravém křídle, bohužel také 
značně nasákl vodou.
Jedná se o  letoun v  měřítku 1:1, o  rozměrech 
přibližně 9,5 metrů délky a  11 metrů rozpětí 
křídel. Je vyrobený ze dřeva, polystyrenu a na-
třený kamuflážní barvou, dodávající mu au-
tentický vzhled. Trupová imatrikulace „YT“ řa-
dí stroj od září roku 1939 ke známé 65. stíhací 
peruti „East India“, u které během 2. světové vál-

ky operačně působilo celkem deset českoslo-
venských pilotů. Nejznámějším z  nich byl Sgt. 
František Loucký, sloužící u jednotky od 17. září 
1941 do 25. června 1942. 
Transport letounu se připravoval bezmála čtyři 
měsíce a významnou pomoc poskytlo hned ně-
kolik příznivců Klubu, především Ivan Schmeis-
ter, Jiří Zeman a majitel stroje Zdeněk Pleticha. 
Převoz proběhl v  sobotu 5. listopadu, kdy se 
na letiště v Praze - Točné vydali členové jindři-
chohradeckého Klubu historie letectví. Samot-
né nakládání započalo před desátou hodinou 
dopolední. Z  repliky bylo nutno odmontovat 
třílistou vrtuli, obě křídla, přední podvozko-
vé nohy s  koly a  výšková kormidla. Nakládání 
na korbu vozu bylo fyzicky značně namáhavé, 
vše se ale nakonec úspěšně podařilo.
Členové Klubu jsou si vědomi toho, že oprava 
letounu bude náročná nejen časově, ale také 

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
Milé čtenářky, milí čtenáři, předkládáme vám 
nový cyklus z  jindřichohradecké minulosti. 
Po soutěži týkající se významných osobností, 
které přispěly k rozkvětu Jindřichova Hradce, 
jsme připravili odlehčující téma: historii vaření 
a gastronomie. 
Je to kratochvilné povídání o tom, jak se kdy-
si vařívalo. Jaké lahůdky se objevovaly na zá-
meckých svatbách, co nejraději jedli hradečtí 
měšťané a  jaká jídla vařili ti nejchudší - jídla 
na všední den i jídla sváteční. Každý význam-
ný svátek spojený s přicházejícím ročním ob-

dobím měl své specifické pokrmy. Názvy ně-
kterých z nich jsou už dávno zapomenuty 
a budou nyní možná znít trochu exoticky, ale 
mnohá jídla hradecké hospodyňky vaří do-
dnes. Velkým pomocníkem při zpracovává-
ní této rubriky nám je publikace Źahúři v Jin-
dřichově Hradci autorky Sabiny Langerové. 
Na první z receptů se můžete těšit již v únoro-
vém vydání našeho periodika.

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje

finančně. Odborné rady snad poskytne reno-
movaný odborník Marcel Sezemský. Právě s je-
jich pomocí by měl Spitfire získat novou povr-
chovou kamufláž a také trupovou imatrikulaci 
některé z  československých perutí působících 
během 2. světové války v britském Královském 
letectvu (RAF). 
Pokud dopadne vše podle plánů a  představ, 
mohl by být Spitfire ozdobou expozice „klubo-
vého“ Leteckého muzea Deštná od  turistické 
sezóny roku 2018. Majitel Zdeněk Pleticha při-
slíbil dlouhodobé zapůjčení Spitfiru a  při na-
táčení přímého přenosu pro facebook ČT Čes-
ké Budějovice prohlásil: „Za  dvacet let většině 
z nás bude více než sedmdesát. Sejdeme se pak 
v Leteckém muzeu v Deštné a tam se domluví-
me, co bude s letadlem dál!“   
 

Vladislav Burian

 �Partnerské město Zwettl ocenilo svého starostu
Ve středu 16. listopadu 2016 se uskutečnil v na-
šem partnerském městě Zwettl slavnostní cere-
moniál u příležitosti předání čestného ocenění 
starostovi Herbertu Prinzovi za jeho desetiletou 
záslužnou práci pro město. Za Jindřichův Hradec 
mu k významnému ocenění osobně popřál sta-
rosta města Stanislav Mrvka. Na začátku přítom-
né přivítal místostarosta Johannes Prinz. Životo-
pis pana starosty přednesl LAbg StR Franz Mold. 
Ten ve svém projevu nastínil nejdůležitější etapy 
života a dlouhodobé a různorodé politické čin-
nosti starosty Herberta Prinze. Mold ho popsal 
jako rodinného muže a vášnivého kuchaře. Ro-
dina je jeho zdrojem síly pro jeho náročné čin-
nosti (ženatý od  roku 1979, čtyři dospělé děti, 

dvě vnoučata). Herbert Prinz se narodil 9. červ-
na 1954 v  Scheibbs. Jeho politická činnost za-
čala před 47 lety v Jugend ÖVP Jagenbach. Více 
než 25 let je členem rady ve Zwettlu. Starostou 

byl poprvé zvolen dne 31. března 2005. Svůj 
post obhájil v roce 2010 a v roce 2015. Závěreč-
nou slavnostní řeč pronesla Angela Fichtinger, 
poslankyně parlamentu a zástupkyně zemské-
ho hejtmana Erwina Prölla. Ve  své řeči uvedla, 
že být starostou je velká výzva a zodpovědnost. 
Starostou nemůže být člověk jen v  určité dny, 
ale je jím 365 dní v roce. „Úspěšná politika ne-
ní jen dílem jednoho člověka, ale funguje pou-
ze ve spolupráci,“ uzavřel starosta Herbert Prinz 
a poděkoval jak své rodině, která ho vždy držela 
a podporovala, ale také čestným hostům, radě 
města, která čestné ocenění jednomyslně svým 
usnesením schválila a organizátorům celé slav-
nostní akce.
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

vítám vás na začátku nového roku 2017 a dovoluji si 
vám popřát, ať ho prožijete ve zdraví, s láskou v srd-
ci a ať se vám vyplní veškerá přání a předsevzetí. Jak 
jsem již avizoval v prosincovém čísle, podařilo se nám 
schválit rozpočet města. Na ten jsou navázané veške-
ré investiční akce, takže nemusíme otálet a můžeme 
se pustit rovnou do práce. Máme do nového roku ně-
kolik novinek a jednou z nich je změna režimu parko-
vání pro předplatitele parkovacích karet. Město bude 
rozděleno na dvě zóny. Jedna zóna bude městská pa-
mátková rezervace a nad ní bude zóna dvě, která bu-
de sahat po Pravdovu ulici a ulici Miřiovského. Týká se 
to obyvatel majících ve vymezených oblastech trvalé 
bydliště, nebo podnikatelů, kteří zde mají provozov-
nu. Parkovací karty bude vydávat odbor dopravy prv-
ních čtrnáct dní v lednu 2017. Další novinkou příjem-
nou zejména pro důchodce nad 65 let je, že mohou 
jezdit od ledna v MHD zdarma. 

Mílí spoluobčané, touto cestou bych vás také rád 
pozval na již tradiční reprezentační ples města, kte-
rý se bude konat 28. ledna 2017 ve společenském 

sále Kulturního domu Střelnice. Po-
drobnosti naleznete v  tomto čísle 
zpravodaje. 

Šťastný vstup do roku 2017  
vám přeje

Stanislav Mrvka, starosta města

 �Otakar Stavinoha obdržel cenu starosty města
Rehabilitovaní vojáci jižních Čech uspořáda-
li v úterý 15. listopadu v Českých Budějovicích 
slavnostní setkání a členskou schůzi u příležitos-
ti blížícího se Dne boje za svobodu a demokra-
cii. Při této příležitosti starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka předal cenu starosty 
mjr.  v. v. Otakaru Stavinohovi za  jeho činnost 
a dlouholeté působení ve  funkci předsedy Vo-
jenského sdružení rehabilitovaných okresní or-
ganizace Jindřichův Hradec.

 �Do Radouňky vede nový chodník
V pondělí 5. prosince 2016 byl slavnostně pře-
dán do užívání chodník do Radouňky podél sil-
nice II/128. Délka chodníku je 239 m, šířka 2 m, 
povrch je asfaltový. Součástí stavby chodníku je 
i nové veřejné osvětlení. Pásku slavnostně pře-
střihli zleva Josef Tolkner, ředitel SÚS, Martin Ko-
lář, za firmu Swietelsky, Stanislav Mrvka, starosta 
města a Radek Hrubý, předseda Osadního výbo-
ru Radouňka.

 � Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Na  první adventní neděli 27. listopadu 2016 
jsme v  Jindřichově Hradci slavnostně rozsvíti-
li vánoční strom na  náměstí Míru. V  rámci do-
provodného programu jsme měli možnost vi-
dět krátký videomapping, který byl promítaný 
na  budovu Staré radnice, poté nechyběl pro-
slov starosty města Stanislava Mrvky a  požeh-
nání stromu okresním vikářem P. Ivo Prokopem. 
Na závěr jsme si zazpívali vánoční písničky.  

Foto: Martin Kozák

 �Domov pro matky s dětmi v Políkně obdržel finanční dar
V úterý 29. listopadu 2016 obdržel Domov pro 
matky s  dětmi v  Políkně finanční dar ve  vý-
ši 96  920 korun ze zákaznické sbírky módní-
ho řetězce KiK. Částka bude využita především 
na  obnovu lůžkovin, nákup jízdních kol a  ak-
tivity dětí. Zákazníci módního řetězce KiK při-
spívají pravidelně do zákaznické sbírky, jež se 
zaměřuje na azylové domy pro matky s dětmi. 
V každé ze 190 prodejen KiK v Česku mohli zá-
kazníci až do  března letošního roku přispívat 
do speciálně označených pokladniček. Výtěžek 
96 920 korun z prodejen KiK v Jihočeském kra-
ji pomůže Domovu pro matky s dětmi v Polík-
ně. Šek převzala z rukou jednatele společnos-
ti Františka Wagnera vedoucí azylového domu 

Radka Plucarová společně se starostou města 
Stanislavem Mrvkou. „Chtěla bych všem přispě-
vovatelům poděkovat, velice si toho vážíme ob-
zvlášť teď v předvánočním období. Finanční pro-
středky využijeme především na  chod domova, 
obnovu lůžkovin, na nákup jízdních kol a aktivi-
ty maminek a jejich dětí,“ uvedla vedoucí domova 
Radka Plucarová. „Naším posláním je poskytovat 
pomoc spojenou s přechodným ubytováním že-
nám s nezletilými dětmi a těhotným ženám, kte-
ré se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Současně 
poskytujeme sociální poradenství, které ženám 
usnadní návrat do běžného života. Jsme rádi, že 
jsme se stali součástí projektu,“ řekl starosta měs-
ta Stanislav Mrvka.

 �Dětem na náměstí zazpívala Saxana, pak je pozlobili čerti
V  sobotu 3. prosince se v  centru Jindřichova 
Hradce uskutečnilo pekelně zábavné odpoled-
ne tentokrát s  hlavním hudebním hostem pro 
děti - pohádkovou Saxanou. Jako první potěši-
la dětské i dospělé publikum pohádková Saxana 
Petra Černocká. O čtvrt hodiny později byli vy-
losováni výherci hodnotných cen, kteří se v  le-
tošní turistické sezóně zapojili do soutěže s  in-
teraktivním průvodcem Jindřichovým Hradcem. 
Program se poté přesunul na Dobrovského ná-
městí, kde došlo na  vyhodnocení vánočních 
stromečků, které zdobily děti z jindřichohradec-

kých mateřských a  základních škol. Nechyběli 
ani andělé, čerti a Mikuláš, děti si mohly dát pe-
kelný čaj z kotlíku nebo nakreslit obrázek do Pe-
kelné knihy hříchů. Za  své snažení, odvahu, 
básničku, písničku nebo hezký obrázek dosta-
li dětští návštěvníci sladkou odměnu.  Program 
pro obyvatele a návštěvníky Jindřichova Hrad-
ce již po šesté připravilo město Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci s dalšími organizacemi a insti-
tucemi. 

Foto: Martin Kozák
Karolína Průšová
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POLICIE ČR  

S  nástupem podzimu, v  průběhu zimy až 
do  příchodu jara kontrolují policisté z  ob-
vodních oddělení ve spolupráci s kynology 
a  jejich čtyřnohými pomocníky rekreační 
objekty i chatové osady. V zimním období, 

bohužel,  vloupání do rekreačních objektů 
výrazně přibývá. Policisté zaznamenáva-
jí nárůst vloupání do  rekreačních objektů, 
a to ještě není zima u svého konce.  
Rekreační  objekty před zimou jejich maji-

Kontroly rekreačních objektů 

 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

I „dítě“ má žízeň 
11. 11. 2016 ve  večerních hodinách při-
stihli strážníci MP v  jednom místním baru 
junáka (16 let), jak se posilňuje nápojem 
pro něj zcela nevhodným. Rum s colou za-
koupil mu jeho kamarád s tím, že slaví. Zda 
oslavil i pokutu jemu uloženou, se již neví.
Poškolák? 
12. 11. 2016 ve  4.44 hodin oznámil pult 
centrální ochrany poplach vloupání v  ob-
jektu 4. ZŠ na  sídlišti Vajgar. Při kontrole 
objektu strážníci narazili na muže, který se 
po spatření hlídky jal prchat, nedbaje výzev 
strážníků k zastavení. Únikový manévr zha-
til plot a rychlé nohy strážníků. Ukázalo se, 
že muž měl k útěku dobrý důvod: 10 plátě-
ných pytlíků s přezůvkami, o kterých hned 
začal tvrdit, že je našel a chtěl je zítra vrátit. 
„Poctivého nálezce“ předali strážníci na mís-
tě hlídce Police ČR, která dále celou věc řeší. 
Mejdan
12. 11. 2016 „Mejdan, mejdan podle plá-

nu …“. Narozeninové „mejdlo“ rozpouštěli 
strážníci za  pomoci matky oslavence oko-
lo jedenácté hodiny večerní v ulici Pod Vr-
chy v Jindřichově Hradci. Tato párty ve stylu 
„ženy, víno, řev“ byla s oslavencem dořeše-
na blokovou pokutou hned následující den.
Kouření škodí
13. 11. 2016 Kouření škodí nejen zdraví, ale 
i peněžence. O tom se přesvědčil muž J. Š. 
(45 let), který se rozhodl za „kuřivo“ neza-
platit v  supermarketu Kaufland. Vyzbrojen 
lihovým popisovačem začmáral čárový kód 
na balení tabáku a hodlal ho pronést přes 
pokladnu bez zaplacení. Neunikl však os-
třížímu zraku ostrahy, která na místo hbitě 
přivolala strážníky MP. Mužova touha po ni-
kotinu zůstala neuspokojena a navíc odešel 
z provozovny s tučnou pokutou. 
Černý odběr 
1. 12. 2016 Na černý odběr elektřiny v jed-
nom z domů v ulici 9. května byli upozor-
něni strážníci MP J. Hradec. Následným še-

třením bylo zjištěno, že „šikula“ se napíchl 
na  světlo ve  svém sklepě na  společnou 
elektřinu a  odtud pomocí prodlužovačky 
zprovoznil elektrospotřebiče ve  svém by-
tě. Zařídil se tak proto, že mu den předtím 
odpojili elektřinu kvůli neplacení účtů. Celá 
věc je šetřena pro podezření z krádeže.
Jednou denně nestačí
4. 12. 2016 Muž L. P. (26 let) svým jednáním 
zaměstnával strážníky MP hned ve  dvou 
případech. Nejprve několikrát obtěžoval te-
lefonicky svoji expřítelkyni, a když se s ním 
odmítla bavit, tak jí oznámil, že jde rozbít 
auto jejího přítele. A jak řekl, tak udělal. Ten-
to exces řeší Policie ČR. Po cca 2,5 hodinách 
se tento „udatník“ začal potýkat s  dalším 
hostem baru na sídl. Vajgar tak intenzivně, 
že ten musel vyhledat lékařské ošetření. Je-
ho počínání proti občanskému soužití bude 
dořešeno v následujících dnech.

Roman Stejskal

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR DOPRAVY

Město Jindřichův Hradec se rozhodlo po-
stupně řešit dopravu v  klidu podle zpra-
covaného a  již odsouhlaseného materiá-
lu „Koncepce dopravy v klidu v Jindřichově 
Hradci v  krátkodobém výhledu“. Z  toho-
to důvodu bylo nutné vydat nové Nařízení 
města Jindřichův Hradec č. 2/2016 o vyme-
zení místních komunikací nebo jejich částí 

v oblastech města Jindřichova Hradce k pla-
cenému stání silničních motorových vozi-
del. Toto nařízení nabude účinnosti 1. ledna 
2017. V  tomto nařízení jsou nově vymeze-
né oblasti města doložené situací oblastí. 
V  souvislosti s  tímto nařízením dochází ta-
ké ke  změně ceníku za  stání silničního vo-
zidla a byla přijata nová Pravidla pro vydá-

Město Jindřichův Hradec zavádí systém zónového parkování 
vání parkovacích karet v Jindřichově Hradci. 
Parkovací karty bude vydávat odbor dopra-
vy. Žádosti je nutné podat prostřednictvím 
podatelny Městského úřadu Jindřichův Hra-
dec. Do  žádostí prosím uvádějte telefonní 
spojení, případně e-mail.

Zbyněk Heřman

 �ODBOR ROZVOJE

Na počátku měsíce prosince byla dokončena 
rekonstrukce části ulice Kostelní v úseku mezi 
ulicí Školní a Husovými sady. Prvotním impul-
sem pro tuto rekonstrukci byla potřeba pro-
vedení rekonstrukce plynovodu společnosti 
E.ON. Po prověření stavu kanalizace a vodo-
vodu v tomto úseku bylo rozhodnuto o pro-
vedení celkové rekonstrukce včetně inženýr-
ských sítí. Následně po projednání v dopravní 

komisi byla navržena změna dopravního reži-
mu v této lokalitě na obytnou zónu, která za-
hrnuje část ulice Kostelní v úseku od kostela 
Nanebevzetí Panny Marie k Husovým sadům 
a dále prostor Zakosteleckého náměstí včet-
ně ulic Liliové, Školní a  Na  Hradbách. Obyt-
ná zóna navazuje na pěší zónu v ulici Panská. 
Touto úpravou došlo ke zklidnění motorové 
dopravy v  této lokalitě, neboť v  obytné zó-

Obytná zóna v ulici Kostelní
ně je povolena maximální rychlost 20 km/h 
a chodci mohou využívat celou šířku komu-
nikace s tím, že musí umožnit vozidlům jízdu. 
Při rekonstrukci byla provedena výměna vo-
dovodu a kanalizace včetně přípojek, výměna 
plynovodu včetně přípojek a části kabelové-
ho vedení NN. Povrchy byly nově zadlážděny 
z původního materiálu. 

Vladimír Krampera

telé  uzavírají  a  opouštějí, přičemž  se  vra-
cejí zpět až s příchodem teplejšího počasí. 
Policie opětovně upozorňuje majitele chat 
a  chalup, aby  svým zodpovědným přístu-
pem nedávali zlodějům šanci se obohatit!
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* rekreační objekt nepravidelně navštěvujte 
i v zimě – uklizený sníh budí zdání  neustá-
lé 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

Viditelnost chodců
Dopravní policisté se zaměřili na pohyb chodců 
za snížené viditelnosti na pozemních komuni-
kacích mimo obec. Novela zákona č. 361/2000 
Sb., o  provozu na  pozemních komunikacích, 
která nabyla účinnost dne 20. února 2016, při-
nesla řadu změn. Jednou z  nejdůležitějších 
je  povinnost chodců používat reflexní prvky.
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za  sní-
žené viditelnosti po krajnici nebo po okra-
ji vozovky v místě, které není osvětleno ve-
řejným osvětlením, je povinen mít na sobě 

prvky z retroreflexního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích.“
V souvislosti se zimním obdobím, kdy je snížená 
viditelnost v ranních i podvečerních hodinách, 
bylo v měsících listopadu a prosinci vyhlášeno 
dopravně bezpečnostní opatření zaměřené ze-
jména na  viditelnost chodců pohybujících se 
za snížené viditelnosti na pozemních komuni-
kacích mimo obec. Policisté v  rámci opatření 
kontrolují, zda chodci dodržují zákon a použí-
vají reflexní prvky pro zvýšení jejich viditelnosti. 

Do současné doby působili policisté spíše pre-
ventivně. Nyní, kdy nebezpečí plynoucí z „ne-
viditelnosti“ chodců je daleko větší, budou 
policisté tuto problematiku již řešit dle litery zá-
kona. Za nesplnění povinnosti dané novelizo-
vaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až 
do výše 2000 Kč. Vzhledem k tomu, že dopravní 
policisté mají reflexní pásky ve vozidlech, mo-
hou každého nevybaveného chodce okamžitě 
reflexním materiálem vybavit. 

Hana Millerová

Prevence: 

 �Ohlédnutí za rokem 2016
1. ledna 2016 jsme na náměstí Míru společně 
přivítali příchod nového roku 2016 ohňostro-
jem. Prvním občánkem města Jindřichův Hra-
dec se stal Jiří Bali, který se narodil v  úterý  
5. ledna 2016 v 9.51 hodin. Váží 3560 g a mě-
ří 50 cm. Maminka je Lenka Drbalová, tatínek 
Ondřej Bali a  bráška Ondřej.  V  lednu vydalo 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci s part-
nerským městem Neckargemünd a  školami 
z obou měst stolní obrázkový kalendář k osla-
vám 20 let partnerství v roce 2016. 11. ledna 
2016 se uskutečnil novoroční přípitek vedení 
města se složkami integrovaného záchranné-
ho systému. 13. ledna pak neformální setká-
ní zástupců vedení města Jindřichův Hradec 
a vedení Oblastní hospodářské komory v Jin-
dřichově Hradci. Od čtvrtka 14. ledna do ne-
děle 17. ledna se Jindřichův Hradec prezento-
val na  brněnském výstavišti v  rámci veletrhu 
turistických možností v regionech Regiontour.   
21. ledna byli oceněni úspěšní mladí sportov-
ci, kteří v kalendářním roce 2015 dosáhli mimo-
řádných sportovních výsledků na celostátních 
i mezinárodních sportovních turnajích a šam-

pionátech. 30. ledna se uskutečnil XXIV. repre-
zentační ples města Jindřichův Hradec ve spo-
lečenském sále Kulturního domu Střelnice.   
7. února 2016 úderem jedné hodiny odpole-
dní vyrazil masopustní průvod od baráčnické 
rychty Klášterskou ulicí směrem ke  Střelnici, 
kde se odehrála kratší veselá scénka. 9. úno-
ra se uskutečnilo v  kinosále Kulturního do-
mu Střelnice setkání členů Rady Jihočeského 
kraje s  představiteli obcí Jindřichohradecka.  
19. února 2016 se v polské Jaroslawi konala 
konference k mezinárodnímu projektu Rákóc-
zi - Evropská kulturní stezka, kde starosta měs-
ta Stanislav Mrvka podepsal Memorandum 
o  porozumění. 3. března bylo město Jindři-
chův Hradec vyhlášeno nejlepším místem pro 
podnikání v  jižních Čechách. 11. března se 
uskutečnilo Generální shromáždění EUREGIA 
Silva Nortica v  reprezentativních prostorách 
auly Fakulty managementu VŠE v Jindřichově 
Hradci. Na Smrtnou neděli 13. března se vyda-
li členové baráčnické obce Kunifer na průvod 
směřující k Naxerově lávce, kde tradičně sym-
bolicky ukončili zimu a uvítali jaro soudem vy-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Připomeňme si základní zásady zazimová-
ní chat:
* věnujte pozornost zejména stavebním ot-

vorům (okna, dveře, verandy)
* pro vyšší standard ochrany využijte elek-

tronickou 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-
známých osob a aut – případné svědectví 
je důležitým vodítkem pro práci policie

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

* není vhodné veškeré dveře uvnitř objek-
tu řádně uzamknout, protože „nečeka-
ný host“ překážky, které jsou mu kladeny 
do  cesty,  překoná a  tím i  podstatně zvý-
ší 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, tzv. „územák“, který má v  pů-
sobnosti   příslušnou lokalitu s  rekreačními 
objekty, zkontroluje danou chatu či chalupu, 
zasune za dveře či okenici kontrolní kartičku. 
Z kartičky  pak majitel zjistí, kdy byl jeho objekt 
naposledy kontrolován policií. Na  kartičce je 
dále uveden kontakt na příslušné obvodní od-
dělení PČR pro případ, že objekt navštívil ne-
zvaný host. Majitel chaty či chalupy tak ihned 
vyrozumí policii, která přijede na místo naru-
šeného objektu.
Pomocí preventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a  navazováním neformál-
ních vztahů s  chalupáři  policisté předcházejí 
možné majetkové kriminalitě!

řčeným nad Moranou, jejím zapálením a vho-
zením do  řeky Nežárky. 17. března zavítali 
do  Jindřichova Hradce náměstek ministryně 
školství pro vzdělávání Václav Pícl a poslanky-
ně Vlasta Bohdalová a prohlédli si 4. základní 
školu. Při této příležitosti bylo ve  3. mateřské 
škole na sídlišti Vajgar 594 nově otevřeno Me-
todické centrum pro předškolní vzdělávání, 
které poskytuje metodickou pomoc ostatním 
mateřským školám v Jihočeském kraji. V dět-
ské expozici na Staré radnici se v pátek 1. dub-
na uskutečnila vernisáž výstavy Krteček a jeho 
kamarádi, které se zúčastnila i ilustrátorka Ka-
teřina Miler. V dubnu se město Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci s Policií ČR zapojilo do pro-
jektu  Bezpečné město. V  dubnu také město 
vyhrálo krajské kolo soutěže o  prestižní titul 
Historické město roku 2015 a postoupilo do ce-
lostátního kola. Na konci dubna jsme tradičně 
pod gymnáziem spálili čarodějnici. 2. května 
zástupci Nadačního fondu rozvoje města Jin-
dřichův Hradec na  jednání správní rady po-
děkovali za spolupráci dlouhodobému členo-
vi Václavu Königsmarkovi a rozloučili se s ním. 
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. prosince 2016 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou 
Blížilovou. Do Jindřichova Hradce byly přivítány tyto děti: Nina Camrdová, Antonín Boček, Matěj Cihelka, Jakub Drahota, Lucie Holická, Barbora 
a Monika Homolkovy, Tomáš Hudec, Karolína Kandlová, Ondřej Kopáček, Michael Korčák, Šárka Máchová, Amálie Melská, Veronika Neugebauero-
vá, Magdaléna Smetanová, Marie Těthalová a Jana Tlapáková.

Foto: Jindřichohradecký deník

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 11. 2016 do 6. 12. 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

Marie ĎUKOVÁ, Vlčice 19. 10. 1938 13. 11. 2016
Jiří ŠUCHMAN, Studená 12. 4. 1946 13. 11. 2016
Zdeňka GERMÍNOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 4. 1954 21. 11. 2016
Hynek ŠVEC, Kardašova Řečice 9. 4. 1960 21. 11. 2016
Marie PRINCOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 4. 1958 22. 11. 2016
Irena TIPPLOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 7. 1967 23. 11. 2016

Božena PAVOUKOVÁ, Buk 16. 6. 1920 24. 11. 2016
Jan BUŠTA, Lomnice nad Lužnicí 22. 2. 1942 24. 11. 2016
Rudolf KÁRA, Jindřichův Hradec 23. 8. 1930 24. 11. 2016
Hana JANEČKOVÁ, Kardašova Řečice 24. 9. 1937 26. 11. 2016
Anna DVOŘÁKOVÁ, Radouňka 25. 6. 1931 1. 12. 2016
Antonín ŠERGL, Kardašova Řečice 4. 11. 1946 6. 12. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

8. května se uskutečnily pietní akty k 71. výro-
čí ukončení druhé světové války. V rámci Fóra 
partnerských regionů Jihočeského podepsal 
ve středu 11. května starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka smlouvu o partnerství 
s  ruským Krasnoufimskem.  Tradiční student-
ská akce Majáles se v Jindřichově Hradci kona-
la v pátek 13. května, zvítězila Střední zdravot-
nická škola se svým námořnickým tématem. 
18.  května oslavil 101.  narozeniny pan Miloš 
Koranda z Horního Žďáru. 28. května starosta 
města Stanislav Mrvka slavnostně přijal zástup-
kyni norské velvyslankyně Monicu Stensland 
v rámci akce Do práce na kole. 3. června slav-
nostně podepsali starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka a  starosta maďarské-
ho města Sárospatak Janos Áros partnerskou 
smlouvu. 4. června odpoledne se v Rytířském 
sále Státního hradu a zámku uskutečnily osla-
vy k 20. výročí partnerství měst Jindřichův Hra-
dec a  Neckargemünd, kde byly za  partner-
skou spolupráci oceněné čtyři německé a čtyři 
české osobnosti.    15. června byla slavnostně 
otevřena 2. etapa kolumbária na  městském 
hřbitově.  16. června naše město poctil svou 
návštěvou americký velvyslanec   Andrew H. 
Schapiro společně s předsedou Senátu PČR Mi-
lanem Štěchem. U příležitosti ukončení funkce 
velitele předal ve středu 29. června pplk. Jan 
Štěpánek prapor pplk.  Igoru Jaškovi, který 

od 1. července převzal velení 44. lehkého mo-
torizovaného praporu v Jindřichově Hradci. 30. 
června jsme si položením květin k památníku 
v Mertových sadech v Jindřichově Hradci při-
pomněli 99. výročí bitvy u  Zborova, která se 
uskutečnila 2. července 1917. 12. července po-
depsal starosta města Stanislav Mrvka společ-
ně s primátorem z Dunajské Stredy Zoltánem 
Hájosem partnerskou smlouvu.  30. července 
2016 padl rekord na náměstí Míru, kde byly vy-
tvořeny živé olympijské kruhy. Samotné kruhy 
čítaly 489 lidí a včetně nápisu JH bylo koneč-
né číslo 574. 20. srpna zazněla na zámku ope-
ra Bedřicha Smetany Libuše v hlavní roli s vyni-
kající Evou Urbanovou. 1. září přivítal prvňáčky 
na druhé základní škole místostarosta Bohumil 
Komínek společně se zbrusu novým vedením 
školy ředitelem Janem Javorským a  zástup-
cem ředitele Františkem Rozumem. 17. září se 
opět po roce uskutečnily Hry bez hranic míst-
ních částí, tentokrát v  Dolním Skrýchově. Vy-
hrálo družstvo z  Dolního Skrýchova. 23. září 
se vydala devětašedesátičlenná výprava z Jin-
dřichova Hradce v  čele s  místostarostou Bo-
humilem Komínkem a místostarostkou Petrou 
Blížilovou do  Neckargemündu, aby stejně ja-
ko v červnu u nás oslavila 20. výročí partnerství 
obou měst. 24. září se konaly již druhé Svato-
václavské slavnosti na náměstí Míru. 29. září se 
uskutečnilo slavnostní otevření Domu s pečo-

vatelskou službou na  Zakosteleckém náměstí 
po rekonstrukci. S turistickou sezónou jsme se 
v Jindřichově Hradci rozloučili tradičním Pedá-
lem v neděli 2. října. Na trasu se vydalo celkem 
255 účastníků. 12. října se na Staré radnici usku-
tečnilo slavnostní přijetí úspěšných sportovců 
Michaly Pospíšilové a Víta Masaře. 17. října za-
čalo město Jindřichův Hradec s revitalizací části 
Husových sadů mezi Masarykovým náměstím 
a ulicí Kostelní. Jedná se o první etapu, která bu-
de dokončena v červnu 2017. 20. října se před 
budovou jindřichohradecké nemocnice usku-
tečnilo slavnostní uvedení do provozu sanitní-
ho vozu pořízeného za finanční podpory měs-
ta Jindřichův Hradec. Od října se Mertovy sady 
mohou pochlubit nově zrekonstruovaným al-
tánem. Jeho nová barevnost je podle naleze-
ných zbytků původních nátěrů na  konstrukci. 
28. října se uskutečnily pietní akty k 98. výro-
čí zrodu Československé republiky. 1. listopa-
du jindřichohradecká nemocnice slavnostně 
otevřela nový dětský pavilon. 11. listopadu se 
uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky 
ruskému legionáři a dlouholetému předsedo-
vi jindřichohradecké odbočky Československé 
obce legionářské Stanislavu Beranovi.  Na první 
adventní neděli 27. listopadu 2016 jsme v Jin-
dřichově Hradci slavnostně rozsvítili vánoční 
strom na náměstí Míru. 

Karolína Průšová
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Slasti hostinského
Hotel Filipi v  Novém Městě musí býti 
uzavřen, ježto majitel nemá ani potra-
viny, ani piva. 

19. ledna 1917
Co tropí prof. Masaryk
Jest opravdu ku podivu, jak všestran-
ným jest působení prof. Masaryka, a jak 
neúnavně pracuje k tomu, aby čest čes-
kého národa pokálel a postavení svých 
krajanů stále zhoršoval. Když Masaryk 
dopracoval v Paříži a Londýně, odchází 
do  Petrohradu, aby tam v  kruzích rus-
ké byrokracie dělal náladu pro své ne-
kalé dílo. Víme z dobrého pramene, že 
prof. Masaryk v Londýně utrpěl již fias-
ko, které jemu a jeho přátelům bylo vel-
mi nepříjemno. Čtyřdohoda slibovala si 

29. prosince 1916
Váženým P. T. pp. odběratelům
Za  doby, kdy ceny papíru, barev 
a  všech k  vydávání listu nepostrada-
telných potřeb zvýšeny od  počátku 
války o více než 200-300% a dle ozná-
mení nás došlých nové nemalé zvýšení 
cen papíru jest na obzoru, jsme nuce-
ni po více než ročním odkladu přistou-

piti ku nepatrnému zvýšení předplat-
ného na náš list pouze o 30-40 haléřů 
čtvrtletně. Zvýšení to daleko zůstává 
pozadu ku krytí našich tak horentně 
stoupnuvších vydání a proto doufáme, 
že P. T. páni odběratelé, okolnostmi za-
viněné rozhodnutí naše, blahovolně 
uznají a  vzácnou svou přízeň nadále 
nám zachovají. Předplatné obnáší čís-
lem 1. ročníku 47 počínaje na čtvrt ro-
ku: 2 K v místě a 2 K 50h poštou.
5. ledna 1917
Podělování dítek
s domácí slavností stromku vánočního 
konalo se v odděleních novoměstském 
i  v  gymnasialní budově v  pátek dne  
22. prosince m. r. v  9 hodin ráno. 
V  obou odděleních započato modlit-
bičkou k  milému Ježíškovi při slabě 
osvětlených stromečkách a při vkusně 
pod nimi sestavených jesličkách. Dít-

ky pak přednesly různé písně vánoční 
a prostonárodní koledy. 
Akad. spolek Štítný
pořádal dvě zábavy, a sice dne 27. pro-
since ve prospěch vdov a sirotků po pad-
lých vojínech a dne 31. prosince ve pro-
spěch Jedličkova ústavu pro zmrzačelé 

vojíny. Program sestával z čísel zpěvních 
a  hudební, mimo to při 1. zábavě pro-
vedeno bylo pantomimické drama „Far 
West“ a aktovka „Moderní Orfeus“. 
O  divadelním obleku, vytvořeném 
slč. Teinitzerovou
z  Jindřichova Hradce, v  němž pí.   
A. Sedláčková v Národním divadle hra-
je svou Salome, píše Heda v č. 321 Ná-
rodních listů: „Řasnatá malovaná suk-
nice židovské princezny mohla by býti 
spojena jsouc se živůtkem jinak sesta-
veným, zcela dobře moderním úbo-
rem společenským. Překrásná harmo-
nie barev znovu dokumentuje dávno 
uznané umění sl. Teinitzerové.

12. ledna 1917
V Hradci není nouze – o zábavy
Po  několikaměsíčním pobytu společ-
nosti pana J. E. Sedláčka oznamuje za-
hájení vyučováním tanci a  slušnosti 
konces. Tan. Mistr. P.  Strichovský. Ten-
to měsíc sehráno bude ještě divadelní 
představení sborem zpěvaček sl. Wei-
dlovy a dne 15. února zahájí řadu diva-
delních her společnost Kramul-Sukové 
řízené p.  Grabirtherm. Více si v  nyněj-
ších dobách přáti ani nemůžeme. 
Co píše raněný z polní nemocnice
Štědrý den jsem zažil v  kruhu kama-
rádů velmi příjemně, každý dostal 
po  chutné večeři nějaké malé dárky. 

Každému to přišlo velmi vhod. Těšil 
se tím celý ten večer, na spaní nemaje 
pomyšlení. O 12. hod. přišel polní du-
chovní; tu všichni, co mohli choditi, šli 
vedle do kaple na jitřní. Obřad byl pře-
krásný; za zvuku houslí, zpěvu písním 
plynuly modlitby za čekaný brzký mír. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Leden roku 1917 naplnily v Jindřichově Hradci události spojené s oslavou Vánoc a podělováním chudých, podobné 
letům minulým. První číslo nového ročníku Ohlasu tentokrát vyšlo netradičně již 29. prosince. Redakce informova-
la omluvně své odběratele o „nepatrném“ zvýšení cen předplatného. V oblasti společenského dění došlo k mírnému 
uvolnění, zpravodaj Ohlasu si dokonce pochvaluje, s mírnou nadsázkou a zároveň posteskem nad nuznými válečný-

mi časy „V Hradci není nouze – o zábavu“. Dlužno ovšem říci, že výnosy téměř všech společenských zábav a divadelních představení byly věnovány na cha-
ritu. Ve čtvrtém lednovém čísle se navíc objevil nactiutrhačský, promonarchistický, nepodepsaný příspěvek s názvem „Co tropí profesor Masaryk“. Není 
známo, zda byla redakce donucena příspěvek v týdeníku, který byl často v době války kontrolován cenzurou, otisknout. Naštěstí za krátký čas, 14. března 
1919, přinesl na titulní stránce Ohlas od Nežárky příspěvek s názvem „Oslava narozenin presidenta T. G. Masaryka“ a ředitelka dívčí školy svým proslovem 
„vzbudila i v srdcích dětských za vše cit vděčnosti k velikému muži doby přítomné, minulé i budoucí, který právem zaslouží si jména Otce státu“.

od agitace Masarykovy a jeho spojenců 
tak mnoho, že jest nyní velmi zklamána, 
vidouc, že nedošlo k ničemu, co jí lidé 
rázu Masarykova slibovali a že řeči o růz-
ných sympatiích nebyly než lichá slova, 
jež pokládali naši nepřátelé za  bernou 
minci, kdežto nyní vidí jejich úplnou 
bezcennost. Nepřátelé se přesvědčili, 
že láska všech rakouských národů k dě-
dičné dynastii a k jejich vlasti jest pevná 
a neochvějná, a že láska tato v nynějším 
krvavém zápolení vykonala skutečné 
divy, viděli, že všichni, kdož v cizině něco 
jiného vyprávěli, jsou lháři a podvodní-
ky, kteří dbají jen svých vlastních hmot-
ných zájmů. … Nyní stal se Pavel Šavlem 
a nejzarytější odpůrce ruského ukruten-
ství stal se jeho přítelem a příznivcem. 
…Zájmy českého národa jsou v  rámci 
mocnářství tak zajištěny, že podpory ta-
kové mohou postrádati. To ať si tito pá-
nové jednou pro vždy zapamatují. 
Jindřich Vladimír Houra zemřel
Dokonáno jest. Již jen ve vzpomínkách, 
ve  vděčných srdcích svých spoluobča-
nů žije ještě a žíti bude dále světlá du-
še jeho. Jindřich Vladim. Houra, narozen 
1838 v Červené Řečici, studoval na reál-
ce v Pelhřimově a stal se posléze měst-
ským tajemníkem v Jindřichově Hradci, 
kde po 44 letech dne 1. prosince 1900 
vystoupil z činné služby v hodnosti ře-
ditele městských úřadů. Hned v prvních 
letech nastoupení služby v  městě na-
šem horlivě se přičiňoval o povznesení 
našeho spolkového, národního a kultur-
ního života. A snahám těmto zůstal věr-
ný po celý svůj požehnaný život.
26. ledna 1917
Pachatel velké krádeže řemenů
u  firmy Brill a  Schwarz, o  které při-
nesli jsme nedávno zprávu, zatčen. 
Veškeré usilovné pátrání po  zlodě-
ji krádeže té zdálo se býti do poslední 
doby marným. Ani vypsaná odměna  
300 K  nepřivedla stopu po  pachateli. 
Nyní však poštěstilo se četnictvu viníka 
se zmocniti. Jest jím jistý Bohumil Jelí-
nek, pěšák pěšího pl. č. 75, který před 
rokem od praporu utekl a do této doby 
byl nezvěstným.
-------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální titu-
ly můžete studovat v knihovně jindřicho-
hradeckého muzea, která sídlí v  budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Ja-
na Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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 �Den pro dětskou knihu v městské knihovně se vydařil
V úterý 29. 11. 2016 proběhl v Městské knihov-
ně v Jindřichově Hradci „Den pro dětskou kni-
hu“. Termín této celostátní akce připadá kaž- 
doročně na  sobotu před 1. adventní nedělí. 
Právě v tento čas je vhodné propagovat dět-
skou knihu a myslet na knihu jako dárek. Letos 
byl vyhlášen již 10. ročník.
Na  uvítanou si děti poslechly příběh o  skřít-
ku Křesadýlkovi, který si vybraly z nabídky no-
vinek v  dětském oddělení. Nové knihy (např. 
„Kostýmy a masky pro děti“ nebo „Jaké svátky 
slaví děti celého světa“) zaujaly také maminky 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 �15. ročník Otevřeného dvora přilákal stovky návštěvníků
Již tradičně se první adventní víkend otevřel 
dvůr v  Plasné u  Kardašovy Řečice, tentokrát 
26. 11. 2016. Pro návštěvníky byl připraven vá-
noční trh nejen chráněných dílen, ale i stánky 
s  občerstvením a  ukázkou lidových řemesel. 
Na ozvučném pódiu po celý den probíhal do-
provodný program.

„Mám radost, že Otevřený dvůr má stále spous-
ty příznivců a díky tomu o prvním adventním ví-
kendu ožila opět celá Plasná. Letos návštěvníci 

přispěli do  naší sbírkové kasičky krásnou část-
kou 25 500 Kč. Velmi za to děkujeme“, řekla Zu-
zana Marková, ředitelka Proutku.
Chráněné dílny a řemeslníci začali připravo-
vat své stánky v 9.00 hodin. O hodinu později 
byl Otevřený dvůr zahájen a od 11.00 hodin 
začal na  pódiu první doprovodný program, 
kde se představilo Chůdadlo se svými krás-
nými anděly na  chůdách. Do  světa pseudo- 
viktoriánského mechanického stylu CIVIL 
STEAMPUNK nás přivedla módní přehlíd-
ka této značky, krásné modelky, manekýni 
a  modely. Hudební vystoupení plné koled 
připravili žáci z hudební školy YAMAHA, lout-
kovou pohádku O kouzelné vodě přivezlo di-
vadlo DOKOLA. 
Jsme velmi rádi, že i když v okolí byla spousta 
podobných akcí, návštěvníci nám zůstali věr-
ní a akce se vydařila i za mrholivého počasí, 
které panovalo. Moc děkujeme všem spon-
zorům, dobrovolníkům, účinkujícím, řemesl- 
níkům a  přátelům Proutku, kteří se podíleli 
na tak úžasné atmosféře.

Alžběta Jirková

a babičky. A v předvánoční náladě pokračova-
lo celé odpolední tvoření vánočních kaprů, an-
dělů a přáníček z papíru. Všichni se dobře bavi-
li a těší se na příští rok.
Městská knihovna dále informuje všechny 
návštěvníky, že od  ledna 2017 zahajuje dal-
ší KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Noví zájem-
ci se mohou přihlásit u  lektorky Olgy Šenol-
dové ve studovně městské knihovny nebo na 
e-mailu: osenoldova@knihjh.cz

Dagmar Wolfová, Michaela Kloučková, Simona Pavlišová

 �Mladí fotografové se mohou zapojit do prestižní mezinárodní soutěže
V  roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, 
Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním po-
řadatelem - Radou Evropy, aby v České repub-
lice zorganizovalo soutěž „Mladí fotografují pa-
mátky“ a  převzalo nad ní záštitu. Sdružení se 
velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem je de-
vět úspěšných ročníků. Celá soutěž vrcholí pře-
dáváním cen a  diplomů u  příležitosti Meziná-
rodního dne památek a  sídel ve  Španělském 
sále na  Pražském hradě, v  roce 2017 to bude  
18. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes 
jednou z největších světových akcí pro mladé 
na poli kulturního dědictví a je učena pro žáky 
a studenty základních a středních škol, kte-
ří do  sekretariátu Sdružení zašlou fotogra-
fie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky 
Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho 

kulturního dědictví, podpořit znalosti historic-
kých budov a zahrad, venkovských a městských 
krajin uznávané památkové hodnoty či neob-
vyklé krásy.  
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale 
spíše zážitkem spojeným s  uměleckým a  pa-
mátkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout 
se námětům, které i přes svou možnou fotogra-
fickou zajímavost neodpovídají takovému zá-
měru. Vítězové soutěže se mohou těšit na zají-
mavé odměny. Firma Zoner každoročně věnuje 
hodnotné ceny pro účastníky.
Technické specifikace soutěže pro rok 2017:
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 19. 3. 2017. 
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví 
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení 
Věkový limit: 21 let
Vítězové Národního kola soutěže budou slav-

nostně vyhlášeni u  příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel na Pražském hradě ve Špa-
nělském sále dne 18. dubna 2017 a  postupují 
do mezinárodní soutěže. 
V  letošním roce musí účastníci opět vklá-
dat fotografie přes internet na nové webové 
stránky Sdružení (www.historickasidla.cz). 
Každý účastník může vložit maximálně 3 foto-
grafie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou 
nebo tří fotografií musí proběhnout najed-
nou! Není možné se zaregistrovat, vložit jed-
nu fotografii, odeslat, a následně za několik dnů 
vložit další fotografii.
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví se-
kretariát SHS ČMS na  tel: 224  213  166 nebo 
na internetové adrese info@shscms.cz.
Partnerem projektu je Asociace krajů ČR.

Květa Vitvarová
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CHCETE NÁS?
Taša, kříženka NO, fena, 1,5 roku, kastrovaná
Taša je milé a  hodné psí stvoření. Doposud žila 
v přemnožené smečce. Je drobnější postavy (21 kg). 
K lidem je zatím trochu odtažitá, ale bez problémů 
nechá i cizí lidi, aby ji hladili a manipulovali s ní, jen si 
to zatím moc neužívá, stále čeká, co jí kdo udělá zlé-
ho. Z vnějšího prostředí byla dost vyjukaná, jelikož 
dosud znala jen uzavřený dvůr, zahradu a dům, vše 
ostatní je pro ni cizí, ale překvapivě rychle si na okolí zvyká. S ostatními 
pejsky nemá problém. Byla zvyklá žít venku s přístupem dovnitř do tepla. 
Chůzi na vodítku neznala, ale poměrně rychle se jí učí. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Gripen, kříženec francouzského buldočka, pes,  
9 let, kastrovaný
Gripen je hodný pes menší velikosti. K lidem je hod-
ný, mazlivý. Na vodítku chodí hezky. Pejsky si vybí-
rá, s fenkami vychází dobře. Je vhodný spíše do bytu.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Kev, kříženec JRT, pes, 5 let, kastrovaný
Kev je neúnavný, fanatický aportér. Za  míček by 
dal život, přitom je ale velmi hodný, poslušný, ne-
konfliktní. Umí si i  lehnout a být v klidu. Miluje lidi.  
Potřebuje lidský kontakt a přiměřený pohyb. Když ho 
nemá, je smutný a „ukecaný“, ale nic neničí. Hledáme 
pro něj aktivnější a hlavně milující a hravé páníčky, nejlépe z domečku se 
zahrádkou, nebo s dostatkem času a chutí brát s sebou Keva na výlety, 
dovolené nebo kamkoliv, kde bude něco nového ke koukání, aby zase 
netrávil všechen čas jen na zahradě. Kočky ani slepice mu naprosto ne-
vadí. Má rád i vychované děti, hlavně když umí hodit míček. Nemá žádné 
zlozvyky ani fóbie či poruchy chování. Byl by vhodný na psí sporty- agili-
ty, coursing, dogdancing i na učení různých jiných kousků. Je to opravdu 
chytrý, moc milý, citlivý a jemný pejsek. Na procházce lítá jako raketa, ale 
páníčka si hlídá. Rozhodně je to pejsek pro bydlení uvnitř v domě/ bytě co 
nejblíže svému páníčkovi. Je to milující „postelák“. Váží cca 10 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 9 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má rád 
společnost lidí. S fenkami vychází dobře, ale vhod-
nější bude jako jedináček. Byl zvyklý žít celoročně 
venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle - je čis-
totný a neštěká. Na vodítku trochu tahá. Není vhod-
ný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Terence, kříženec NO, pes, 2 roky, kastrovaný
Tery je krásný a chytrý pes, který bude při správném 
vedení skvělým parťákem pro život. Je velmi akční, 
a proto by byl vhodný na jakýkoliv psí sport. Nejlépe 
by mu bylo v domě se zahradou, který dokáže i ohlí-
dat. S ostatními psy se většinou snese, ale je vhod-
nější jako jedináček, kočky ani jiná domácí zvířata 
mu nevadí. Je zvyklý na děti, na vodítku chodí hezky a má také hygienic-
ké návyky. Hledá pouze vážné zájemce!
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Čertík, kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Čertík je mladý a aktivní pejsek, který zvládne delší 
procházky, ale doma si rád pohoví na gauči, takže roz-
hodně není jen na ven na zahradu. K lidem je přítul-
ný, dobře vychází jak s dospělými, tak i malými dětmi. 
Fenky miluje, s ostatními psími kluky si někdy chce 
vyjasňovat pozice, ale velký rváč to není, jde v poho-
dě usměrnit. Dobře chodí na vodítku a je v bytě čis-
totný. Bez problémů může chodit i na volno, přivolá-
ní má dobré (musí ale v pánovi cítit autoritu, pokud ne, dokáže si dělat, co 
chce). Hledá tedy hodný milující domov, kde bude cítit, že majitel je tím, 
kdo mu velí a pak dokáže být skvělý parťák do pohody i nepohody.  
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

 �Otevřená OKNA hodnotí uplynulý rok 
Rok 2016 je za námi a je tak na místě malé ohlédnutí. Uplynulý rok byl 
pro Otevřená OKNA spojen rozšířením organizace do Dačic, kde jsme 
otevřeli novou Sociálně terapeutickou dílnu. Ta nám již v prvních mě-
sících svého působení přináší mnoho radosti. Nezaháleli jsme však ani 
v Jindřichově Hradci. V předchozím roce navýšená 
kapacita sociálně terapeutické dílny se postupně 
zaplňuje a naše chráněné bydlení mohlo projít za-
teplením budovy. Pro uživatele služeb se nám rov-
něž podařilo realizovat projekt „Poznáváme spolu 
Česko“, díky kterému jsme již začali vyrážet na vý-
lety po krásách naší vlasti. 
Centru pro rodinu se mj. podařilo doprovodit několik dětí v pěstounské 
péči a úspěšně začalo realizovat aktivity pro děti ze sociálně znevýhod-
něných rodin. Chráněné dílny úspěšně plnily zakázky firem a dodáva-
ly dekorativní i praktické zboží na trhy či do Prodejní galerie Okénko. 
I dobrovolnické programy 5P pro děti, D-klub pro seniory a Sportovní 
klub Kapři úspěšně pokračovaly ve svých činnostech. 

To všechno a  ještě mnohem víc se mohlo uskutečnit díky obětavým 
zaměstnancům, nadšeným dobrovolníkům a  v  neposlední řadě díky 
sponzorům a donátorům. Věříme, že na dosavadní spolupráci naváže-
me i v roce 2017 a společně prožijeme řadu zajímavého.

Zdeněk Malý

 �Plesat mohou i ti nejmenší
Plesovou sezónu si budou moci užít v  Jindřichově Hradci i  děti, které 
mohou zavítat se svými rodiči na osmý rodinný nekuřácký ples. V pá-
tek 13. ledna 2017 v kulturním domě Střelnice od 19.00 hodin ho 
uspořádá spolek Hippolyt a ponese se v duchu ptačí tématiky. Kromě 
tanečních melodií v  podání kapely Dixie návštěvníci plesu uslyší i  vy-
stoupení souboru ZUŠ Jindřichův Hradec S(w)inging saxophones junior 
pod vedením Josefa Stráníka. Nebudou chybět ani dětské soutěže nebo 
kvíz Moudré sovy. Perličkou večera bude vystoupení Jana Brože se živý-
mi sovami. Účastníci plesu se budou moci těšit také na tradiční soutěž 
o věcné ceny nebo na již klasický Ptačí tanec. Celým večerem bude pro-
vázet Vítek Zeman a Veronika Batelková. Vstupenky si lze zakoupit v ob-
chodě Prádlo Slavíkovi v Růžové ulici 38/II (tel.: +420 384 361 742 nebo 
+420 776 777 810).  Jste srdečně zváni.

Věra Kubátová 

 � Sbírka pro Dětský domov v Kamenici  
nad Lipou byla úspěšná
Milí dárci, chceme vám tímto co nejsrdečněji poděkovat za podporu sbír-
ky pro děti z Dětského domova v Kamenici nad Lipou, kterou pořádala 
Adra Jindřichův Hradec a která byla ukončena 7. 12. 2016 odpolední sbír-
kou na Zdravotnické škole v Jindřichově Hradci. Velký dík patří tedy mi-
lým dárcům, Zdravotnické škole, Městské knihovně v Jindřichově Hradci, 
dále pak firmě Termoplast Nová Bystřice, která poskytla auto k odvozu 
krásných věcí pro děti. Nasbíralo se hodně oblečení, také hry, dětská au-
ta, hračky, některé knihy a časopisy. Vaše úsilí přineslo radost a užitek. 
Velké díky! Dovolte mi vám do nového roku popřát vše dobré, hodně 
zdraví, pokoje, radosti a naděje. 

Jana Vojáčková 
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU 2017

Merkur se objeví v polovině měsíce ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, Venuši a Mars uvidíme stále večer vysoko nad jihozápadem. Jupiter 
můžeme vídat ve druhé polovině noci, Saturn koncem měsíce ráno na jihovýchodním nebi. Uran bude pozorovatelný ještě v první polovině noci 
a Neptun  už jen večer na jihozápadní obloze. Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice pěkná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc 
z pravé strany, proto krátery, moře a jiné povrchové, výškově rozdílné oblasti vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz v dalekohledu si tak lépe před-
stavíme prostorově a je velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha 
s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 5. ledna první čtvrtí, 12. ledna úplňkem a 19. ledna poslední čtvrtí.  
28. ledna nastane nov. 10. ledna projde Měsíc přízemím (363 257 km) a 22. ledna odzemím (404 877 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvrny 
a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Obloha v zimě, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, planetár-
ních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 
Dne 4. 1. 2017 je Země Slunci nejblíže - 147,1 milionu km, dne 19. 1. v 22.23 hodin Slunce vstupuje do znamení Vodnáře.

• 1. 1. v 8.00 hodin - Mars v konjunkci s Neptunem - pozorovatelné nejlépe na Silvestra večer
• 2. 1. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 1,1° severně)
• 3. 1. v 7.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,5° severně)
• 3. 1. - maximum meteorického roje Kvadrantid (cca 120/h)
• 12. 1. ve 14.00 hodin - Venuše v největší východní elongaci (47°od Slunce)
• 12. 1. ve 23.00 hodin - Venuše v konjunkci s Neptunem (Venuše 0,4° severně; planety okolo 

18. hodiny SEČ nad JZ obzorem nedaleko Marsu)
• 15. 1. v 7.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,7° severně)

• 19. 1. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 5,5° jižně; seskupení Měsíce, Jupiteru 
a Spiky na ranní obloze)

• 19. 1. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,7° severně)
• 19. 1. v 11.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci (24° od Slunce)
• 23. 1. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 9,2° jižně)
• 24. 1. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,8° severně)
• 26. 1. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 3,2° severně)
• 31. 1. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 4,4° jižně)

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 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné 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

Další zajímavosti oblohy v lednu 2017:

úterý a pátek odpoledne: 13.00 – 15.00 hodin 
úterý a pátek večer: 20.00 – 22.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě 
(víkendy a svátky 30 Kč/dítě), 

pedagogický doprovod zdarma.

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2017:

KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Michaela Mc Keevera „HVĚZDNÉ 
MANÝRY“ dne 24. ledna 2017 od 19.00 ho-
din do divadelního sálu. Divadelní agentu-
ra Háta. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Romana Štolby hrají: Lukáš Vaculík, Ma-
hulena Bočanová/Adéla Gondíková/Kamila Šprá-
chalová, Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Martin 

Zounar, Ivana Andrlová, Filip Tomsa a další. 
Má se uskutečnit koncert s beneficí na podpo-
ru amerických válečných výdajů a  organizá-
toři se neobejdou bez dvou hvězd, které spo-
lehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden 
háček. Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí 
a potkají-li se na  jevišti, neváhají zajít až k fy-
zickému napadení. Jak je ubytovat, aby se ne-

potkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, 
který ale od začátku selhává. Vydrží jeho nervy 
až do konce? Bude to těžké, protože obě hvěz-
dy mají své manýry a nekompromisně vyžadu-
jí to nejlepší apartmá. Nešťastnou náhodou te-
dy skončí každá v jedné z jeho ložnic a strašlivý 
výbuch je jen otázkou času.

Ivana Bačáková
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 �Dům gobelínů slaví 5 let a děkuje všem příznivcům
Jako mávnutím kouzelného proutku uplynu-
lo pět let od otevření Domu gobelínů – měst-
ského muzea věnovaného textilním řemeslům 
a stoleté tradici tkaní gobelínů v našem městě. 
Začátky nebyly lehké, ale po  celou dobu pro-
jektu jsme se snažili ukázat jeho smysluplnost, 
snažili jsme se být muzeem otevřeným všem 
generacím, muzeem interaktivním, poučným 
a zábavným. Za pět let prošlo našimi branami 
přes 51 000 návštěvníků z Čech i ze zahraničí. 
Máme popsány tři návštěvnické knihy, komen-
táře nešetří obdivem nad šikovností restaurá-
torek, chválí citlivou rekonstrukci muzea navr-
ženou Ing. arch. M. Špulákem, návštěvníci jsou 
velmi spokojeni s  teoretickými informacemi 
i  praktickými ukázkami tkalcovského řemesla 
zprostředkovaného našimi průvodci a také vy-
zdvihují půvab do krásy se rozvíjejícího města 
nad Vajgarem. Budeme se snažit, aby i  nadá-

le přijížděli návštěvníci do  našeho města rádi 
a v Domě gobelínů našli i v dalších letech nejen 
poučení, ale i zábavu. 

V  rámci malé oslavy pětiletého výročí existen-
ce našeho muzea bychom chtěli vyjádřit po-
děkování především našemu zřizovateli - Měs-
tu Jindřichův Hradec za  velkorysou podporu 

a  ochotnou spolupráci. Děkujeme Národnímu 
památkovému ústavu, Jihočeskému kraji, fir-
mě Ateliéry tapiserií, s. r. o., Muzeu Jindřichohra-
decka, Státnímu hradu a  zámku v  Jindřichově 
Hradci, Muzeu fotografie a MOM, informačnímu 
středisku J. Hradec, klasickým i  moderním mé-
diím za výbornou spolupráci. Děkujeme i všem  
návštěvníkům, kteří si k nám našli za pět let ces-
tu, dále našim přátelům a podporovatelům ne-
jen z Čech, ale i ze zahraničí. Rádi bychom vám 
od příštího roku nabídli nadále zajímavý výstav-
ní program a nové kulturní akce. Těšit se můžete 
i na ty osvědčené, jako je Muzejní noc či Advent 
v Domě gobelínů. Dům gobelínů bude opět ote-
vřen 1. dubna 2017. Do  Nového roku bychom 
vám chtěli popřát co nejvíce klidných chvil v kru-
hu rodinném, pokoj v srdci, štěstí a pevné zdraví.  
Budeme se na vás těšit.

Rita Škodová

 �Muzeum fotografie a MOM ukáže na počátku roku tvorbu Itala Guidiho
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií ukáže na počátku roku ve svých prosto-
rách tvorbu významného italského fotografa 
Guida Guidiho, patřícího k velkým obdivova-
telům osobnosti Josefa Sudka, od  něhož se 
nechal v  mnohém inspirovat. Výstavu hostil 
loni premiérově Italský kulturní institut v Pra-
ze, který projevil zájem o její následnou pre-

zentaci ve  městě nad Vajgarem. Termín ver-
nisáže je k  nalezení na  webových stránkách 
www.mfmom.cz (v  době uzávěrky Jindřicho-
hradeckého zpravodaje byl ještě v  jednání), 
veřejnost je srdečně zvána.  
Ze zahraničních tvůrců se letos v Muzeu foto-
grafie a moderních obrazových médií předsta-
ví i  proslulý Steve Mc Curry, autor světozná-

mého snímku „afghánské dívky“, který si zde 
návštěvníci v  rozsáhlé kolekci prohlédnou 
v první polovině letních prázdnin. 
V  lednu a únoru je muzeum otevřeno od pon-
dělí do pátku v době 10.00–12.00 a 13.00–16.00 
hodin. Po předchozí domluvě jsou možné i dal-
ší termíny.

Eva Florová

 � Z nabídky letošní plesové sezóny  
si určitě vyberete
Kulturní dům Střelnice
07. 1. 2017 Myslivecký ples
13. 1. 2017 Nekuřácký ples
21. 1. 2017 Ples YMCA
28. 1. 2017 25. Reprezentační ples města J. Hradec   
17. 2. 2017 Ples Staviservis
18. 2. 2017 Taneční večer Charleston    
24. 2. 2017 Zemědělský ples 
04. 3. 2017 Ples Otevřená Okna  
10. 3. 2017 Divadelní ples
11. 3. 2017 Ples AC Buk
17. 3. 2017 Ples SOU 
24. 3. 2017 Galavečer k 10. výročí založení klubu FK Slovan  

Kulturní centrum JITKA
13. 1. 2017 Maturitní ples Střední zdravotnická škola 4. A
20. 1. 2017 Maturitní ples Obchodní akademie 4. A
27. 1. 2017 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. C
10. 2. 2017 Maturitní ples Střední zdravotnická škola 4. B
11. 2. 2017 Ples DK OPEN
17. 2. 2017 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 8. A
25. 2. 2017 Ples JEDNOTA
03. 3. 2017 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. B
10. 3. 2017 Ples FRUKO
18. 3. 2017 Ples Fakulty managementu VŠE J. Hradec

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ 
22. 1. 2017
DanceFloor Attack  
Kongresové centrum Aldis. DFA je jednou z nej-
prestižnějších tanečních událostí v ČR. Podtitulem 
akce je Battle o nejlepší Česko-Slovenskou street 
dance crew. Událost je tedy zaměřena na všechny 
aspekty streetového tance a účastní se jí komplet-
ní špička této kultury z Čech a Slovenska.

CHEB
14. 1. 2017
44. Divadelní ples
KC Svoboda. Téma plesu: Exotický skleník. Hra-
je Koala, zajímavé soutěže, defilé a  vyhlášení 
nejlepší masky, nově Fotobudka pro zvěčnění  
návštěvníků. 

KUTNÁ HORA 
6. 11. 2016 – 12. 3. 2017
Ty děti si pořád hrají / dětská tématika v díle 
bratří Čapků
Výstava nabízí průřez tvorbou bratří Čapků 
ovlivněnou dětským světem. Představuje nejen 
obrazy, kresby, skicy, dětské knížky v  různých 
jazykových mutacích a  Josefovy návrhy potis-
ků textilií. Zahrnuje i  dosud nevystavená díla 
od 10. do 40. let 20. století.

LITOMYŠL
do 28. 2. 2017
Vincenc Bittner: Království přírody
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů, út-ne: 
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Nejen do světa 
umění, ale i přírodních věd nás zavede tato vý-
stava - představí soubor půvabných akvarelo-
vých kreseb exotických ptáků a květin.

POLIČKA
7. 1. 2017
Čechomor – novoroční koncert
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19.00 hodin. 

TELČ
8. 1. 2017
Rozloučení s vánočním časem
Koná se v  kostele Jména Ježíš v  15.00 hodin  
s Pěveckým sborem Smetana Telč a jeho hosty.

TŘEBOŇ
26. 1. 2016
Klavirní duo – Ivan Klánský, Lukáš Klánský
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ LEDNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
JACQUES-YVES COUSTEAU: ODYSEA
(L‘odyssée)
Životopisný / Francie / Film Europe

„Skutečný příběh rodiny podmořských dobrodruhů”
1948. Jacques-Yves Cousteau, jeho žena a dva syno-
vé žijí v ráji, v hezkém domku s výhledem na Středo-
zemní moře. Ale Cousteau sní o dobrodružství. Díky 
svému vynálezu, autonomnímu skafandru, v němž 
je možné dýchat pod vodou, objevuje nový svět 
a chce ho prozkoumat. Kvůli tomu je ochoten obě-
tovat všechno ostatní. 
Hrají: Audrey Tautou, Lambert Wilson, Pierre Niney, Chloe 
Hirschman
Režie: Jérôme Salle
Hrajeme: 
12. 1.  od 17:00 a 20:00 ve 2D

MILUJI TĚ MODŘE 
Komedie, Romantický / ČR / Falcon

Romantická komedie o jednom zamilovaném ma-
líři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů… a lásce 
v modrém. 33letý malíř David Bárta žije pod jed-
nou střechou s matkou, která je posedlá jógou. Má 
záletného otce, který ho neustále zásobuje zaru-
čeně osvědčenými radami, jak dobývat ženy. Osud 
mu navíc čerstvě nadělí vyhazov z Národní galerie. 
Ale to pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká. 
Ve výloze klenotnictví David spatří aranžérku Te-
rezu, krásnou bytost, do které se na první pohled 
zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, artistu, ra-
pla a žárlivce, který to zatraceně dobře umí s noži. 
Přesto se David všemožně snaží Terezu zaujmout 
a získat její sympatie. Už se může zdát, že se mu 
to daří, když jednoho dne Tereza záhadně zmizí…
Pod scénářem výtvarně a něžně vyprávěného pří-
běhu Miluji tě modře je podepsán Jaroslav Papou-
šek, autor Formanových filmů Černý Petr nebo 
Lásky jedné plavovlásky, tvůrce slavné série kome-
dií o  rodině Homolkových. Režie se ujal zkušený 
režisér romantických komedií Miloslav Šmídmajer. 
Hudbu k filmu napsala a nazpívala držitelka Osca-
ra Markéta Irglová. V hlavních rolích se představí: 
Václav Jílek (malíř David), Denisa Nesvačilová (Te-
reza), Rostislav Novák ml. (žárlivec Igor), Taťjana 
Medvecká (matka jogínka), Vladimír Kratina (bon-
vivánský otec), Hana Vagnerová (otcova nová mů-
za) a další.
Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír Kra-
tina, Táňa Medvecká, Marrek Vašut, Hana Vágnero-
vá, Rosťa Novák, Tereza Bebarová, Miroslav Táborský 
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrajeme:  
28. a 29. 1.  od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.falcon.cz; www.filmeurope.cz

5. - 6. 1. 17:30
MANŽEL NA HODINU
Komedie / ČR / 2D

5. - 6. 1.  20:00
ASSASSIN’S CREED
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

7. -8. 1. 17:30
TROLLOVÉ
Animovaný / USA / 2D

7. - 8. 1.  20:00
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Drama / USA / 2D

12. 1.  17:00, 20:00
JACQUES-YVES COUSTEAU: ODYSEA
Životopisný / Francie / 2D

13. 1.  17:30
RAMMSTEIN IN AMERIKA (dvojprogram)
Dokument + Koncert / Německo / 2D

14. - 15. 1. 17:00
LA LA LAND
Drama, Komedie, Muzikál / USA / 2D

14. - 15. 1.  20:00
PASAŽÉŘI
Sci-Fi, Dobrodružný / USA / 3D+2D

18. 1.   19:00
PATERSON (ART kino)
Drama / USA / 2D

19. - 22. 1. 17:30
DIVOKÉ VLNY 2
Animovaný / USA / 2D

19. - 20. 1.  20:00
VŠECHNO NEBO NIC
Komedie / ČR / 2D

21. - 22. 1.  20:00
V PASTI
Thriller / Francie, Kanada / 2D

26. - 27. 1. 17:30
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
Akční / USA / 2D

26. - 27. 1.  20:00
PIRKO
Drama / ČR, SR / 2D

28. - 29. 1. 17:30
MILUJI TĚ MODŘE
Komedie, Romantický / ČR / 2D

28. - 29. 1.  20:00
INKARNACE
Horor / USA / 2D

2. - 3. 2. 17:30
PROČ PRÁVĚ ON?
Komedie / USA / 2D

2. - 3. 2.  20:00
SPOJENCI
Thriller / USA / 2D

Představení pro děti  (Vždy od 15:00 hodin)

8. 1.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1
Pásmo pohádek / ČR / 2D

15. 1.
S KRTKEM DO POHÁDKY 1
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

22. 1.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

29. 1.
BROUČKOVA RODINA II.
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

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

Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH 
kolo 12. Dačice B – JH so 14. 1. 10:00 
kolo 13. JH – Třebíč B pá 20. 1. 17:30 
Kuželky – TJ Slovan JH B – družstva okresní přebor 
kolo 11. JH B – Slavonice D čt 12. 1. 17:30 
kolo 12. N. Bystřice C – JH B čt 19. 1. 17:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B 
kolo 13. VS Tábor B – JH A ne 15. 1. 10:30 
kolo 15. JH A – Milevsko A pá 27. 1. 19:00 
kolo 14. JH A – S. Ústí A so 28. 1. 10:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž, skupina C 
kolo 13. JH B – Start ČB A pá 13. 1. 19:00 
kolo 12. JH B – Pedagog ČB B so 14. 1. 10:00 
kolo 14. Studená C – JH B so 28. 1. 18:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I. třídy 
kolo 11. JH C – Studená D st 4. 1. 19:00 
kolo 12. JH C – Lásenice A st 11. 1. 19:00 
kolo 13. Lomnice A – JH C pá 20. 1. 18:00 
kolo 14. JH C – Novosedly A st 25. 1. 19:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 D, Jitka JH – okresní přebor II. třídy 
kolo 11. Jitka JH – Č. Rudolec A pá 6. 1. 19:00 
kolo 11. Dírná A – JH D so 7. 1. 10:00 
kolo 12. Jitka JH – Studená E pá 13. 1. 19:00 
kolo 12. Majdalena A – JH D pá 13. 1. 19:00 
kolo 13. Lodhéřov B – Jitka JH pá 20. 1. 18:30 
kolo 13. JH D – Č. Rudolec A so 21. 1. 10:00 
kolo 14. Studená E – JH D st 25. 1. 19:00 
kolo 14. Jitka JH – K. Řečice B pá 27. 1. 19:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III. třídy 
kolo 11. JH E – N. Bystřice so 7. 1. 10:00 
kolo 12. JH E – K. Řečice C so 14. 1. 10:00 
kolo 13. Chlum B – JH E pá 20. 1. 19:00 
kolo 14. JH E – Novosedly B so 28. 1. 10:00 
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL 
kolo 18. JH – Kolín so 7. 1. 18:00 
kolo 19. Pardubice – JH ne 15. 1. 17:00 
kolo 20. JH – Ústí nad Labem so 21. 1. 18:00 
kolo 21. Ostrava – JH so 28. 1. 18:00 
Basketbal – BK Lions JH – muži Český pohár 
kolo 5. Nymburk – JH čt 5. 1. 18:30 
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga, skupina B 
kolo 13. Poděbrady – JH B so 7. 1.  
kolo 14. Kutná Hora – JH B ne 8. 1.  
kolo 15. JH B – Trutnov so 21. 1. 15:00 
kolo 16. JH B – Vysoká n./L. ne 22. 1. 9:30 
Basketbal – BK Lions JH – junioři U19 liga, skupina B 
kolo 13. JH – Pardubice so 14. 1. 16:00 
kolo 14. JH – Benešov ne 15. 1. 9:30 
Basketbal – BK Lions JH – kadeti U17 liga, skupina A 
kolo 13. JH – Roudnice n./L. so 7. 1. 11:00 
kolo 14. JH – Modřany ne 8. 1. 9:30 
Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 extraliga 
kolo 1. Litoměřice – JH so 14. 1.  
kolo 2. Sokol pražský – JH ne 15. 1.  
kolo 3. JH – Opava so 28. 1.  
kolo 4. JH – Ostrava ne 29. 1.  
Basketbal – BK Lions JH M – starší mini žactvo U13 KP, skupina BB 
kolo 3. JH M – Pelhřimov H so 14. 1.  
kolo 3. D. Bukovsko M – JH M so 14. 1.  
Basketbal – BK Lions JH M – mladší mini žactvo U12 KP, skupina F 
kolo 2. Písek H B – JH M so 7. 1.  
kolo 2. JH M – Tigers ČB M so 7. 1.  
Šachy – TJ Slovan JH A – Jihočeská divize I. 
kolo 7. JH A – Sokol Tábor ne 8. 1.  

Šachy – TJ Slovan JH B – Jihočeská divize II., skupina A 
kolo 6. JH B – Soběslav so 7. 1.  
kolo 7. Týn n./V. – JH B ne 22. 1.  
kolo 6. Veselí n./L. B – JH C po 16. 1.  
kolo 7. JH C – H. Stropnice C po 30. 1.  
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Střed 
kolo 25. Pelhřimov – JH st 4. 1. 18:00 
kolo 26. David servis ČB – JH so 7. 1. 18:00 
kolo 27. JH – Kolín so 14. 1. 18:00 
kolo 28. JH – Tábor so 21. 1. 16:00 
kolo 29. H. Brod – JH st 25. 1. 18:00 
kolo 30. JH – Písek so 28. 1. 18:00 
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga junioři, skupina Střed 
kolo 25. Velké Popovice – JH pá 6. 1. 18:30 
kolo 26. Žďár n./S. – JH ne 8. 1. 14:15 
kolo 27. JH – Třebíč pá 13. 1. 17:00 
kolo 28. JH – Písek pá 20. 1. 17:00 
kolo 29. Zbraslav – JH ne 22. 1. 13:30 
kolo 30. JH – Kolín pá 27. 1. 17:00 
kolo 31. Tábor – JH ne 29. 1. 
Lední hokej – KLH Vajgar JH – ELIOD liga mladší dorost, 
skupina Střed 
kolo 25. JH – Motor ČB B so 7. 1.  
kolo 26. H. Brod – JH ne 8. 1.  
kolo 27. JH – Jihlava B ne 15. 1.  
kolo 28. Písek – JH ne 22. 1. 
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga starší žáci B, skupina H+I 
kolo 20. Rokycany – JH so 7. 1.  
kolo 22. Třemošná – JH ne 22. 1. 
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – liga mladší žáci D (H+I) 
kolo 21. Motor ČB – JH B so 7. 1.  
kolo 21. JH A – Klatovy so 7. 1.  
kolo 22. Sušice – JH A so 14. 1. 12:00 
kolo 23. JH A – Tábor B ne 22. 1.  
kolo 23. Písek – JH B ne 22. 1. 
Házená – Házená JH – starší žákyně Žákovská liga MČR 
kolo 2. Cheb – JH so 14. 1.  
kolo 2. JH – Mělník so 14. 1.  
kolo 2. Vršovice – JH so 14. 1.  
kolo 2. JH – Strakonice so 14. 1.  
Volejbal – TJ Slovan JH – ženy krajský přebor I. třídy 
kolo 10. Písek – JH po 23. 1. 17:00 
kolo 11. JH – Tábor po 30. 1. 17:00 
Šipky – Black Death JH, Z Ypsi JH, Do roka a do dne JH 
– Jihočeská liga ženy 
kolo 6. BD JH – Kosatky ČB st 4. 1. 18:30 
kolo 6. Kočky ČB – Ypsi JH st 4. 1. 18:30 
kolo 6. Vltava ČB – DRDD JH st 4. 1. 18:30 
kolo 7. Ypsi JH – Libín st 18. 1. 18:30 
kolo 7. Štěpánovice – BD JH st 18. 1. 18:30 
kolo 7. DRDD JH – Kočky ČB st 18. 1. 18:30 
Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH 
– Jihočeská liga II., skupina C 
kolo 12. Klenovice – HL JH ne 8. 1. 16:00 
kolo 12. Týn n./V. – DC JH ne 8. 1. 16:00 
kolo 13. DC JH – Cannabis Tábor ne 15. 1. 12:00 
kolo 13. HL JH – Spitfire Tábor ne 15. 1. 16:00 
Šipky – Jiskra JH, DC Ypsi team JH, Pluskaři FM JH 
– Jihočeská liga III., skupina G 
kolo 12. Ypsi JH – Hospříz so 7. 1. 16:00 
kolo 12. Pluskaři JH – Jiskra JH so 7. 1. 16:00 
kolo 13. Kvasejovice – Pluskaři JH ne 15. 1. 16:00 
kolo 13. Jiskra JH – Sviny ne 15. 1. 16:00 
kolo 13. Rodvínov – Ypsi JH ne 15. 1. 16:00 

kolo 14. Pluskaři JH – Rodvínov so 28. 1. 16:00 
kolo 14. Domanín – Jiskra JH ne 29. 1. 16:00 
Florbal – Vajgar Boyz JH – Jindřichohradecká liga JHFBL 
kolo 5. JH – N. Včelnice ne 8. 1. 8:00 
kolo 5. JH – Žirovnice ne 8. 1. 9:00 
kolo 6. JH – Zdešov ne 29. 1. 8:30 
kolo 6. JH – Jihlava ne 29. 1. 10:30 
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C 
kolo 13. N. Město n./M. – JH so 21. 1. 13:00 
kolo 13. JH – Štíři ČB so 21. 1. 16:00 
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga, skupina 5 
kolo 11. JH – Písek so 7. 1. 10:30 
kolo 11. Štíři ČB B – JH so 7. 1. 13:00 
Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C 
kolo 14. Náchod – JH so 14. 1.  
kolo 15. Hradec Králové – JH ne 15. 1. 16:00 
Florbal – FK Slovan JH – junioři III. liga, skupina 5 
kolo 8. Třeboň – JH so 7. 1.  
kolo 8. JH – Strakonice so 7. 1.  
kolo 7. Milevsko – JH ne 15. 1. 12:00 
kolo 7. JH – Třeboň ne 15. 1. 15:00 
kolo 9. JH – Milevsko so 28. 1.  
kolo 9. H. Brod – JH so 28. 1.  
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga, skupina 5 
kolo 11. Tábor – JH ne 8. 1.  
kolo 11. JH – Písek ne 8. 1.  
kolo 14. JH – SK Jihlava so 28. 1.  
kolo 14. JH – Světlá n./S. so 28. 1.  
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga 
kolo 14. Písek B – JH B ne 15. 1.  
kolo 14. JH B – Strakonice B ne 15. 1.  
kolo 11. JH B – Štíři ČB B so 28. 1.  
kolo 11. Cosa Nostra ČB – JH B so 28. 1.  
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga 
kolo 12. JH – Kaplice ne 8. 1. 10:15 
kolo 12. Písek – JH ne 8. 1. 12:15 
Florbal – FK Slovan JH Blue – mladší žáci Jihočeská liga 3+1 
kolo 10. JH – Dačice ne 22. 1.  
kolo 10. Štíři ČB zelení – JH ne 22. 1.  
kolo 10. JH – Štíří ČB modří ne 22. 1.  
Florbal – FK Slovan JH žlutí, bílí, blue – elévové Jihočeská liga 
kolo 18. JH blue – JH bílí ne 8. 1. 9:15 
kolo 18. JH žlutí – Malonty ne 8. 1. 9:30 
kolo 18. JH blue – Dačice ne 8. 1. 9:45 
kolo 18. JH žlutí – JH bílí ne 8. 1. 10:00 
kolo 18. Malonty – JH blue ne 8. 1. 10:15 
kolo 18. Dačice – JH žlutí ne 8. 1. 10:30 
kolo 18. JH bílí – Malonty ne 8. 1. 10:45 
kolo 18. JH žlutí – JH blue ne 8. 1. 11:00 
kolo 18. JH bílí – Dačice ne 8. 1. 11:15 
kolo 22. JH bílí – Meťák ČB T ne 15. 1. 9:15 
kolo 23. JH blue – Meťák ČB L ne 15. 1. 9:15 
kolo 23. JH žlutí – Štíři ČB M ne 15. 1. 9:30 
kolo 22. Malonty – JH bílí ne 15. 1. 9:40 
kolo 23. JH blue – Štíři ČB Z ne 15. 1. 9:45 
kolo 23. JH žlutí – Meťák ČB L ne 15. 1. 10:00 
kolo 23. Štíři ČB M – JH blue ne 15. 1. 10:15 
kolo 23. Štíři ČB Z – JH žlutí ne 15. 1. 10:30 
kolo 22. Štíři ČB žačky – JH bílí ne 15. 1. 10:35 
kolo 22. JH bílí – Meťák ČB T  ne 15. 1. 11:00 
kolo 23. JH žlutí – JH blue ne 15. 1. 11:00 
kolo 22. Malonty – JH bílí ne 15. 1. 11:40 
kolo 22. Štíři ČB žačky – JH bílí ne 15. 1. 12:20 
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DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

BASKETBAL
Družstvo starších žáků BK Lions Jindřichův Hradec obsadilo 4. místo 
v  základní skupině B žákovské ligy, díky čemuž postoupilo do  extra-
ligy ČR U15. Na snímku jsou úšpěšní basketbalisté, nahoře zleva stojí 
Jan Bártů, hlavní trenér Lubomír David, Rudolf Mank, Jan Hanslbauer, 
Daniel Hodúl, Lubomír David, Matouš Fuxa a  asistent trenéra Tomáš 
Vybíral. Dole jsou v pokleku zleva Petr Ližan, Daniel Kölbl, Jakub Láš, 
Filip Štěpán a Martin Štrobl.

 Foto: Marek Chvála

 � SPORT PRO VŠECHNY (BRUSLENÍ)
Na jindřichohradeckém ledě bruslilo s čer-
ty sto dětí
Navzdory tomu, že bylo o  první prosincové 
neděli teprve k půl deváté ranní, vjela na led 
jindřichohradeckého Zimního stadiónu Jana 
Marka Mikulášova družina. Patron dětí a ško-
láků vbruslil společně s andělem a třemi čer-

ty. Na tuto pětici čekala na kluzišti rovná stovka 
malých a ještě menších bruslařů.
„Je skoro neuvěřitelné, že přišlo tolik dětí. 
Měli jsme připraveno pětasedmdesát balíč-
ků s odměnami, operativně jsme jich museli 
ještě pětadvacet přidělat,“ usmíval se Martin 
Beran ze Spolku ledního hokeje J. Hradec, kte-

rý byl pořádajícím subjektem takzvaného „Čer-
tovského náboru“. Organizátoři ze sportovního 
klubu, jenž v soutěžích vystupuje pod názvem 
HC Střelci, velký nápor dětí bez obtíží zvládli. 
Mikulášovi, andělovi (přesněji sličné andělce) 
a  čertům pomohli se soutěžemi, rozdáváním 
dárků a sladkých dobrot.  

(pokračování na str.19)

 � Letem sportovním světem
BASKETBAL
Zápas pátého kolo Českého poháru neodehrá-
li basketbalisté jindřichohradeckého BK Lions 
v prosincovém termínu doma, ale nastoupí k ně-
mu až ve čtvrtek 5. ledna od 18.30 hodin ve spor-
tovním centru České unie sportu v  Nymburku, 
kde se střetnou s tamním ČEZ Basketball.

CYKLISTIKA
Tradičně přivítají nový letopočet v  Jindřichově 
Hradci příznivci kolečkářského sportu. V  pátek   
1. ledna v 10.00 hodin totiž odstartují z Masary-
kova náměstí k  již 59. ročníku „Novoroční vyjíž-
ďky 2016“. Nesoutěžní akce je určena pro každé-
ho, protože trasa bude nejenže nenáročná, ale 
její délka bude uzpůsobena počasí a výkonnost-
nímu složení pelotonu.

FLORBAL
Ve čtvrtek 5. ledna se v jindřichohradecké měst-
ské sportovní hale sejdou nejlepší jihočes-
ká družstva žákyň 8. - 9. tříd ZŠ, aby si zahrála  

o postup do republikového kola III. ročníku sou-
těže „Sportovní liga Základních škol – O  pohár 
ministryně školství ČR 2016/2017“. V regionálním 
finále budou okres J. Hradec zastupovat dívky 
z třeboňského gymnázia a tamní II. ZŠ Na Sadech.

HOKEJBAL
Již VI. ročník „Hokejbalového plesu 2017“ nachys-
tal na sobotu 28. ledna Sportovní klub Suchdol 
nad Lužnicí. Veselí bude zahájeno ve 20.00 ho-
din, přičemž i tentokrát hokejbalisté připravili za-
jímavý zábavný program s  bohatou tombolou. 
Bál se dle obvyklostí uskuteční v  suchdolském 
kulturním domě.

KUŽELKY
Hned úvodní sobota nového letopočtu bude pa-
třit mistrovství jindřichohradeckého okresu ku-
želkářů, kteří se 7. ledna prezentují na  hernách 
v Dačicích (seniorky a ženy), Slavonicích (juniorky  
a junioři), Českých Velenicích (muži) a Nové Byst-
řici (senioři). Mládež čeká okresní šampionát v ne-

děli 15. ledna, kdy dorostenky a dorostenci bu-
dou hrát v Dačicích a žákovské kategorie si dají 
dostaveníčko na herně TJ Jiskra v N. Bystřici.

SPORT A SPOLEČNOST
Okresní sdružení České unie sportu J. Hra-
dec opět v  anketě ocení „Nejúspěšnější spor-
tovce okresu roku 2016“. Znovu budou vybrá-
ni ve  třech kategoriích, a  sice mezi 10 finalisty 
v mládeži do 18 let, pěticí jednotlivců nad 18 ro-
ků a  kvintetem kolektivů. Slavnostní vyhlášení 
tentokrát hostí Třeboň, a to ve čtvrtek 26. ledna 
od 17.00 hodin v Kongresovém a kulturním cen-
tru KKC Roháč.

TURISTIKA
V  10.00 hodin je sraz účastníků, kteří v  pátek  
1. ledna vyrazí na obvyklou „Novoroční vycház-
ku“ z Rapšachu. Akci pořádá tamní TOM – Turi-
stický oddíl mládeže Práčata. Sraz je na  návsi 
u kostela sv. Zikmunda.

Roman Pišný

 � BASKETBAL
Patnáctiletí jindřichohradečtí Lvi budou 
hrát extraligu 
Velký úspěch v podání starších žáků zazna-
menal BK Lions J. Hradec, který se může po-
chlubit tím, že od poloviny ledna bude v té-
to kategorii působit v nejvyšší soutěži ČR.
Před vstupem do nové ligové sezóny postih-
lo družstvo několik ztrát, když tou hlavní byl 
odchod trenéra Davida Musila. K tomu se při-
dala zranění Dominika Turka, Matouše Fuxy, 
Jana Hanslbauera a také absence Šimona Ře-
huly a  Davida Vokuše z  osobních důvodů. 
„Zbylo nás málo, nešlo ani uskutečnit spo-
lečné letní soustředění. Postrádalo by smy-
sl,“ uvedl Tomáš Vybíral, jeden z trenérského 
kvarteta, které se ujalo přípravy a  koučová-
ní patnáctiletých basketbalistů. Dalšími jsou 
Belinda Pragerová, Rudolf Hauser a  pelhři-
movský Lubomír David. Trenér z Vysočiny má 
z BK Sojky Pelhřimov v sestavě Lions čtveřici 
Fuxa, Lubomír David, Daniel Kölbl, Jakub Láš. 
Posilou z Tábora je Rudolf Mank.
„Přestože kádr nebyl kompletní, kluci sni-
li o  postupu. Opravdu dřeli v  trénincích, 
šli tím naproti sportovnímu štěstí, které se 
nakonec na jejich stanu zaslouženě obráti-
lo. Poctivá práce se dočkala odměny,“ chvá-
lil Vybíral své svěřence za to, jak se v podzim-

ní lize porvali o úspěch. Ve skupině se utkali 
se Synthesií Pardubice, Kondory Liberec, 
pražským USK, Basketem Poděbrady, Soko-
lem pražským, Královskými Sokoly H. Králo-
vé a Basketbalovou akademií Nymburk.
O tom, zda se v J. Hradci na  jaře bude hrát 
extraliga v kategorii U15, rozhodovala závě-
rečná dvě kola, v nichž sice Lions hráli doma, 
ale proti USK Praha vyhověli žádosti soupe-
ře o předehrávku ve všední den, na což hrá-
či nebyli zvyklí, hostili jej ve středu 30. listo-
padu. Zápas zvládli díky bojovnosti, otočili 
v něm výbornou obranou nepříznivý vývoj. 
Defenzívou nahradili výpadky ve  střelbě. 
Ještě ve 35. min. vedli pouze 62:61, ale závěr 
jim vyšel, když za posledních šest minut in-
kasovali pouhé čtyři body. „Bylo to vítězství 
morálky, ta jsou nejcennější,“ komentoval 
Vybíral výhru 73:65.
Poslední zápas základní skupiny, v němž se 
Lvi doma střetli s Libercem, posunul jihočes-
ký celek mezi nejlepších 12 družstev České 
republiky. Výhra nad Kondory se rodila těž-
ce. V úvodní periodě Lions dali jen 9 bodů, 
v poločase prohrávali dvoubodovým rozdí-
lem, po třech čtvrtinách měli desetibodové 
manko. Přesto zvítězili. Nevzdali se, vytvo-
řili tlak už na  liberecké polovině, pozorně 

a obětavě bránili. Udělali šňůru 11 bodů v řa-
dě, díky níž na moment vedli. Chvilku před 
koncem čtvrtého kvartálu ovšem platil stav 
56:56. „Liberecké vyrovnání už kluky neza-
stavilo, byli rozjetí, dařilo se jim. Koše pak 
už dali jenom oni,“ s  nadšením oznamoval 
Vybíral, že se v J. Hradci bude od 14. ledna 
do 30. dubna hrát basketbalová extraliga.
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ELEKTRICKÝCH LAMP
A STALO SE TAK PRVNÍM

MĚSTEM PO PRAZE...
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„Některým dětem slzička sice ukápla, pro-
tože se malinko bály, ale i to k tomu patří. 
Celkově vládla pohoda a  báječná atmo-
sféra,“ hodnotil Beran sváteční akci. Ve  vší 
skromnosti ovšem neřekl, že stejná radost, 
jakou měly děti při setkání s  Mikulášem, 
z nich čiší každou neděli od 8.30 hodin, kdy 
SLH J. Hradec pořádá náborová bruslení. 
„Jsme vděčni za to, že se dětem nábory líbí, 
že jich je stále více. Těší se na ně, nacházejí 
při nich nové kamarády a kamarádky. Mno-
zí a mnohé chtějí jen bruslit, jiní a jiné zase 
touží za  HC Střelci hrát hokej,“ poděkoval 
Beran za početnou přízeň malých bruslařů.

Foto: Martin Němec
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Kulturní kalendář – LEDEN 2017 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

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

4. ledna, 17:00 hod. 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
kaple sv. Maří Magdaleny

5. ledna, 17:30 hod.
NEJEN O ZÁVODĚNÍ 
NA HAVAJI
Přednáška Václava Zajíce
Městská knihovna

9. ledna, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC 
V SOUČASNOSTI
Setkání Spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

11. ledna, 16:30 hod.
KARLOVY ČECHY 
EVROPSKÝM DOPRAVNÍM 
CENTREM?
Přednáška 
Mgr. Tomáše Klimka Ph.D.
Městská knihovna

24. ledna, 19:00 hod.
MICHAEL MC KEEVER 
„HVĚZDNÉ MANÝRY“
Divadelní agentura Háta. 
Předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

26. ledna, 16:30 hod.
PROCHÁZKA 
PO ZŘÍCENINÁCH 
JIHOČESKÝCH HRADŮ
Přednáška Mgr. Jiřího Cukra
Městská knihovna

27. ledna, 19:30 hod. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Gymnázium V. Nováka

28. ledna, 20:00 hod.
XXV. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA
Host: Ilona Csáková
KD Střelnice

29. ledna, 13:00 - 16:00 hod.
ZA ZVÍŘÁTKY DO DDM
Den otevřených dveří 
v oddělení přírody
Dům dětí a mládeže

29. ledna, 15:00 hod.
HORA SVĚTLA
Divadlo kejklíře Slávka. 
Pohádky na faře
Husův sbor, Kostelní 188

12. ledna, 16:00 hod.
ONKOLOGICKOU 
DIAGNÓZOU 
ŽIVOT NEKONČÍ
Beseda Klubu aktivního stáří
Centrum sociálních služeb, 
Česká ulice

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

15. ledna, 18:00 hod. 
ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY
Evangelická fara, Bratrská 129

18. ledna, 16:30 hod.
TOULKY 
ČESKOBUDĚJOVICKEM
Přednáška 
Libora Drahoňovského
Městská knihovna

22. ledna, 16:00 hod.
„VODNÍCI V ŘEČICI“
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

SVĚT DÁMY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2017

VĚDA A VODA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 17. 2. 2017

NETRADIČNÍ PROPAGACE 
ČTENÍ A KNIHOVEN 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2017

OBRÁZKY A KRESBY 
PRO RADOST 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2017

JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 25. 6. 2017

POZVÁNKY NA ÚNOR

Městské akce: Ostatní akce:
•   2. 2.  „TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI“ 
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
•   5. 2.  SENIOR KLUB 
• 15. 2.  „SVATOUŠEK“ 
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
• 18. 2.  CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER
• 19. 2.  „CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA“ 
  – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 25. – 26. 2.  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
• 26. 2.  MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

•   3. 2.  ČTENÍ POHÁDEK DĚTEM 
  – MĚSTSKÁ KNIHOVNA - POBOČKA VAJGAR
•   7. 2.  ČTENÍ POHÁDEK DĚTEM 
  – MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
• 10. – 19. 2.  VÝSTAVA ORCHIDEJÍ 
  – ZAHRADNÍ CENTRUM
• 19. 2.  JEDEN SVĚT 
  – FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
• 26. 2. JABLOŇOVÁ POHÁDKA + VÝTVARNÁ 
  DÍLNA PRO DĚTI – POHÁDKY NA FAŘE


