
zpravodaj
J i n d ř i c h o h r a d e c k ý

zdarmam ě s í č n í k

Čtěte dále ve zpravodaji...

únor 2017

4
Letos jsou k dispozici dvě nová místa pro sva-

tební obřady na jindřichohradeckém zámku.

8 
muzeum jindřichohradecka hostí zajímavou 
besedu s názvem „na bLanících zády k sobě“.

10
na divadeLní prkna kd střeLnice zavítají

 „tři Letušky v paříži“.

11
jak správně fotografovat se zájemci naučí 
při kurzech v muzeu fotografie a mom.

14 
fotbaLovou zimu v jindřichově hradci obohatí 
turnaj e.on český pohár. 

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

oblečte si veselou masku, projděte se cent-
rem Jindřichova hradce a dejte si vynikající ji-
trničku nebo jelítko. Letošní masopust se pod 
taktovkou kulturního domu Střelnice odehra-
je v neděli 26. února. Účastníci mezi sebe rá-
di uvítají všechny, kteří jsou ochotní vyrazit 
do průvodu v masce.

K pestrému průvodu maškar se totiž může 
přidat úplně každý, od nejmladších až po ty 
nejstarší. Stačí jen v  masce přijít k  baráčnic-
ké rychtě v ulici na Příkopech, odkud se prů-
vod ve  13.00 hodin vydá ulicemi na  Příko-
pech, husovou a klášterskou na Masarykovo 
náměstí. Tam na přihlížející čeká krátká scén-
ka. Po  ní se veselý průvod vydá dál Panskou 
ulicí a skončí na náměstí Míru, kde vyvrcho-
lí bohatý doprovodný program. Jeho součástí 
bude například masopustní hodování, tanco-
vačka nebo soutěž v pojídání jitrnic a pití piva. 
na přípravě masopustního průvodu se podí-
lí také obec baráčníků kunifer, divadelní spo-
lečnost Jablonský a kapela Ukrutanka. Masky 
si můžete zapůjčit v baráčnické rychtě ve čtvr-
tek 23. února v době od 16.00 do 17.30 hodin.

První etapa rekonstrukce Václavské ulice startuje v březnu
od  1. března 2017 bude zahájena 1. etapa 
rekonstrukce Václavské ulice v  úseku od  kři-
žovatky s  ulicí Vídeňskou za  křižovatku s  uli-
cí Mlýnskou. Tento úsek ulice bude po  dobu 
rekonstrukce zcela uzavřen. V  rámci rekon-
strukce bude provedena výměna vodovodu 
a  splaškové kanalizace včetně přípojek jed-
notlivých nemovitostí, doplněna bude nová 

dešťová kanalizace. Vzhledem k upravenému 
dopravnímu řešení bude provedena i  úpra-
va světelného signalizačního zařízení. Stáva-
jící přechod pro chodce přes Václavskou ulici 
u křižovatky s Vídeňskou bude zrušen a nově 
umístěn u křižovatky s ulicí Mlýnskou.

(pokračování na str. 4)

Foto: Josef Böhm (pokračování na str. 2)



samou pýchou a  pak se obalí v  moučkovém 
cukru. 

MASOPUSTNÍ KOBLIHY - jak se kdysi při-
pravovaly v měšťanských domech
Dej do mísy jednu libru prohřáté mouky, v hrnci 
šlehej 10 žloutků, celé vejce, čtvrt žejdlíku vlažné 
nevařené smetany, čtvrt libry čerstvě rozpuště-
ného másla - aby však na  způsob sýra zůstalo 
oddělené, přidej k tomu 4 lžíce dobrých hustých 
kvasnic, 2 plné lžíce citrónové kůry, tlučený cukr, 
trochu soli a zakvedlej všechno dohromady, po-
tom přidej mouku. 
Nešlehej to však, nýbrž míchej, aby se udělalo 
těsto, pak vezmi trochu těsta na  vál, udělej ho 
na  sílu prstu, formuj a  vypíchej plechovou for-
mou kulaté tvary. Na každý polož trochu zava-
řeniny, překryj jej prázdným kolečkem, na okra-
jích stiskni pevně prsty a  ještě jednou zformuj 
kulatou formou. Potom dej koblihy na moukou 
vysypaný ubrousek a nech kynout, až jsou jed-
nou tak velké. Pak nech rozpustit tuk a  naklaď 
tam ty koblihy, ale ne moc najednou, aby mě-
ly prostor. Přiklop je, až zčervenají, obrať a nech 

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

kulturní dům Střelnice zároveň zve všechny dě-
ti na Dětský maškarní karneval. Ten se koná 
v sobotu 25 února a v neděli 26. února, vždy 
od 14.00 hodin. Vstupenky na oba dva dny se 
dají koupit v předprodeji v pokladně kd Střelni-
ce od 11. ledna.

Pod názvem masopust se podle tradice skrý-
vá celé období od svátku Tří králů až do začát-
ku postní doby. Maškary a tanec mívaly pro na-
še předky kdysi mnohem hlubší smysl – totiž 
hospodářský. Tancovačka masek měla přinést 
kromě plodnosti také bohatou úrodu na polích 
a prosperitu dobytka. i masopustní koledování 

mělo jiný význam – především pro chudší lid, 
jehož skromné zásoby se po zimě značně ten-
čily.

Masopustní masky bývaly, a dodnes jsou, veli-
ce rozmanité a pestré. dnes průvody doplňují 
i  moderní, novodobé masky, zatímco k  dávné 
tradici patří například medvěd, klibna (neboli 
kobyla) či bába s nůší. cílem masek v průvodu 
je především pobavit sebe i přihlížející, zatančit 
si nebo mezi davem diváků způsobit nějakou 
veselou neplechu.

 Ivana Bačáková

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
Masopust na mrazu – někdo přijde k úrazu
(z masopustních pranostik)

Je únor, lidé i příroda se pomalu začínají při-
pravovat na příchod jara. Lednoví Tři králové 
už odešli a  sotva za  sebou zavřeli dveře, na-
stala doba masopustu, všeobecného vese-
lí a  především dobrého jídla. o  masopustu 
se tančilo, jedlo, pilo, hodovalo a poslední tři 
„bláznivé dny“ byly vyvrcholením tohoto ob-
dobí - masopustní neděle, pondělí a  úterý. 
k  nim patřily průvody roztodivných masek 
a samozřejmě taneční zábava. 

KRAPLE aneb nafouknuté cukroví
4 loty másla se velmi dobře zpracují s  8 loty 
jemné mouky, potom se vmíchá lžíce vína, lží-
ce smetany a 3 žloutky. Vyválí se do velmi ten-
ka, vykrajují se čtverečky a plní zavařeninou, po-
tom se přehnou v půli rohem na roh a smaží se 
na sádle. 
Moderní hospodyňky uberou žloutek a  mís-
to vína dají rovnou rum a také ocet a výsled-
né dobroty se při pečení v troubě nafouknou 

 � Přivítali jsme rok 2017
V  neděli 1. ledna 2017 jsme na  náměstí Míru 
v  Jindřichově hradci společně oslavili příchod 
nového roku slavnostním ohňostrojem. novo-
roční program odstartoval v 17 hodin tradičním 
proslovem starosty města ing. Stanislava Mrvky, 
pokračoval projekcí filmu Takoví jsme byli v ro-
ce 2016 a vyvrcholil odpálením slavnostního oh-
ňostroje z městské věže.

Foto: Martin Kozák

je odkryté. Tak postupuj, dokud nejsou všechny 
hotové, pocukruj a mohou se dobře jíst. 

a ještě k těm mírám a váhám: lot byl 17,5019 
gramů, libra 560 gramů a žejdlík 0,487 litru. 

Sabina Langerová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

v době, kdy je turistická sezóna v útlumu, nezahálíme a lá-
káme turisty do našeho města. V lednu jsme se zúčastnili 
veletrhu v holandském Utrechtu a město se také pravidel-
ně prezentuje na tuzemských veletrzích a výstavách cestov-
ního ruchu během celého roku. Díky aktivní spolupráci s Ji-
hočeským krajem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu 
se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci jihočeské 
expozice veletrhů: Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava 
a  také Holiday World Praha. Výhodou je zařazení našeho 
města do jednotného marketingu Jihočeského kraje. V ro-
ce 2017 se poprvé bude město Jindřichův Hradec prezen-
tovat  na  společném pultě v  rámci turistické oblasti Česká 
Kanada. Vznik turistických oblastí v rámci celého Jihočes-
kého kraje  je součástí koncepce rozvoje cestovního ruchu 
Jihočeského kraje pro období 2015-2020. Dalším význam-
ným partnerem v oblasti propagace našeho města je také 
Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace. V rámci marketin-
gového plánu pro rok 2017 schválila Valná hromada České 
inspirace účast na veletrzích a výstavách. Účast je hrazena 
plně ze schváleného rozpočtu DSO Česká isnpirace. Jedná se 
o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expo-
zici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější 
v rámci propagace České republiky jak na tuzemských vý-
stavách, tak i v zahraničí.

Věřím, že dobrá prezentace města má 
smysl a je téměř k nezaplacení. 

Stanislav Mrvka

starosta města

 � Setkání s vedením osadních výborů
V  úterý 10. ledna 2017 se uskutečnila v  zase-
dací místnosti městského úřadu letošní první 
schůzka předsedů osadních výborů Zastupitel-
stva města Jindřichův hradec se zástupci města. 
na schůzi byli účastníci mimo jiné seznámeni se 
schváleným rozpočtem, s  investičními akcemi, 
které se týkají jednotlivých místních částí a ob-
drželi informace o čerpání finančních prostřed-
ků pro každou místní část, a to i pomocí nových 
dotačních výzev pro spolky.

 �Přátelé starého Hradce besedovali s představiteli města

 �Partnerské město Zwettl ocenilo významné občany

Již tradičně uspořádal spolek Přátelé starého 
Jindřichova hradce besedu s představiteli měs-
ta v konferenčním sále Muzea Jindřichohradec-
ka. Setkání se konalo v  pondělí 9. ledna 2017 
za účasti starosty města Stanislava Mrvky, mís-
tostarosty Bohumila komínka a místostarostky 
Petry Blížilové. Vedoucí odboru rozvoje Vladi-
mír krampera občanům představil nejvýznam-
nější realizované investiční akce roku 2016 a při-
pravované akce pro rok 2017. Vedoucí oddělení 
památkové péče Milan Bureš prezentoval pro-
vedené akce týkající se památkové péče za rok 
2016. „Za asi největší investiční akci letos pova-
žuji první etapu oprav Václavské ulice, jedná se 
o část mezi kovárnou a odbočkou na parkoviš-
tě pod nemocnicí,“ uvedl Stanislav Mrvka. Plá-
novaná rekonstrukce má trvat tři měsíce a pod-
le aktuálních plánů by se s pracemi mělo začít 
prvního března. další silnice, kterou čekají opra-
vy, je na kopečku v radouňce. Tady se s prace-
mi počítá na podzim. V letošním roce také do-
jde na některé stavby, o kterých se už delší dobu 
hovoří – například sběrný dvůr u cihelny, auto-

V pátek 13. ledna 2017 se v partnerském měs-
tě Zwettl uskutečnilo již tradiční přivítání nové-
ho roku spojené s udělením ocenění občanům, 
kteří se významně zasloužili o  rozkvět města. 
Součástí slavnostního večera byl projev staros-
ty města Zwettl herberta Prinze a  dalších vý-
znamných hostů. nechyběla ani multimediální 
prezentace shrnující nejdůležitějších okamžiky 
z  roku 2016. Této významné akce se za  město 
Jindřichův hradec zúčastnil místostarosta Bo-
humil komínek a vedoucí odboru kanceláře sta-
rosty Jana říhová.

 � Zástupci města si připili na úspěšný 
nový rok s hospodářskou komorou
Ve  středu 11. ledna 2017 navečer se usku-
tečnilo neformální setkání zástupců vede-
ní města Jindřichův hradec a  vedení oblast-
ní hospodářské komory v  Jindřichově hradci 
u příležitosti novoročního přípitku v sídle ko-
mory na náměstí Míru. 
„rád bych za  představitele veřejné správy 
poděkoval vám podnikatelům za  spolupráci 
v roce 2016 a chtěl bych optimisticky vyjádřit, 
že rok 2017 nemůže být horší, že může být 
jenom lepší a  přál bych všem především 
hodně zdraví,“ popřál podnikatelům starosta 
města Stanislav Mrvka. 

na fotografii zleva: Pavel Šimák (předseda dol-
ní radouň), František Winkler (předseda horní 
Žďár), Jiří Prokeš (předseda Políkno), radek hru-
bý (předseda radouňka), Martina Michalová 
(členka oV Buk), květa Šteflíčková (předsedky-
ně děbolín), Blanka Slavíková (zástupce za otín 
a vedoucí odboru majetku), Bohumil komínek 
(místostarosta města), Jana říhová (vedoucí od-
boru kanceláře starosty), Vladimír krampera (ve-
doucí odboru rozvoje).

kemp v  denisově ulici u  Vajgaru nebo vznik 
parkoviště ve  dvoře pod muzeem fotografie. 
V plánu je také provizorní zastřešení vyhořelé-
ho pivovaru, jehož budoucí využití zatím není 
zcela jasné, rekonstrukce bývalé školy na  ra-
douňce, modernizace čističky odpadních vod 
či velmi rozsáhlá přestavba objektu hvězdárny. 
V závěru měli občané možnost klást představi-
telům města otázky, vyjadřovat své názory a při-
pomínky. 

Foto: Adam Hudec

Karolína Průšová
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městský úřad informUje

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 �ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

V  souvislosti s  častými dotazy oznamujeme 
veřejnosti, že v  souladu s  ustanovením zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a  jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném 
od 1. 1. 2017, dochází ke změně termínů zá-
pisů do 1. ročníku základní školy od školního 
roku 2017/2018. 

Městský úřad Jindřichův hradec, matriční 
úřad, sděluje, že i v roce 2017 jsou pro svateb-
ní obřady v Jindřichově hradci k dispozici tři 
obřadní síně. 
Jedná se o starobylou obřadní síň ve Výstav-
ním domě Stará radnice. kapacita této síně je 
do 40 osob, nachází se ve druhém patře ob-
jektu a je zde k dispozici výtah. ke svatebním 
obřadům se využívají elektronické klávesy. 
nejvíce žádaným místem pro svatební obřa-
dy je kaple sv. Maří Magdaleny, která se na-
chází vedle Muzea fotografie a  moderních 
obrazových médií. Jedná se o  odsvěcenou 
kapli, ve  které se konají civilní svatební ob-
řady. kaple je v  přízemí, kapacita 100 osob. 

Bazénem denně projde sedm stovek lidí
celkem 276 648 osob navštívilo v  roce 2016 
bazény, letní aquapark a  sauny městského 
plaveckého bazénu. Podruhé v 25leté historii 
bazénu, po úspěšném roce 2015, se tak i vlo-
ni podařilo překonat čtvrtmilionovou hrani-
ci roční návštěvnosti. denní průměr návštěv-
nosti zařízení, které provozují Služby města 
Jindřichův hradec, s. r. o., představuje včetně 
saun 755 návštěvníků. 

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2017/2018

Svatební obřady v roce 2017 

 �ODBOR ROZVOJE

(pokračování ze str. 1)
V průběhu prací dojde i k zásahu do ulice Ví-
deňské, kde budou napojeny inženýrské sítě. 
do ulice Mlýnské bude uložena dešťová ka-
nalizace, která bude odvádět dešťové vody 
z horní části Václavské ulice přímo do tzv. zá-
jezku (bezpečnostní přeliv z Vajgaru). Povrch 
vozovky bude opět živičný, povrchy chodní-
ků z žulové mozaiky a betonové dlažby. roz-
sah rekonstrukce je patrný v situaci z projek-
tové dokumentace.
Úplná uzavírka uvedené části Václavské ulice 
si vyžádá změnu jízdních řádů Mhd a rovněž 
změnu trasy některých linek veřejné linkové 
dopravy, projíždějících Mlýnskou ulicí. Před-
poklad zprovoznění ulice po  rekonstrukci je 
na počátku měsíce června 2017.

První etapa rekonstrukce Václavské ulice startuje v březnu

Vladimír Krampera

odbor školství, mládeže a  tělovýchovy MěÚ 
Jindřichův hradec po  dohodě s  řediteli zá-
kladních škol zřizovaných městem Jindři-
chův hradec oznamuje, že zápis do  prv-
ních tříd pro školní rok 2017/2018 se 
uskuteční ve všech základních školách v Jin-
dřichově hradci v  úterý 4. dubna 2017 
od 14.00 do 17.30 hodin. 

k  zápisu se dostaví děti narozené v  obdo-
bí  od  1. 9. 2010 do  31. 8. 2011 včetně těch, 
kterým byl odložen začátek povinné školní 
docházky o jeden rok. 
k  zápisu přineste s  sebou rodný list dítěte 
a občanský průkaz rodiče.

 Jitka Čechová

ke svatebním obřadům se využívají jak elek-
tronické klávesy, tak i velké varhany, které po-
cházejí z kostela sv. Trojice.
dalším místem pro svatební obřady je refek-
tář Muzea fotografie a  moderních obrazo-
vých médií. Prostor refektáře s  nástropní 
malbou z  první poloviny 17. století se na-
chází v přízemí muzea. kapacita refektáře je 
do 50 osob. ke svatebním obřadům se využí-
vají elektronické klávesy.
Státní hrad a zámek Jindřichův hradec nabízí 
pro rok 2017 nově tři vhodná místa pro koná-
ní svatebních obřadů.
nejžádanějším místem je zámecký rondel, 
který se nachází v zahradě za  třetím zámec-

kým nádvořím. kapacita rondelu je 100 osob. 
nově bude k dispozici královský sál gotické-
ho paláce, který se nachází na třetím zámec-
kém nádvoří ve  druhém patře, a  zámecký 
park.
Všechna uvedená místa si mohou zájemci 
o  svatební obřad prohlédnout na  stránkách 
města www.jh.cz nebo na  stránkách hradu 
a zámku www.zamek-jindrichuvhradec.eu.
Termíny pro svatební obřady je nutné rezer-
vovat pouze na matrice Městského úřadu Jin-
dřichův hradec, tel. 384 351 331, svitakova@
jh.cz. rezervaci lze provést e-mailem, telefo-
nicky nebo osobně. 

Jaroslav Krafka, Tomáš Krajník

Změna otevírací doby
S platností od 1. ledna platí v Plaveckém ba-
zénu Jindřichův hradec nová otevírací do-
ba pro veřejnost ve  všedních dnech. V  pon-
dělí, úterý, ve středu, čtvrtek a pátek je nově 
otevřeno od 6.30 do 21.00 hodin. ekonomic-
ké opatření bylo přijato s ohledem na velmi 
nízkou využívanost bazénů v první a posled-
ní půlhodině provozu. První návštěvníci ba-
zénů tak ve  všedních dnech nově přicházejí 

v 6.30 hodin ráno a do šaten bazénů odchá-
zejí ve 20.45 hodin, čtvrt hodinu před uzaví-
rací dobou. Provoz saun v  hlavní sezoně zů-
stal beze změn. 

Za vysvědčení do bazénu
V pátek 3. února, na který připadají pololetní 
prázdniny, je v bazénu připraven prázdnino-
vý program.

(pokračování na str. 5)
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Policie Čr 

krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 
oddělení služby pro zbraně a  bezpečnostní 
materiál Jindřichův hradec upozorňuje drži-
tele zbrojních průkazů, že do konce roku 2017 
zaniká v našem okrese platnost zbrojních prů-
kazů u 1 000 držitelů!
Tímto vyzýváme příslušné držitele, aby v pří-
padě, že i nadále chtějí být držiteli zbrojního 
průkazu, si včas požádali u příslušného útvaru 
policie o vydání nového dokladu.
Žádost o vydání nového zbrojního průka-
zu předkládá jeho držitel podle místa tr-
valého pobytu nejméně 2 měsíce a nejdří-
ve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti 
dosavadního zbrojního průkazu.

Držitelé zbrojních průkazů, pozor! 

 � Výpis z událostí
městská Policie

Peníze budou, my nebudem 
8. 12. 2016 Tímto heslem se řídil muž, na které-
ho vyjížděli strážníci Městské policie Jindřichův 
hradec do jedné restaurace v ul. kostelní. Zde 
muž (30 let), peněz nemaje, rozhodl se pohostit 
sebe a ještě dva kamarády. Pojedli, popili i po-
kouřili, ale k placení se neměli a sekeru hluboko 
k tisícovce zarazili. nesolventní hostitel se bude 
zodpovídat z přestupku proti majetku. 

Neduživý bijec 
9. 12. 2016 neunesl rozchod se svou přítelky-
ní mladík (24 let). kombinace alkoholu, prášků 
a chmurných myšlenek vyústila v napadení ně-
kolika hostů jedné hradecké restaurace. Fyzic-
ká kondice útočníka však nepatřila k nejlepším, 
neboť v době příjezdu hlídky MP na místo ležel 
za dveřmi v péči své „ex“. Přivolaná rZS si mla-
díka odvezla ke kompletnímu vyšetření do ne-
mocnice J. hradec. celá věc byla předána Polici 
Čr Jindřichův hradec pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu výtržnictví.

Štědrá ruka státu 
12. a 13. 12. 2016 Vybavena potřebnou hoto-
vostí z příspěvku štědrého sociálního soucítě-
ní vyrazila všem notoricky známá postavička 

F. ch. do víru městského života. V alkoholovém 
opojení oblažovala svou „vyvoněnou“ přítom-
ností a upřímným slovem nejednoho návštěv-
níka centra Jindřichova hradce. Zatímco první 
den bylo mužovo chování proti veřejnému po-
řádku postoupeno na Městský úřad (opakova-
né jednání) a on zmizel z ulic centra „jak cvrček 
ve vysoké trávě“, tak druhý den své počínání vy-
lepšil o level výše a skončil na záchytce.

Ornitologové
15. 12. 2016 v odpoledních hodinách oznámili 
dva žáci 2. stupně ZŠ, že nalezli ulítnuvšího „pa-
pagáje“ na sídl. Vajgar. na místo vyslána hlíd-
ka MP za účelem lapnutí exotického uprchlíka. 
Z papouška se však vyklubalo plemeno masné-
ho holuba Texan, který zřejmě doufal vyloudit 
svačinu od dítek školou povinných, vydávaje se 
za „exota“. Mladíci byli poučeni o rozdílu mezi 
holubem a papouškem. Ten byl ponechán osu-
du holubímu (bez svačiny).

Ohnivá show
15. 12. 2016 v 20.44 hodin vyjížděli strážníci 
na cyklostezku na Jakubu, kde se konala „prů-
ba“ na silvestrovský ohňostroj. devatenáctiletý 
ohňostrůjce předváděl ohnivou show své pří-

telkyni, která jistě ocenila pyrotechnické efek-
ty pořádané na  její počest. ocenění se dosta-
lo i amatérskému střelmistrovi, který ve svém 
nadšení vjel svým vozem do zákazu vjezdu. 

Fasádník
19. 12. 2016 V současné době prošetřuje MP 
incident, který se stal na  Masarykově náměs-
tí v Jindřichově hradci. na počátku byl mladík 
opírající se podrážkou o fasádu jednoho domu 
na náměstí a na konci roztržka mezi mladíkem, 
jeho kamarádem a majitelem domu. 

Nepokradeš
23. 12. a  27. 12. 2016 Tímto přikázáním se 
neřídila žena (38 let), a to hned ve dvou přípa-
dech. nejprve chtěla uhasit svou žízeň v Penny 
marketu, ale za colu a ledovou kávu nehodla-
la platit a tak to „odnesla“ za pouhých 1000 kč 
blokové pokuty. o čtyři dny později v kauflan-
du zcizila deospray B. U. romantik a klíčenku. 
Jenže „nevoněla“ registru přestupků a její opa-
kované počínání bylo „klíčem“ ke  správnímu 
jednání. 

Roman Stejskal

děti, které se v doprovodu svých rodičů při-
jdou vykoupat od 10.00 do 13.00 hodin, bu-
dou mít jako odměnu za  své půlroční nasa-
zení v  lavicích vstupné do  bazénu zdarma. 
Známky na  vysvědčení nehrají roli. V  bazé-
nu pro ně navíc pracovníci bazénu a  lektor-
ky plavecké školy připraví zábavné hry a sou-
těže. 

Prázdninová nabídka
Plavecká škola působící při městském ba-
zénu přichystala na  jarní školní prázdniny 
(6. až 10. února) pobyt pro děti od 6 do 13 let. 
V  rámci „Jarního prázdninového tábora“ se 
plavci, kteří ráno do bazénu přijdou a odpo-
ledne jeho prostory opustí, zdokonalí v  pla-
vání a užijí si i spoustu her a zábavy. Přihlášky 
lze získat na www.bazen.jh.cz (plavecká ško-
la) nebo přímo na recepci bazénu. 

Plány na rok 2017
Město Jindřichův hradec jako vlastník bazé-
nu naplánovalo na  rok 2017 opravu dlažby 
kolem sportovního bazénu 25 metrů. inves-
tiční záměr figuruje ve schváleném rozpočtu 
města na  letošní rok. Termín opravy, která si 
vyžádá uzavření provozu bazénu, zatím ješ-
tě nebyl stanoven. Veřejnost bude o nezbyt-
ných opatřeních, které si oprava vyžádá, včas 
informována. 

Marcela Kůrková

k žádosti o vydání nového zbrojního průkazu 
je žadatel povinen připojit:
•	 posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 

než 3 měsíce
•	 1 fotografii
•	 správní poplatek 400 kč v kolkových známkách

V případě zániku platnosti zbrojního průkazu 
je držitel povinen do 10 pracovních dnů tento 
odevzdat příslušnému útvaru policie. Je-li dr-
žitelem zbraně a střeliva, je povinen odevzdat 
též zbraň, střelivo a průkaz zbraně.
držitelé zbrojního průkazu, nenechávejte vý-
měnu zbrojního průkazu na  poslední chvíli 
a dostavte se na policii včas, jak vám ukládá 
zákon! 

Případné dotazy a informace vám budou po-
skytnuty na tel. č. 974 233 300, 974 233 301.

Hana Millerová
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 � Přivítali jsme nové občánky
První letošní vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou se uskutečnilo v pátek 6. ledna 2017 v refektáři Muzea fotografie a MoM. na svět 
byly přivítány tyto děti: 
Vladimír Vojta Batelka, Šimon hendrych, nella chmelová, Matěj kadlec, Martin kamiš, Magdalena kosová, Jakub králík, adriana Musilová, Barbora 
Průšová, Martin Sabo, Mia Šamková, Barbora Šiponová, elena Švehlová, roman Uhlíř a Barbora Benadová.

Karolína Průšová
Foto: Petra Lejtnarová

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 6. 12. 2016 do 12. 1. 2017 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

 � Prvním občánkem je Tomáš Camrda
Jindřichův hradec má prvního občánka. Je 
jím Tomáš camrda, který se narodil ve středu 
4. ledna 2017 v jindřichohradecké nemocnici 
mamince ivetě Flaškové ve 12.21 hodin. Vážil 
2,970 kg a měřil 49 cm. 

sPoleČenská kronika

na  malého Tomáše čekala doma sestřič-
ka anetka. Prvního občánka přišel přivítat 
na svět také starosta města Stanislav Mrvka. 

Foto: Petra Lejtnarová
Karolína Průšová

Marie ŠENKOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 1. 1948 6. 12. 2016
Karel LIŠKA, Lodhéřov 27. 5. 1935 10. 12. 2016
Josef KALAČ, Týn nad Vltavou 16. 5. 1958 10. 12. 2016
Josef BARTÁK, Zahrádky 15. 1. 1951 10. 12. 2016
Marie PANNYOVÁ, Kunějov 9. 10. 1934 12. 12. 2016
Jaroslava PILAŘOVÁ, Nová Včelnice 29. 9. 1929 14. 12. 2016
Jaroslav BUDÍN, Jindřichův Hradec 5. 7. 1946 15. 12. 2016
Ing. Luboš DOLEŽAL, Nová Včelnice 6. 2. 1966 16. 12. 2016
Františka ŠENKOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 9. 1931 16. 12. 2016
Jaroslav FRÝBL, Jindřichův Hradec 21. 3. 1954 17. 12. 2016
Jiří HRONZA, Lodhéřov 17. 3. 1934 19. 12. 2016
Andrej URDA, Nová Bystřice 17. 1. 1935 19. 12. 2016
Alois HADRAVA, Jindřichův Hradec 25. 4. 1926 18. 12. 2016
Jiří NOVÁK, Jindřichův Hradec 7. 9. 1948 20. 12. 2016
Libuše LUKAŠOVSKÁ, Deštná 23. 9. 1932 21. 12. 2016
Ladislav BĚHOUN, Suchdol u Kunžaku 13. 5. 1947 23. 12. 2016
Jaroslava VICANOVÁ, Člunek 23. 10. 1938 23. 12. 2016
Mária LÍSKOVCOVÁ, Nová Bystřice 8. 7. 1929 24. 12. 2016
Jaroslav KOSTKA, Jindřichův Hradec 2. 12. 1953 27. 12. 2016
Miloš KORANDA, Horní Žďár 18. 5. 1915 28. 12. 2016

Miluše BAYEROVÁ, Jindřichův Hradec 28. 8. 1931 28. 12. 2016
Vladimír NOSEK, Jindřichův Hradec 24. 7. 1931 29. 12. 2016
Lidmila PECÍNOVÁ, Hospříz 30. 8. 1932 30. 12. 2016
Bohumil ŠENKÝŘ, Nová Bystřice 25. 6. 1954 31. 12. 2016
Jiří MAŠEK, Česká Olešná 29. 3. 1947 31. 12. 2016
Jan KOTEK, Višňová 13. 10. 1930 1. 1. 2017
MUDr. Karel ŠPIRK, Jindřichův Hradec 28. 12. 1932 2. 1. 2017
Jaroslav ROJKA, Hatín 26. 8. 1942 3. 1. 2017
Květuše SLÁMOVÁ, Horní Skrýchov 27. 3. 1937 3. 1. 2017
Jaroslava SIGALOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 2. 1943 3. 1. 2017
Bohumil ZÁVODSKÝ, Bednárec 9. 6. 1943 3. 1. 2017
Karel NOVÁK, Jindřichův Hradec 25. 12. 1936 4. 1. 2017
František KOLÁŘ, Březina 10. 2. 1941 5. 1. 2017
Zdeňka RYTÍŘOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 6. 1955 6. 1. 2017
Vladimír ŠAMAL, Kunžak 25. 4. 1933 7. 1. 2017
Marie MAREŠOVÁ, Rosička 7. 1. 1926 7. 1. 2017
Růžena BAŠTOVÁ, Mláka 15. 3. 1943 8. 1. 2017
Jiří EDER, Strmilov 24. 8. 1950 8. 1. 2017
Bohumil KARÁSEK, Jindřichův Hradec 15. 1. 1942 9. 1. 2017
Vlasta JANÁSOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 5. 1930 12. 1. 2017

str. 6 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



Zaběhl se
Barvíři panu hribovi ztratil se pes k  potahu, 
barvy černo-bílé. 

26. února 1917
Spořme světlem a palivem!
dle úředního nařízení musí býti obchody uza-
vřeny v  7 hod. večer. hostince, kavárny a  ji-
né veřejné místnosti smí býti otevřeny jen 
do  10  hodin večer. osvětlování těchto míst-
ností musí býti obmezeno na nejnutnější mí-
ru, postačí potřebného světla ku čtení; osvět-
lení výkladů, reklamní apod. se zakazuje; 
osvětlení ulic musí býti obmezeno na nejnut-
nější, i v domácnostech zakázáno jest jakékoli 
plýtvání světlem. Vytápění sbírek museí není 
dovoleno. Přestupky těchto nařízení trestají se 
citelnými pokutami. 

Mléčenky
zavedeny budou co nejdříve; na  osobu při-
padne nejvýše ¼ litru mléka.
--------------------------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradecké-
ho muzea, která sídlí v  budově minoritské-
ho kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele a  je 
veřejnosti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30  do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

2. února 1917
K uctění památky
svého předrahého strýce pana Jindřicha Vla-
dimíra houry, ředitele měst. kanceláří v. v., da-
rovala slečna anna Schulzova dítkám městské 
opatrovny, které zvěčněný byl zakladatelem, 
10 korun. Z daru tohoto vyslovuje správa spa-
nilomyslné dárkyni nejuctivější díky. 

Slavným místním školním radám
doporučuje obchod um. Předměty firmy 
a.  Landfras Syn právě vydané obrazy Je-
ho Veličenstva císaře a  krále karla i., jež má 
v  různém provedení a  v  různých velikostech 
na skladě. kterýkoliv obraz lze koupiti za ce-
nu původní, nezvýšenou, při větších objed-
návkách poskytnuta bude sleva. Zarámová-
ní event. zasklení obrazu dle přání se obstará 
nejlevněji. 

Nezapomínejte na ptactvo v zimě
krutá zima dolehla celou tíhou. Jí trpí nejvíce 
plaché ptactvo, které je bez ochrany. Bojí se 
přiblížiti se k  stavení, a  když vše zaváto sně-
hem, nemůže nalézti potravy na zemi. Bohu-
žel ochránců našeho ptactva jest poskrovnu. 

Postačí jen na vhodné místo umístiti přístře-
šek, do  kterého dávati drobty se stolu nebo 
trochu zrní, což vše nevyžaduje tolik vydání 
a námahy. 

Půlky a čtvrtky papírových dvoukorun
přijímaly poštovní úřady do  31. m. m. nyní 
možno tyto dělené peníze vyměniti jen u rak.
-uherské banky neb jejich filiálek. niklové 
dvacetihaléře přijímají se u poštovního úřadu 
do 30. dubna t. r.

9. února 1917
Plesové když teď zmizely zvyky
jinak nutno lákat nápadníky. Jak, to Vám poví 
legrační chladův cyklus, který doporučujeme 
zvláště rodinám s  větším požehnáním dcer. 
Přináší jej mimo jiný bohatý obsah - 6. číslo 
humoristických listů. Stojí 42 hal.

Jos. R. Hradecký
vydává ve  dvou svazích knihy Blouznivci ze 
Studni, žeň a  výběr svých posledních prací. 
Čím jest vlastně tato kniha, ukazuje její pod-
titul „romány české vesnice“. Je to cyklus ro-
mánků o českých blouznivcích, o lidech, kte-
ří jsou v  jádře – jak už tomu u  Slovanů bývá 
– dobří, stateční a citově hlubocí, i když jsou 
svých chtěním odlišni většiny lidí, i když jsou 
podivíny, umělci, či dobrodružnými ženami. 
a  poněvadž autor píše i  tuto belletrii svým 
svérázným způsobem, známým z  feuilletonů 
z národních Listů – je cyklus „Blouznivci“ pře-
devším knihou českou, knihou českosti. 

19. února 1917
Loutkové divadelní představení
musilo býti minulou neděli odřeknuto, jelikož 
sl. c. k. okresní hejtmanství zakázalo na  lout-
kovém divadle hráti po  dobu, co školy ná-
sledkem nemocí zavřeny jsou. Tyto zůstanou 
zavřeny až do  20. února a  z  příčiny té nebu-
de se ani tuto neděli hráti. Bude-li vyučování 
20. opět zahájeno, tu hraje se opět následu-
jící neděli.

Revize hostinců a pekařských živností
V  minulých dnech byla úředníkem vyslaným 
od c. k. místodržitelství provedena revise hos-
tinců a  pekařských živnostenských provozo-
ven. Při této byly zjištěny přestupky předpisů 
o  dodržení bezmasných dnů a  obmezeném 
podávání pokrmů a  předpisů o  váze chle-
ba. Provinilci budou postiženi přísnými tres-
ty a  jejich jména uveřejní se v  úředním listu 
a v místním časopise. 

Pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Čtyři únorová čísla Ohlasu od Nežárky nebyla příliš přeplněná novinkami a informacemi. Dokonce jejich rozsah 
klesl z obvyklých osmi stran na pět nebo šest. Tuhá zima roku 1917 přinesla spíše úsporná opatření a omezení. 
V Ohlasech se snížil počet inzerátů, které byly pravidelně otiskovány. Pro vysokou nemocnost byly uzavřeny ško-
ly a také veškerý společenský život byl omezen na miminum, snad ještě citelněji, než v předchozích letech. Šetřilo 

se jídlem, palivem i otopem. Kontrolovalo se dodržování bezmasých dnů, osvětlení provozoven, zaváděly se mléčenky. Ohlas pravidelně nabádal své 
čtenáře, aby se starali o ptactvo.
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 � Členové akrobatické skupiny Alfa Air budou vyprávět o aviatických zážitcích

 � Informační centrum pro mládež ani v letošním roce nebude zahálet

Srdečně vás zveme na besedu s piloty alexan-
drem kubovcem a  Františkem Bartoněm na-
zvanou na Blanících zády k sobě a věnovanou 
nejen zrcadlovému létání na kluzácích L-13a 
Blaník.
Snem snad každého kluka je stát se pilo-
tem. Stejné přání měli také alexandr kubo-
vec a František Bartoň, kteří však své sny beze 
zbytku naplnili. oba se stali excelentními pi-
loty. o jejich aviatických zkušenostech a pes-
trých vzdušných zážitcích byla napsána kniha 
a  několik autobiografických a  populárně na-
učných článků. 
Piloti alexandr kubovec a  František Bartoň 
prováděli v  letech 1988 až 1999 skupinovou, 
zrcadlovou a vstřícnou akrobacii na dvou klu-
zácích L-13a Blaník. Jejich bezmotorová akro-
batická skupina s názvem alfa air reprezento-
vala československé a  později české letectví 
nejen na  leteckých dnech doma, ale i  na  řa-
dě míst po evropě. Byla ve své době pravdě-
podobně první skupinou na světě provádějí-

naše akreditované informační centrum pro 
mládež se chystá, stejně jako v předešlých le-
tech, i v tomto roce poskytovat služby pro mlá-
dež i širokou veřejnost a aktivně spolupracovat 
na  organizaci akcí pro mládež v  Jindřichově 
hradci, které pořádají jiné subjekty. 
V prosinci 2016 byl schválen vzdělávací projekt 
erasmus+ Strukturovaný dialog „Tvůj hlas mů-
že rozhodnout“. Tento projekt informačního 
centra pro mládež bude realizován na národ-
ní úrovni a velmi výrazně posílí, zvýší a zlepší 
občanské kompetence mladých lidí. Přispěje 
k propagaci sítě informačních center pro mlá-
dež v Čr a naše informační centrum pro mlá-
dež bude zajišťovat informační a poradenskou 
činnost pro mládež, která se týká voleb do Par-
lamentu Čr, a také servis pro všechna icM v Čr. 
na regionální úrovni jsou v plánu i besedy s od-
borníky a politiky, workshopy a odborné semi-
náře v  Jindřichově hradci, Třeboni a  Českých 
Budějovicích. Projekt je podpořen grantem 
erasmus+ a dotací MŠMT a umožní mladým li-
dem odpovědět si na otázky:

1. co je to volební právo?
2. Proč by měli svého práva využít?
3. Proč jsou volby do PS důležité?
4. Jak se orientovat ve  volebním programu 

seskupení volených do PS?
5. Jak volit a proč zvolit variantu - stranu, ne-

bo dát preferenční hlas?
6. Jaký je vliv médií před volbami?

V průběhu roku plánujeme uskutečnit 12 be-
sed na  téma „Mobilita mladých“, jejichž cílem 
bude sdílení zkušeností mladých účastníků 

sPolky, zájmové a vzdělávací organizace

mobilit, a  do  nichž se zapojí i  naše španělská 
dobrovolnice amaia de la Fuente, kterou hostí-
me v  rámci projektu evropské dobrovolné 
služby. amaia od svého příjezdu vede besedy 
na základních a středních školách v  Jh a blíz-
kém okolí a v této aktivitě bude i nadále pokra-
čovat. 
další součástí našich plánovaných aktivit bude 
6 výstav fotografií mladých lidí např. v prosto-
rách Městské knihovny Jindřichův hradec, jež 
podpoří tvořivost a participaci mladých lidí.
Pro získání a  posílení kompetencí v  oblasti 
uplatnění na trhu práce bude icM Jh pořádat 
12 workshopů, které navazují na karierové po-
radenství poskytovaném v icM Jh kariérovým 
poradcem s odborným vzděláním.
dále chceme navázat na  spolupráci z  přede-
šlých let a  opět se podílet a  spolupracovat 
na projektech jiných subjektů v Čr.
co se týče letních měsíců, rozhodli jsme 
se uspořádat dvě táborové akce pro děti - 
příměstský tábor v  Jindřichově hradci pro 
předškolní děti a  děti prvních tříd a  putovní 
tábor po  okolí Jindřichova hradce pro děti 
staré 11–13 let. na úspěšný projekt „Projektové 
řízení pro mládež“, který byl podpořen grantem 
MŠMT v roce 2016, chceme navázat letní školou 
pro mladé projektové manažery.
V průběhu roku budeme vysílat v rámci mobi-
lit erasmus+ mladé lidi do zahraničí a realizovat 
mezinárodní projekty v Čr.
Uvítáme spolupráci s mladými lidmi, veřejností 
i ostatními subjekty, kteří by chtěli na organiza-
ci projektů spolku participovat.  

Michaela Babická

cí zrcadlové lety na bezmotorových letadlech. 
Připomenutím akrobatů alfa air je kniha 
„Vzpomínky na  letecký život a  zrcadlo L-13a 
Blaník“, vydaná koncem roku 2016. 
alexandr kubovec je stále aktivním zkušeb-
ním komisařem pro motorová i  bezmotoro-
vá letadla a současně majitelem letecké firmy 
alfa air. František Bartoň je nyní již na zaslou-
ženém odpočinku po  dlouholeté kariéře do-
pravního pilota. dnes létá na ultralehkých le-
tadlech.
Pro členy klubu historie letectví Jindřichův 
hradec je velkou ctí, že tito dva mimořádní pi-
loti přijali jejich pozvání a navštíví město nad 
Vajgarem. V pátek 24. února 2017 od 18.00 
hodin oba zavzpomínají v  konferenčním 
sále Muzea Jindřichohradecka na své zážit-
ky s členy akrobatické skupiny alfa air. na be-
sedě s  názvem „Na  Blanících zády k  sobě“ 
bude také představena krátká filmotéka se se-
střihem několika leteckých dnů, na  nichž ta-
to legendární akrobatická skupina vystupo-

vala, součástí akce bude autogramiáda obou 
aviatiků.

 Vladislav Burian

Alexandr Kubovec a František Bartoň během zrcadlového letu 
na kluzácích L-13 Blaník. 

Foto: archiv F. Bartoně
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 � Centrum pro rodinu Okénko pomůže i letos 
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí

S počátkem roku 2017 odstartoval projekt Podpora 
a  pomoc centra pro rodinu okénko, který je spo-
lufinancován nadačním fondem albert a  jeho ak-
tivitou Bertík pomáhá 2017, nabízející dětem ze 
sociálně znevýhodněného prostředí možnost sys-
tematické péče o  jejich osobnost a  rozvoj schop-
ností formou individuální, rodinné terapie, doučo-
vání a  etopedické intervence. naváže tak na  již 

úspěšnou sérii hodin věnovaných dětem, které v loňském roce podpo-
řilo město Jindřichův hradec. centrum pro rodinu pravidelně navštěvu-
jí předškoláci, žáci základních škol i středoškoláci a je jim zde věnována 
individuální péče, jíž by si za jiných okolností nemohly dovolit ony ani je-
jich rodiny, kterým je v tomto projektu věnována pozornost tak, aby lépe 
a s podporou i pomocí zvládaly svou nelehkou životní situaci. Tento pro-
jekt se stal u zákazníků obchodního řetězce albert nejúspěšnějším a vy-
soutěžil tak první místo před dalšími přihlášenými neziskovkami. 
V rámci centra pro rodinu okénko nadále probíhá doprovázení pěstoun-
ských rodin, individuální vzdělávání pro pěstouny, přednáškové a osvě-
tové aktivity i individuální poradenství.

Petra Davidová

 � Výsadkoví veteráni uctili hrdinství 
československých válečných parašutistů 
V  průběhu letošního roku si budeme připomínat událost, kterou vyvr-
cholil čsl. protifašistický odboj na  území Protektorátu Čechy a  Morava. 
Uplyne 75 let od  útoku na  zastupujícího říšského protektora reinhar-
da heydricha. V  závěru loňského roku proběhla v  nehvizdech východ-
ně od  Prahy vzpomínková akce, která byla věnována vysazení skupiny 
anthropoid. hrdinství československých parašutistů Jana kubiše a Joze-
fa Gabčíka, kteří byli po svém výcviku ve Velké Británii v noci z 28. na 29. 
prosince 1941 vysazeni na území Protektorátu s cílem provést ve spolu-
práci s členy domácího odboje atentát na zastupujícího říšského protek-
tora, si připomněli také členové klubu výsadkových veteránů z Jindřicho-
va hradce. Program v nehvizdech zahájila mše za parašutisty v místním 
kostele, pietní vzpomínka u  památníku u  obecního úřadu, následoval 
seskok armádních parašutistů, prohlídka výstavy a promítání dobových 
dokumentů. Zájemci měli možnost navštívit také samotné místo sesko-
ku, na jehož místě se dnes nachází pomník a informační panel. celá akce 
proběhla pod záštitou ministra obrany České republiky a britské velvy-
slankyně.

Jana Burianová

ChCete nás?
Šakalka, 26 kg, kříženka no, fena,
4-5 roku, kastrovaná
Šakalka je milé, hodné psí stvoření. dopo-
sud žila v přemnožené smečce. k lidem je za-
tím odtažitá, ale od  nás se již nechá pohla-
dit, nandat obojek, kšírky i náhubek. na cizí 
lidi někdy ze strachu zavrčí, ale jde jen o čas, 
aby si zvykla, že jí nic zlého nehrozí. Z vnější-
ho prostředí je velmi vyjukaná, jelikož dosud 
znala jen uzavřený dvůr, zahradu a dům, vše ostatní je pro ni cizí. Jis-
tější si je uvnitř domu. na ostatní pejsky je zvyklá, ale na cizí psy zpr-
vu také cení zuby, je to ze strachu. Po seznámení přijme jak fenu, tak 
psa. Byla zvyklá žít venku s přístupem dovnitř, do tepla. chůzi na vo-
dítku neznala, ale již ji zvládá dobře. není to sice ještě 100%, ale bez 
problému již zvládne na vodítku i dlouhou procházku. doma je čis-
totná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Hasan, kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
hasan je aktivní pejsek střední velikosti
(cca 20 kg), který miluje procházky. S ostatní-
mi pejsky vychází většinou dobře. na vodít-
ku trochu tahá. k  lidem je zprvu zdrženlivý, 
ale když pozná, že mu nic nehrozí, je to velký 
mazel. ideální do domku se zahrádkou.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Tim, kříženec, pes, 7-8 let, kastrovaný
Tim je moc hodný a  milý pejsek středního 
vzrůstu. Velmi si užívá pobyt doma a kontakt 
s lidmi, nevadí mu ani děti. Při správném se-
známení nemá problém s  ostatními pejsky 
ani kočkami. na  vodítku chodí pěkně, péči 
i  léčbu zvládá perfektně. Při nálezu byl Tim 
ve  velmi špatném výživovém stavu. Z  toho 
pramení i řada zdravotních problémů. Větši-
nu z nich jistě v brzké době řádně vyléčíme. 
Mimo jiné má Tim nyní písek v moči. řešíme 
to speciální dietou a  během několika týd-
nů se ukáže, jak trvalé toto onemocnění bu-
de. Tim ale stojí za jakoukoliv zvýšenou péči, 
protože je to prostě skvělý, milý a neskuteč-
ně vděčný společník.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 
Gripen, kříženec francouzského buldočka, 
pes, 9 let, kastrovaný
Gripen je hodný, nenáročný pes menší veli-
kosti. k lidem je mazlivý a kontaktní, ani vy-
chované děti mu nevadí. na  vodítku cho-
dí hezky. Pejsky si vybírá, s  fenkami vychází 
dobře. Je zvyklý žít v bytě, je čistotný, nic ne-
ničí. ideální společník do domku se zahrád-
kou, nejlépe k  dalšímu pejskovi (ideálně 
k fence).
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 
Tiramisu, kříženka no, fena, 5 let,
kastrovaná
Tiramisu je úžasná, klidná a hodná fenka. do-
posud žila v přemnožené smečce. k lidem je 
hodná, mazlivá, vychází skvěle i  s  vychova-
nými dětmi. chůzi na vodítku již zvládá dob-
ře, na volno se drží člověka. S pejsky vychází 
dobře. Vhodná do domku se zahradou, nejlépe se spaním uvnitř. Je 
čistotná, nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 
Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 9 let,
kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktiv-
ní. Má rád společnost lidí. S  fenkami vychá-
zí dobře, ale vhodnější bude jako jedináček. 
Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je však 
v  bytě a  zvládá to skvěle. Je čistotný a  ne-
štěká. na vodítku trochu tahá. není vhodný ke slepicím či kočkám, 
které loví.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz 

Klára Černá 
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HVěZDáRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PřI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ÚNORU 2017

Planety Merkur a Neptun jsou nepozorovatelné, Venuši, Mars a Uran uvidíme večer vysoko nad jihozápadem. Jupiter můžeme vídat po větši-
nu noci kromě večera, Saturn ráno nízko nad jihovýchodem. 
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 představíme 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 4. února první čtvrtí, 11. února úplňkem a 18. února poslední čtvrtí. 26. února nastane nov. 6. února 
projde Měsíc přízemím (368 847 km) a 18. února odzemím (404 336 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvr-
ny 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, plane-
tárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 
Dne 18. 2. v 12. 30 hodin Slunce vstupuje do znamení Ryb.

•	1.	2.	ve 4.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	2,9°	jižně)
•	2.	2.	v 10.00	hodin	–	Venuše	v kvazikonjunkci	s Marsem	(Venuše	5,4°	západně;	nejmenší	roz-
díl	v délce	6.	2.)

•	6.	2.	v 0.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s α	Tau	(Aldebaran	0,3°	severně)
•	6.	2.	v 8.00	hodin	-	Jupiter	v kvazikonjunkci	s α	Vir	(Spica	3,6°	jihozápadně;	konjunkce	v rek-
tascenzi	20.	1.)

•	9.	2.	ve 4.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	s β	Gem	(Pollux	10,9°	severně)

•	15.	2.	v 17.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	2,0°	severně;	seskupení	Měsíce,	
Jupiteru	a Spiky	15.	a 16.	2.	ve druhé	polovině	noci)

•	17.	2.	v 7.00	hodin	–	Venuše	dosahuje	maximální	jasnosti	(-4,6	mag)
•	20.	2.	ve 24.00	hodin	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	3,1°	severně)
•	27.	2.	v 1.00	hodinu	-	Mars	v konjunkci	s Uranem	(Mars	0,6°	severně;	planety	pozorovatelné	
26.	2.	večer	před	konjunkcí	nad	západním	obzorem)

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 únoru 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 únoru 2017:

kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na cestopisný pořad
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Divadla Radka Brzobohatého 
Marca Camolettiho „TřI LETUŠKY V PAřÍŽI“ 
dne 2. února 2017 od 19.00 hodin do diva-
delního sálu. Divadelní předplatné skupi-
ny A.
V  režii hany Gregorové hrají: ernesto Čekan, 
Petr Vágner/Miroslav hrabě, Pavlína Mourková, 
kateřina Peřinová-Velebová, charlotte doubra-
vová, Vladimíra Benoni/irena Máchová. 

Francouzská situační komedie, kde lásky při-
létají a odlétají. alexander je úspěšný pařížský 
architekt, kterému monogamie ovšem nic ne-
říká. Svůj milostný život koordinuje s letovým 
řádem, který se zdá být dokonalý. Vše se ale 
změní příchodem kamaráda ze školy a vypa-
dá to, že i  perfektní navigační systém začne 
mít trhliny. kolotoč bláznivých situací se prá-
vě roztáčí. 

Kulturní dům Střelnice vás zve na  tragi-
komický monolog Norberta Silberbauera 
„SVATOUŠEK“ dne 15. února 2017 od  19.00 
hodin do  divadelního sálu. Golden Archer 
Productions. Divadelní předplatné skupiny B.
V  režii Světlany Lazarové hraje otmar Bran-
cuzský. 
Čestnému kostelníku, který pracuje přes den 
v  tiskárně, se přihodí jedné neděle v  koste-
le nehoda. ozve se prasknutí, spadne na něj 
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krokodýla, pozorování vzácných ptáků rajek, 
plavání s velrybími žraloky a opět spousta ne-
uvěřitelně přátelských domorodců. navíc Jir-
ka jako první člověk v historii přejel transpa-
puánskou „dálnici“ na  skútru, která je stále 
zatím pouze a jen v mapách a v realitě to je jen 
nekonečná bahnitá stezka a strmé štěrkové 
pěšiny skrze divokou džungli.

 Jiří Hruška ml.

 � Fotografické kurzy pro děti a mládež a výstavní program v Muzeu fotografie a MOM

 � Jak vypadá cesta na skútru napříč Indonésií si přijďte poslechnout do Muzea Jindřichohradecka

Již od  ledna mohou přijít nejmladší zájemci 
o  fotografické vzdělávání do  Muzea fotogra-
fie a moderních obrazových médií na  jedno-
rázové skupinové fotografické kurzy, vhodné 
pro školní skupiny i  jako zájmová mimoškol-
ní aktivita. Vybírat lze už tradičně z více témat, 
z nichž k setrvale nejoblíbenějším patří foto-
grafický portrét. kurzy, kterých se ročně zú-
častní na 500 frekventantů, potrvají až do pro-
since.         
na  letošní rok připravilo muzeum pro děti 
a  mládež od  10 do  15 let nadto fotografický 
kroužek / pokračovací kurz, v  němž se v  de-
seti lekcích naučí pod vedením lektora radi-
ma Strojka správně fotografovat. Scházet se 
budou od 6. 3. do 29. 5. každé pondělí kromě 

Přednáška cestovatele Jiřího hrušky ml. se 
uskuteční v konferenčním sále Muzea Jind-
řichohradecka v pondělí 6. února od 18.00 
hodin. Vstupné je 50 kč. 
V  létě 2016 se cestovatel Jirka hruška z  Čes-
kých Budějovic vydal již na  svůj třetí Mo-
ToTriP.aSia na  malém skútru napříč dalšími 
indonéskými ostrovy – Papua, Moluky, Sula-

dvousetkilový pískovcový anděl a  zabije ho. 
Žil celý život podle desatera a znal všech dva-
náct apoštolů jménem, v počítači měl jako vý-
chozí stránku web kardinála, aby si každé ráno 
vychutnal kliknutím myši jeho úsměv. 
retrospektivně si rekapituluje svůj zbožný ži-
vot, přičemž se začínají vynořovat jeho hříchy 
- zlost na lidi, kteří ho opustili, rozhořčení, ne-
návist. konečně vybízí Boha k  reakci a  ani si 
nevšimne, že se nachází v  pekle - svém sou-
kromém pekle. on, který věnoval celý život 
církvi, se ocitá ve slepé uličce. dochází k závě-
ru, že si měl život více užít. 

 Ivana Bačáková 

Borneo a papua: Necestou k rituálům

Na  cestopisný pořad Martina Dufka jste 
zváni 21. února 2017 od 19.00 hodin do ki-
nosálu Střelnice.

To víte, že jsme měli před cestou na  Borneo 
a  Papuu ve  skrytu duše strach, protože my 
Češi a  Moraváci máme (dle vlastního úsud-
ku) velké ‚myslivny‘ - tím myslím chytré hlavy 
- a (i když si to nepřiznáme) jsme samý špek, 
mnohdy navíc naložený v  pivu, či víně, což 
by pro místní lovce lebek a  lidojedy mohlo 
být z hlediska gurmánských zvyklostí lákavé. 

nechci toho prozrazovat moc, abyste se měli 
na co těšit, ale nedá mi to, a zmíním alespoň 
jednu hlášku nejmladšího (a  tudíž i pro lido-
jedy nejchutnějšího člena naší expedice), se 
kterým se chtěl vyfotit domorodý bojovník 
na Papue. Mládenec z toho byl nesvůj, ale ne-

chal se s ním zvěčnit a touhu toho domorodce 
okomentoval: „není nad to, udělat si selfíčko 
se svým budoucím obědem.“
a  vlastně vám ještě mohu přidat úsměvnou 
historku, kterou jsme slyšeli od  našeho prů-
vodce Papuou, ale do pořadu se nevešla. 
když nám dvě Papuánky z  kmene dani uka-
zovali, jak po  staletí získávají sůl z  horského 
slaného vřídla, začal nám náš průvodce ol-
fied koloay vyprávět: „Před pětadvaceti lety 
vzali misionáři několik domorodých studen-
tů teologie na  výlet k  moři. když ho spatřili, 
tak se báli do něj vlézt, bylo nekonečné a pl-
né vln. řidič misionářů, chlap jak hora, nastr-
kal všechny studenty do mělké laguny. Po půl 
hodině setrvávali všichni stále po krk ve vodě. 
Po pětačtyřiceti minutách to přišlo řidiči div-
né, tak je začal po jednom tahat z vody. Pěk-
ně se nadřel, protože měli všichni do jednoho 
břicha plná slané mořské vody. Víte, sůl je pro 
ně tak vzácná, že si jí chtěli udělat v těle po-
řádnou zásobu. Jak to ten den se studenty do-
padlo, si asi umíte představit. no zkuste si vy-
pít sklenici slané vody!“
Zbytek vyprávění máte v pořadu, a  tam, kde 
vznikl, se říká: „Sampai jumpa lagi! hodně 
štěstí a uvidíme se!“

Martin Dufek

svátků od 15.30 do 17.00 hodin. o přihlášení 
na kurzy i kroužek prosíme s časovým předsti-
hem na tel. 384 362 459 či 384 370 771. 
V  únoru je muzeum otevřené od  pondělí 
do pátku v době 10.00–12.00 a 13.00 až 16.00 
hodin, po předchozí domluvě jsou možné též 
další termíny. k  vidění je expozice Moc mé-
dií, jež vznikla za přispění národního technic-
kého muzea v  Praze, výstavy Vladimír nosek 
– od fotografie ke koláži, hony a lovy na his-
torických fotografiích, snímky Jindřichova 
hradce z kurzů pro děti a mládež z předcho-
zích let a prezentace tvorby italského fotogra-
fa Guida Guidiho s  názvem Pohled směrem 
na východ.

Eva Florová  

wesi a částečně zavítal i do samostatného stá-
tu Papua-nová Guinea. nejprve vyrazil na ex-
pedici do hluboké džungle za stále divokými 
domorodci z kmene korowai, kteří stále prak-
tikují kanibalismus, staví si domy na stromech 
a  žijí opravdu jak v  době kamenné. Po  ces-
tě následně zažíval další neuvěřitelná životní 
setkání a  zážitky: mafiáni z  ostrova Biak, lov 
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 � Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRáLOVÉ
4. 2. 2017
noční prohlídka Bílé věže 

CHEB
25. 2. 2017 
Chebský masopust
Tradiční masopustní průvod městem za spoluprá-
ce města cheb a  herců Západočeského divadla 
v chebu.

KUTNá HORA
4. 2. 2017
Kaňkovský masopust 
Masopustní průvod masek, občerstvení, hudební 
doprovod.

LITOMYŠL
5. 2. - 3. 9. 2017
Imaginárium v Litomyšli
regionální muzeum. Živá výstava divadelních, 
loutkových a výtvarných ostrostřelců. Výstava oži-
vuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní 
dekorace. 

POLIČKA
9. 2. 2017
Vysavač
Tylův dům od 19.00 hodin. Bohumil klepl v jedi-
nečné komediální one man show.

TELČ
25. 2. 2017
Masopust v Telči
Ve 14.00 hodin přivítáme na náměstí průvod ma-
sek v čele s horáckým folklorním souborem Pod-
javořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody.

TřEBOŇ
23. 2. 2017
Hudba a poezie
divadlo J. k. Tyla. 5. abonentní koncert v  rám-
ci Zimních abonentních koncertů, na kterém vy-
stoupí doležalovo kvarteto a Valerie Zawadská.

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

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice

únor 2017 www.jh.cz

 � VYBRANÉ ÚNOROVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
PADESáT ODSTÍNů TEMNOTY
(Fifty Shades darker)
Romantický, Erotický / USA / CinemArt

Jamie dornan a dakota Johnson se vracejí jako christian 
Grey a anastasia Steeleová v Padesáti odstínech temnoty, 
druhé kapitole milostného příběhu, který vychází z celo-
světového knižního fenoménu. Začínat bude přesně tam, 
kde skončil jeho předchůdce, tedy film, který celosvětově 
vydělal přes 560 miliónů dolarů. Už na Valentýna 2017 se 
budete moci ponořit do  vyprávění, jež bude ještě o  od-
stín temnější.
odmítnutý christian Grey se pokusí přimět obezřetnou 
anastasii k obnovení vztahu. Ta souhlasí jen pod podmín-
kou, že se zcela změní pravidla, na kterých dosud fungo-
val. Ve  chvíli, kdy se mezi nimi začne obnovovat důvěra 
a do jejich soužití se vrátí stabilita, začnou se kolem nich 
motat temné stíny z christianovy minulosti. Jejich cílem je 
zničit společnou budoucnost páru.
Padesát odstínů temnoty režíruje James Foley (domek 
z  karet) pod bedlivým dohledem autorky předlohy e. L. 
James. 

Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Max Martini, Kim Ba-
singer, Luke Grimes, Eloise Mumford, Rita Ora 
Režie: James Foley
Hrajeme: 
9. až 12. 2.  od 20:00 ve 2D

MLČENÍ 
(Silence)
Drama, Historický / USA, Mexiko, Tchaj-wan / Bioscop

V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontak-
tu se západními mocnostmi. křesťanství je zde postavené 
mimo zákon a křesťané musí svou víru skrývat. 
dva portugalští jezuité, otec rodrigues (andrew Garfield) 
a otec Garupe (adam driver), se vydávají do země vychá-
zejícího slunce s  velmi nebezpečným cílem: najít svého 
učitele, otce Ferreiru (Liam neeson), který se prý zřekl víry. 
Japonští feudálové a vládnoucí samurajové jsou odhodlá-
ni křesťanství ve své zemi vymýtit. Šířit slovo Boží je jeden 
z nejtěžších zločinů. křesťané jsou pronásledováni a bru-
tálně mučeni. Buď se zřeknou své víry, nebo jsou vystave-
ni nekonečné agónii a bolestivé smrti. Mladé mnichy če-
ká ta nejtěžší zkouška víry a vytrvalosti, na kterou možná 
nejsou připraveni…
historické drama Silence natočil oscarový režisér Martin 
Scorsese (Skrytá identita, Vlk z Wall Street) podle románu 
Mlčení od japonského spisovatele Šúsaku endó. 
 
Hrají: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu 
Asano, Ciarán Hinds, Šin‘ja Cukamoto
Režie: Martin Scorsese
Hrajeme:
16. a 17. 2.  od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.bioscop.cz; www.cinemart.cz

2. - 3. 2. 17:30
proČ právě oN? 
komedie / USa / 2d 
2. - 3. 2. 20:00
SpojeNCi
Thriller / USa / 2d
4. - 5. 2. 17:30
velKá ČÍNSKá zeĎ ()
dobrodružný, Fantasy/USa,Čína/3d+2d
4. - 5. 2. 20:00
rozpolCeNÝ
Thriller / USa / 2d
9. - 10. 2. 15:00, 17:30
aNděl páNě 2 
rodinný, komedie / Čr / 2d
9. - 12. 2. 20:00
padeSát odStÍNŮ teMNotY
romantický, erotický / USa / 2d
11. - 12. 2. 17:30
pSÍ poSláNÍ
rodinný, komedie, drama / USa / 2d
15. 2. 19:00
taNeČNiCe (art kino)
Životopisný,drama/Francie,Belgie,Čr/2d
16. - 19. 2. 17:30
leGo® BatMaN FilM ()
animovaný, komedie / USa / 3d+2d
16. - 17. 2. 20:00
MlČeNÍ
drama, historický / USa, Tchaj-wan / 2d
18. - 19. 2. 20:00
KrUHY
horor / USa / 2d
23. - 24. 2. 17:30
zaKladatel
Životopisný, drama / USa / 2d
23. - 26. 2. 20:00
t2 traiNSpottiNG
akční, komedie / V. Británie / 2d
25. - 26. 2. 17:30
reSideNt evil: poSledNÍ Kapitola ()
akční, horor / německo, austrálie / 2d
2. - 3. 3. 17:30
jaCKie
Životopisný, drama / USa / 2d
2. - 3. 3. 20:00
zlato
dobrodružný, drama / USa / 2d

Představení pro děti  (Vždy od 15:00 hodin)

5. 2.
KaMarád KrteČeK
Pásmo pohádek / Čr / 35mm

12. 2.
KropáČeK Má aNGÍNU
Pásmo pohádek / Čr / 2d

19. 2.
KYtiCe poHádeK i.
Pásmo pohádek / Čr / 35mm

26. 2.
ČertovSKÉ a HaStrMaNSKÉ poHádKY
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?

Kopaná – SK Horní Žďár – E.ON Český pohár, skupina A
kolo 1. H. Žďár – Stráž so 11. 2. 17:00
kolo 2. Stará Hlína – H. Žďár so 18. 2. 17:00
Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH
kolo 14. Start Jihlava – JH so 4. 2. 9:00
kolo 15. JH – Pelhřimov pá 10. 2. 17:30
kolo 16. Častrov – JH pá 17. 2. 17:30
kolo 17. JH – Tábor B pá 24. 2. 17:30
Kuželky – TJ Slovan JH B – družstva okresní přebor
kolo 13. JH B – Dačice E čt 2. 2. 17:30
kolo 14. Kunžak B – JH B čt 9. 2. 18:00
kolo 17. Studená B – JH A so 25. 2. 18:00
kolo 18. Dačice A – JH A ne 26. 2. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž, skupina C
kolo 16. JH B – Soběslav B so 11. 2. 10:00
kolo 18. JH B – Sokol ČB B pá 24. 2. 19:00
kolo 17. JH B – Orel ČB C so 25. 2. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I. třídy
kolo 15. JH C – Č. Velenice B st 1. 2. 19:00
kolo 16. Lodhéřov A – JH C pá 10. 2. 18:30
kolo 17. JH C – Kunžak A st 15. 2. 19:00
kolo 18. Suchdol C – JH C so 25. 2. 10:00
JH 1930 D, Jitka JH – okresní přebor II. třídy
kolo 15. Lodhéřov B – JH D pá 3. 2. 18:30
kolo 15. Chlum A – Jitka JH pá 3. 2. 19:00
kolo 16. Jitka JH – Č. Velenice C pá 10. 2. 19:00
kolo 16. JH D – K. Řečice B so 11. 2. 10:00
kolo 17. Chlum A – JH D pá 17. 2. 19:00
kolo 17. Dačice B – Jitka JH so 18 2. 9:30
kolo 18. Jitka JH – Lásenice B pá 24. 2. 19:00
kolo 18. JH D – Č. Velenice C so 25. 2. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III. třídy
kolo 15. JH E – Kunžak B so 4. 2. 10:00
kolo 16. Dírná B – JH E pá 10. 2. 18:00
kolo 17. JH E – Třeboň D so 18. 2. 10:00
kolo 18. N. Včelnice B – JH E pá 24. 2. 19:00
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL
kolo 22. Brno – JH so 4. 2. 18:00
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga, skupina B
kolo 17. Přelouč – JH B so 4. 2. 17:00
kolo 18. Chrudim – JH B ne 5. 2. 10:00
kolo 19. JH B – Vyšehrad so 18. 2. 16:00
kolo 20. JH B – Radotín ne 19. 2. 9:30
Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 extraliga
kolo 5. Brno – JH so 11. 2.
kolo 6. Prostějov – JH ne 12. 2.
kolo 7. JH – Plzeň so 25. 2.
kolo 8. JH – Klatovy ne 26. 2.
Basketbal – BK Lions JH M – mladší mini žactvo U12 KP, sku-
pina F
kolo 4. Strakonice H – JH M so 18. 2.
kolo 4. JH M – Tigers ČB M so 18. 2.
Šachy – TJ Slovan JH A – Jihočeská divize I.
kolo 8. Strakonice A – JH A ne 5. 2.
kolo 9. JH A – Bechyně ne 19. 2.
Šachy – TJ Slovan JH C – Jihočeská divize III. – Východ

kolo 8. Soběslav B – JH C po 27. 2.
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Střed
kolo 31. Žďár n./S. – JH st 1. 2. 18:00
kolo 32. JH – M. Budějovice so 4. 2. 18:00
kolo 33. Písek – JH st 8. 2. 18:00
kolo 34. JH – Pelhřimov so 11. 2. 18:00
kolo 35. JH – DS Č. Budějovice so 18. 2. 18:00
kolo 36. Kolín – JH st 22. 2. 18:07
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga junioři, skupina Střed 
kolo 32. JH – Krkonoše pá 3. 2. 17:00
kolo 33. Chrudim – JH ne 5. 2. 11:00
kolo 34. JH – Velké Popovice pá 17. 2. 17:00
kolo 35. JH – Žďár n./S. ne 19. 2. 16:30
kolo 36. Třebíč – JH pá 24. 2. 18:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga starší žáci B, skupina H+I
kolo 24. Motor ČB – JH pá 3. 2.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – liga mladší žáci D (H+I)
kolo 25. Žebrák – JH B pá 3. 2.
kolo 27. JH B – Milevsko so 11. 2.
kolo 26. Rokycany – JH A so 11. 2.
kolo 27. JH A – Strakonice so 18. 2.
kolo 28. Domažlice – JH B so 18. 2. 10:00
kolo 28. Třemošná – JH A ne 19. 2.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – mini hokej 2009
kolo 6. Soběslav A – JH A ne 12. 2. 9:30
kolo 6. Soběslav B – JH B ne 12. 2. 9:30
kolo 6. JH A – Č. Krumlov A ne 12. 2. 10:30
kolo 6. JH B – Č. Krumlov B ne 12. 2. 10:30
Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ
kolo 12. Vršovice B – JH so 11. 2. 16:00
kolo 13. JH – Kobylisy B so 18. 2. 14:00
kolo 14. Cheb – JH ne 26. 2. 16:30
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga
kolo 12. Vršovice – JH ne 12. 2. 14:00
kolo 14. Olomouc – JH so 25. 2. 15:00
Házená – Házená JH – starší žákyně Žákovská liga MČR
kolo 3. Bohumín – JH so 11. 2.
kolo 3. JH – Otrokovice so 11. 2.
kolo 3. Pardubice – JH so 11. 2.
kolo 3. JH – Olomouc so 11. 2.
Volejbal – TJ Slovan JH – ženy krajský přebor I. třídy
kolo 12. Meteor ČB A – JH po 6. 2. 17:00
kolo 13. JH – Lokomotiva ČB A po 13. 2. 17:00
kolo 14. Slavia PF ČB B – JH po 20. 2. 17:00
kolo 15. Třebín A – JH po 27. 2. 17:00
Šipky – Black Death JH, Z Ypsi JH, Do roka a do dne JH – Ji-
hočeská liga ženy
kolo 8. Libín – BD JH st 8. 2. 18:30
kolo 8. DRDD JH – Ypsi JH st 8. 2. 18:30
kolo 9. Vltava ČB – BD JH st 22. 2. 18:30
kolo 9. Ypsi JH – Kosatky ČB st 22. 2. 18:30
kolo 9. DRDD JH – Libín st 22. 2. 18:30
Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH – Jihočeská liga 
II., skupina C
kolo 14. DC JH – Dírná ne 5. 2. 16:00
kolo 14. HL JH – Lidmaň ne 5. 2. 16:00

kolo 15. Pacov – HL JH so 11. 2. 16:00
kolo 15. Klenovice – DC JH ne 12. 2. 16:00
kolo 16. DC JH – Spitfire Tábor ne 19. 2. 12:00
kolo 16. HL JH – Těmice ne 19. 2. 16:00
kolo 17. Ráj Tábor  – HL JH ne 26. 2. 16:00
kolo 17. Lidmaň – DC JH ne 26. 2. 16:00
Šipky – Jiskra JH, DC Ypsi team JH, Pluskaři FM JH – Jihočeská 
liga III., skupina G
kolo 15. Pluskaři JH – Ypsi JH so 4. 2. 16:00
kolo 15. Jiskra JH – Hospříz ne 5. 2. 12:00
kolo 16. Sviny – Pluskaři JH so 11. 2. 14:00
kolo 16. Ypsi JH – Třeboň so 11. 2. 16:00
kolo 17. Sviny – Ypsi JH so 18. 2. 14:00
kolo 17. Pluskaři JH – Domanín so 18. 2. 16:00
kolo 17. Jiskra JH – Třeboň ne 19. 2. 16:00
kolo 18. Hospříz – Pluskaři JH so 25. 2. 16:00
kolo 17. Ypsi JH – Jiskra JH so 25. 2. 16:00
Florbal – Vajgar Boyz JH – Jindřichohradecká liga JHFBL
kolo 7. K. Řečice – JH ne 19. 2. 9:30
kolo 7. JH – Jihlava ne 19. 2. 10:30
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C
kolo 17. Okříšky – JH ne 26. 2.
kolo 17. Štíři ČB – JH ne 26. 2.
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga, skupina 5
kolo 13. Pelhřimov – JH so 4. 2. 9:00
kolo 13. JH – Rebels ČB so 4. 2. 13:00
kolo 15. JH – Světlá n./S. so 18. 2.
kolo 15. Žďár n./S. – JH so 18. 2.
Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C
kolo 16. JH – Dačice so 4. 2.
kolo 17. Rtyně – JH so 11. 2.
kolo 18. Trutnov – JH ne 12. 2.
kolo 19. JH – Tábor so 25. 2.
kolo 20. JH – Pacov ne 26. 2.
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga, skupina 5
kolo 16. Meťák ČB – JH so 18. 2. 9:00
kolo 16. JH – Štíři ČB so 18. 2. 12:15
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 16. JH B – Vodňany so 4. 2. 10:30
kolo 16. JH B – Soběslav so 4. 2. 13:30
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga
kolo 15. JH – Milevsko ne 19. 2.
kolo 15. JH – Dačice ne 19. 2.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1
kolo 10. Písek Lišáci – JH Red ne 12. 2.
kolo 10. JH Red – Písek Draci ne 12. 2.
kolo 10. Č. Krumlov – JH Red ne 12. 2.
kolo 11. Kaplice – JH Red so 25. 2. 9:00
kolo 11. Č. Krumlov – JH Red so 25. 2. 10:30
kolo 11. JH Red – Tábor so 25. 2. 12:00
Florbal – FK Slovan JH Blue – mladší žáci Jihočeská liga 3+1
kolo 11. JH Blue – Milevsko P so 25. 2. 9:30
kolo 11. Štíři ČB modří – JH Blue so 25. 2. 10:10
kolo 11. Strakonice – JH Blue so 25. 2. 11:50
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daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU TakÉ na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Letem sportovním světem
BADMINTON
oblastní přebor iii. třídy družstev dospělých 
se hraje systémem tří turnajů, které se všechny 
uskutečňují v  sokolovně TJ Slovan v  J.  hradci. 
druhé kolo se tam bude konat v neděli 12. února. 
Představí se sexteto týmů, a sice hoMaho J. hra-
dec, Sokol okrouhlice, Junior team J. hradec, Bc 
dačice, areT Prachatice a  domácí BSc Slovan 
J. hradec, jemuž po i. kole patří třetí příčka. Za-
čátek bojů o mistrovské body je ve 14.00 hodin, 
přičemž tělocvična bude pro rozcvičení k dispo-
zici už o půlhodinu dříve.
HÁZENÁ
na  neděli 5. února nachystala házená J.  hra-
dec turnaj mladších dorostenek. Zajímavá akce, 
v níž ukáže domácí družstvo, kterému po podzi-
mu patří čtvrté místo v nejvyšší soutěži Čr, jak 
je na tom s výkonností před odvetnou jarní částí, 
se uskuteční v jindřichohradecké městské spor-
tovní hale.
od  pátku 24. února od  14.00 hodin do  neděle 
26. 2. se ve sportovní hale v Žirovnici bude konat 
turnaj mladších žákyň (2004 a mladší). o „Žirov-
nický pohár 2017“ bude v třídenním klání usi-
lovat maximálně 9 družstev, která si zahrají kaž-
dé s každým na 2x15 minut. Připravené jsou pro 
hráčky také doprovodné akce a na sobotní večer 
pro všechny slavnostní raut.
NOHEJBAL
Vzhledem k tomu, že kapacita turnaje dvojic ne-
ní nafukovací, rychle s  přihláškami do  iX. ročn-
ku „Nohejbalového Jindřicháče 2016“ přispě-
chala dua například z  rynárce, Jihlavy, dynína, 
Jablonce nad nisou, Pelhřimova, Pardubic, h. 
Brodu, Č. Budějovic, Mezné, Jičína. Pořadate-
lé ze Skok J.  hradec mohou přijmout maxi-
málně 32-36  dvojic, takže se je možné ještě 
bez otálení přihlašovat. Turnaj se koná v nedě-
li 12. února od 8.30 hodin v městské sportovní 

hale v J. hradci, kde se bude hrát na třech kur-
tech podle pravidel ČnS na tři dopady. Startovné 
za duo je 250 korun. Bližší informace o akci po-
dá a přihlášky přijímá hlavní organizátor Petr ře-
žábek (zaba.jh@centrum.cz; zaba.jh@gmail.com; 
602 753 069).
Poosmé se ve sportovní hale v kunžaku uskuteč-
ní turnaj dvojic na dva dopady „Petr Cup 2017“. 
konat se bude v sobotu 25. února od 8.30 hodin. 
hrát se bude na jednom kurtu, kvůli tomu je ma-
ximální počet omezen na  tucet dvojic. na  nej-
lepší čekají věcné odměny. Startovné je 250 kč. 
občerstvení je zajištěno přímo v  místě konání. 
Informace a přihlášky: Petr řežábek – zaba.jh@
centrum.cz; zaba.jh@gmail.com; 602 753 069).
ORIENTAČNÍ BĚH
Již Xi. ročník sedmidílné jihočeské zimní série 
„Sněhulákův kufr 2016/2017“ bude v  sobo-
tu 25. února pokračovat pátým podnikem, je-
hož pořadatelem je Spolek orientačních sportů 
J. hradec. organizace se tentokrát ujme jeho ve-
teránská sekce s označením +50. Závod nachys-
tala do dolní Pěny, přičemž zve každého, kdo se 
má zájem proběhnout, neboť se nebude soutě-
žit jenom v elitních třídách, nýbrž rovněž v kate-
goriích začátečníků a příchozích.
SPORT PRO VŠECHNY
odbor SPV – Sport pro všechny pořádá každo-
roční „Dětský karneval“. konat se bude v sobotu 
18. února v tělocvičně TJ Slovan v jindřichohra-
decké Jarošovské ulici. Tříhodinový zábavný pro-
gram začíná ve 14.00 hodin, přičemž na účastní-
ky čeká diskotéka a různé soutěže. ohodnoceny 
budou nejhezčí masky, své vystoupení předve-
dou dívky z kroužku aerobiku. občerstvení je za-
jištěno v bufetu v i. patře sokolovny. Vstupné je 
20 kč pro děti a o desetikorunu více pro dospělé.
STOLNÍ TENIS
celkem šest turnajů obsahuje ii. ročník „Lentil-

kové série 2016/2017“, která se celá koná v tě-
locvičnách V. Základní školy na jindřichohradec-
kém sídlišti Vajgar. Je určena pro mladší a starší 
žactvo, jejím organizátorem je Sk J. hradec 1930. 
Pátý díl seriálu je na programu v neděli 19. února 
od 9.00 hodin.
TENIS
kompletně je zaplněn šestnáctičlenný turnajový 
pavouk halového okresního přeboru mladších 
žáků. Soutěž pořádá Tenis klub J. hradec na an-
tuce v röschově ulici v pátek 3. a sobotu 4. února 
pokaždé od 9.00 hodin. hlavním favoritem oP je 
nejvýše nasazený Jan Pilař (TJ Jiskra Třeboň), je-
muž v celostátním žebříčku patří 409. místo.

Roman Pišný

 � KOPANÁ
Šestý ročník E.ON Český pohár obohatí 
fotbalovou zimu
Pošesté se bude konat zimní turnaj „e.on 
Český pohár 2016/2017“, který oFS J. hradec 
uskutečňuje jako okresní část „Poháru FaČr“. 
Vítěz tak získává právo postupu do poháro-
vé krajské části. do Vi. ročníku se přihlásilo 
11 mužstev, která byla rozdělena do  dvou 
základních skupin, z nichž vždy nejlepší dvě 
postoupí do finálového dne.
Ve skupinách se bude hrát na hřištích s umě-
lým povrchem ve  Staré hlíně a  na  Piketě 
v  J.  hradci. Všechna utkání se hrají klasicky 
na 2 × 45 minut hrubého času, ale s tím, že 
při konečném nerozhodném výsledku bu-
de o vítězi rozhodovat střelba ze značky po-
kutového kopu. Jednotlivé týmy se mohou 
v turnaji posílit o hráče na hostování, ovšem 
pouze v rámci soutěží, jež řídí oFS Jh a do zá-
pasu můžou za tým nastoupit takovýto fot-
balisté jen tři. novinkou je hromadné (tzv. 
hokejové) opakované střídání, kdy do zápa-
su smí mužstvo nastoupit s 18 hráči, kteří se 
mohou libovolně točit.

Finálový program proběhne v  sobotu 
18. března na UMT S. hlína, kde se o koneč-
né 3. místo utkají celky z druhých příček zá-
kladních skupin a  ve  finále poté proti sobě 
nastoupí jejich vítězové. Prvenství z minulé-
ho roku obhajuje TJ Peč.

Skupina A  (UMT S.  Hlína): Fk S.  hlína, So-
kol halámky, TJ Sokol Stráž n./n., Lokomotiva 
Č. Velenice, Sk h. Žďár.
Skupina B (UMT Piketa): TJ kunžak, TJ Peč, 
Jiskra Strmilov, Sokol Č. rudolec, Fk Studená, 
Sk Popelín 1932.

Sobota 11. února: 9.30 hodin Peč – Stu-
dená (J.  hradec); 11.00 hodin halámky – 
Č. Velenice (S.  hlína); 11.30 hodin Strmilov 
– Č. rudolec; 13.30 hodin kunžak – Popelín 
(oba J. hradec); 17.00 hodin h. Žďár – Stráž 
(S. hlína).

Sobota 18. února: 11.00 hodin Stráž – ha-
lámky; 17.00 hodin S. hlína – h. Žďár (oba 
S. hlína). 

Neděle 19. února: 9.30 hodin Studená – 
Strmilov; 11.30 hodin kunžak – Peč; 13.30 
hodin Popelín – Č. rudolec (vše J. hradec).

Sobota 25. února: 9.30 hodin Strmilov – 
kunžak; 11.30 hodin Č. rudolec – Studená; 
13.30 hodin Peč – Popelín (vše J. hradec). 

Neděle 26. února: 11.00 hodin Č. Velenice 
– Stráž; 13.00 hodin halámky – S. hlína (oba 
S. hlína).

Sobota 4. března: 9.30 hodin kunžak – 
Č. rudolec (J. hradec); 11.00 hodin h. Žďár – 
halámky; 11.30 hodin Peč – Strmilov; 13.30 
hodin Popelín – Studená (oba J. hradec). 

Neděle 5. března: 11.00 hodin S.  hlína – 
Č. Velenice (S. hlína).

Sobota 11. března: 9.30 hodin Č. rudolec – 
Peč (J. hradec); 11.00 hodin Č. Velenice – h. 
Žďár (S. hlína); 11.30 hodin Studená – kun-
žak (J. hradec); 13.00 hodin Stráž – S. hlína 
(S.  hlína); 13.30 hodin Strmilov – Popelín 
(J. hradec).

HOKEJBAL
Mladšímu dorostu TJ HBC Olymp Jindřichův Hra-
dec patří po  polovině základní části extraligy 
8. místo ve skupině B, přičemž v soutěži je suverén-
ně věkově nejmladší. V jeho sestavě jsou i dvě veli-
ce šikovné dívky. Na snímku jsou nahoře zleva Zby-
něk Spurný, Vít Drachovský, David Krejzar, Martin 
Pavlík, Veronika Martínková, Zdeněk Duba a Fran-
tišek Švábirt. V dolní řadě z levé strany klečí Barbo-
ra Matějková, Daniel Slabý, Lukáš Semotán, Michal 
Deutsch a Lukáš Macků. Autorem snímku je před-
seda jednoty Jaroslav Matějka (matej9@seznam.
cz; 601 582 236; http://olympjh.cz/), jenž podá bližší 
informace o náborech hráčů veškerého věku, neboť 
Olymp má kromě dorostu a mužů také týmy mlad-
ších dětí.
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HÁZENÁ
Třídenní mezinárodní turnaj „United Energy Cup“ 
se konal v  Mostě a  přinesl krásný úspěch starším 
žákyním Házené J. Hradec, které mezi 11 družst-
vy obsadily třetí místo za  vítěznými Pardubicemi 
a  druhou Slavií Praha. Jindřichohradecké házen-
kářky porazily Vršovice 7:6, HC Plzeň 7:3, Pardubi-
ce 6:5, Mělník 13:5, Košice 10:3, Lázně Kynžvart 8:3, 
Most 4:2 a  prohrály se Slavií 4:9 a  Trenčínem 5:9. 
O zisk bronzových medailí se zasloužily v horní řa-
dě zleva Tereza Kovářová, Natálie Maxová, Kristý-
na Matoušková, Marianne Trochová, Adéla Liško-
vá, Markéta Spurná a Eliška Tomanová. Dole jsou 
zleva Karolína Loskotová, Markéta Zemanová, Klá-
ra Kartáková, Romana Kalajová a  Šárka Spurná. 

Právě ona, jež na vedlejší fotografii stojí vpravo, by-
la vyhlášena nejlepší brankářkou celého turnaje. 
Spolu s ní se raduje Natálie Maxová, která za 27 na-

střílených gólů obdržela cenu pro nejlepší střelkyni 
mosteckého klání. 

Foto: Karel Petržala
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JIž Od První POLOvIny 19. stOLetí 
trvá záJem O děJIny JIndřIcHO-
va Hradce. mnOHO HIstOrIků se 
zaJímá O  HIstOrII města, které 
Od středOvěkU PatřILO k neJvý-
znaměJŠím v  čecHácH. známým 
reGIOnáLním HIstOrIkem se staL 
Hradecký rOdák…

NáPOVěDA: 
UN, SESE, OKRUŽÍ, BRA, 

AAL, YLO, ZAP, ARMADA, 
POE, EKK, ERZ
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Kulturní kalendář – úNOR 2017 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

Pozvánky na Březen
Městské akce: Ostatní akce:
•	  2. 3.  „VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM“     
  – DIVADELNÍ PřEDPLATNÉ SKUPINY A
•	  9. 3.  MATYáŠ NOVáK – KLAVÍR     
  - PřEDPLATNÉ KRUH PřáTEL HUDBY 
•	 12. 3.  SENIOR KLUB
•	 26. 3.  „ŠÍPKOVá RůŽENKA“ – DIVADELNÍ POHáDKA

•	  7. 3.  ČTENÍ POHáDEK DěTEM    
  – MěSTSKá KNIHOVNA 
•	  7. 3.  PAMATUJ      
  – K UCTěNÍ PAMáTKY OBěTÍ HOLOCAUSTU 
•	 11. 3.  XINDL X – KONCERT
•	 12. 3.  „PINOCCHIO“ – POHáDKY NA FAřE
•	 19. 3.  JEDEN SVěT     
  – FESTIVAL DOKUMENTáRNÍCH FILMů 
•	 25. 3.  JELEN - KONCERT
•	 29. 3.  DUO JAMAHA - KONCERT
•	 31. 3. NOC S ANDERSENEM – MěSTSKá KNIHOVNA
•	 31. 3.  TOMáŠ KLUS

1. února, 16:30 hod.
HRAD LANDŠTEJN
Přednáška Mgr. elišky niederové 
Městská knihovna

2. února, 19:00 hod.
Marc Camoletti „TřI LETUŠKY V PAřÍŽI“
divadlo radak Brzobohatého. 
divadelní předplatné skupiny a.
kd Střelnice

3. února, 15:00 hod.
VEřEJNÉ ČTENÍ DěTEM
Městská knihovna, pobočka Vajgar

4. února, 20:00 hod.
OLYMPIC
koncert
kc Jitka

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

6. února, 18:00 hod.
NA SKÚTRU NAPřÍČ INDONÉSIÍ
Přednáška cestovatele Jiřího hrušky ml.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

6. února, 19:15 hod.
HISTORIE ÚZKOKOLEJKY
na přednášce Českého zahrádkářského
Svazu č. 1 J. hradec vystoupí
Phdr. Pavel Matlas Ph.d
dům dětí a mládeže, růžová ulice

7. února, 15:00 hod.
VEřEJNÉ ČTENÍ DěTEM
Městská knihovna

8. února, 17:00 hod.
ŠUMAVA NEJEN ROMANTICKá
Přednáška Mgr. Ladislava Jandáčka
Městská knihovna

9. února, 16:00 hod.
DOJMY Z KOREJE
Beseda klubu aktivního stáří
centrum sociálních služeb

12. února, 9:30 - 10:30 hod.
TOMáŠ PFEIFFER 
- SETKáNÍ S BIOTRONIKOU
GVn 

13. února, 18:30 hod.
VALNá HROMADA SPOLKU
Setkání Spolku přátel starého Jindřichova
hradce, po kterém následuje přednáška
PhDr. Františka Fürbacha Jindřichův Hradec 
Před 100 lety – rok 1917
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

15. února, 16:30 hod.
JIHOZáPAD USA
Přednáška Petra adama
Městská knihovna

15. února, 19:00 hod.
Norbert Silberbauer „SVATOUŠEK“
Golden archer Production. 
divadelní předplatné skupiny B.
kd Střelnice

16. února, 9:00 – 15:00 hod.
TVůJ HLAS MůŽE ROZHODNOUT
Strukturovaný dialog icM J. hradec
Městská knihovna

17. února, 19:30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a hosté
GVn 

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

18. února, 20:00 hod.
CHARLESTON
Taneční večer ve stylu 20. a 30. let
kd Střelnice

19. února, 16:00 hod.
„STRAKATÉ BAJKY“
divadelní pohádka v cyklu „děti s rodiči 
do divadla“
kd Střelnice

19. února, 18:00 hod.
DáL NIC
Promítání dokumentu z cyklu Jeden svět
evangelická fara, Bratrská 129

21. února, 19:00 hod.
BORNEO A PAPUA
cestopisný pořad
kd Střelnice - kinosál

22. února, 16:30 hod.
JAK NA ŽIVOT S ALZHEIMEREM
Přednáška Marcely rýpalové
Městská knihovna

24. února, 18:00 hod.
NA BLANÍCÍCH ZáDY K SOBě
Beseda klubu historie letectví s alexandrem 
kubovcem a Františkem Bartoněm
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

25. února, 13:00 - 16:00 hod.
ZA ZVÍřáTKY DO DDM
den otevřených dveří spojený s umisťovací 
výstavou psů a koček spolku cibela
ddM

25. - 26. února, 14:00 hod.
DěTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
kd Střelnice

26. února, 13:00 hod.
MASOPUSTNÍ PRůVOD MěSTEM
náměstí Míru

26. února, 15:00 hod.
„JABLOŇOVá POHáDKA“
Pohádky na faře + výtvarná dílna pro děti 
husův sbor, kostelní 188

Probíhající výstavy:

VěDA A VODA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 20. 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

NAROZENI V ČECHáCH 
A NA MORAVě 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2017

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


