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Dobrovolnictví v jindřichohradecké 
nemocnici má dlouholetou tradici

Kulturní dům Střelnice zve na  první kon-
cert v rámci abonentních koncertů KPH 2017  
„NAPŘÍČ STALETÍMI“ dne 9. března v 19.00 
hodin v kapli sv. M. Magdaleny. 
Účinkující: 
předskokánci ZUŠ J. Hradec - Adéla Rojková 
a Julie Frýbortová
Matyáš Novák – klavír
Program: Předskokánci ZUŠ: F. Chopin -  Poloné-
za, S. Prokofjev -  Prchavé vidiny op. 22  č. 8
Matyáš Novák – J. S. Bach – Peludium a  fuga  
d moll BWV 875, L. van Beethoven – Sonáta č. 27  
e moll op. 90, F. Chopin – Etuda op. 10, č. 1,  
F. Liszt – Transcendentální etuda, č. 10, F. Liszt: 
Léta putování: Rok první: Švýcarsko, J. Brahms – 
Variace na Paganiniho téma op. 35, 1. díl, S. Pro-
kofjev – Etuda op. 2
Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998), vítěz řady ná-
rodních a  mezinárodních soutěží, patří díky 
mimořádnému harmonickému cítění, široké-

Nabídka koncertů klasické hudby je zajímavá 
nejen pro předplatitele Kruhu přátel hudby

Děláte rádi něco smysluplného? A dobrovolně? 
Už jste se setkali s dobrovolníkem? A co myšlen-
ka dobrovolnictví v nemocnici?
Posláním dobrovolnictví je přispět ke zlepše-
ní podmínek léčby či dlouhodobé péče o pa-
cienty na lůžkových odděleních a napomáhat 
dětem, dospělým i starým lidem k překonání 
doby, kterou tráví v nemocnici. Dobrovolníci 
přinášejí svůj individuální přístup, zprostřed-
kují kontakt s vnějším světem, zmírňují pocit 
vyloučení.
V mnoha zemích světa je dobrovolnictví uzná-
vanou formou pomoci ve zdravotnictví či so-
ciálních službách a dobrovolná pomoc je zde 
otázkou společenské prestiže. Činností, které 
dobrovolník v nemocnici vykonává, je celá řa-
da, a jsou velmi rozmanité. Dobrovolník může 
dělat společnost starším pacientům, donést 
nemohoucím pití či noviny, vyplnit dlouhý čas 
léčby na  lůžku stolními hrami, četbou knih, 
doprovázet pacienta na  vyšetření, malovat, 

kreslit, povídat si nebo vykonávat jiné druhy 
pomoci na jednotlivých odděleních podle to-
ho, jak se personál, dobrovolník a  pacient či 
klient vzájemně domluví. 

Organizace spojených národů již v roce 1985 
ustanovila 5. prosinec Mezinárodním dnem 
dobrovolníků a  Evropská unie vyhlásila „Ev-
ropský rok dobrovolných činností na podporu 
aktivního občanství“.

(pokračování na str. 10)

mu repertoáru a vynikající úhozové technice 
k nejperspektivnějším pianistům své genera-
ce. Matyáš začal hrát na  klavír v  pěti letech. 
V současné době je studentem Gymnázia J. K. 
Tyla v Hradci Králové, Konzervatoře Pardubice 

ve třídě Jitky Fowler Fraňkové a od září 2013 
rovněž studentem věhlasné klavírní akademie 
„Incontri col Maestro“ v italské Imole ve třídě 
prof. Vovky Ashkenazyho.

(pokračování na str. 2)
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 �Nabídka koncertů klasické hudby je zajímavá nejen pro předplatitele Kruhu přátel hudby
(pokračování ze str. 1)

Matyáš je vítězem mnoha klavírních soutě-
ží  v České republice, Španělsku, Slovinsku, Ra-
kousku, Německu a Polsku a hrdým členem PE-
TROF Art Family. Každoročně odehraje několik 
desítek sólových recitálů nejen v ČR, ale i v za-
hraničí. Jako sólista a komorní hráč se předsta-
vil v Německu, Rakousku, Polsku, Lucembursku, 
Španělsku a Itálii. V letech 2015 a 2016 absolvo-
val dvě velmi úspěšná koncertní turné po Číně.
Matyáš pravidelně spolupracuje s  profesionál-
ními orchestry, je zván na domácí i zahraniční 
festivaly a  účastní se mistrovských kurzů pod 
vedením nejlepších umělců svého oboru.
Matyáš je všestranným umělcem, vyhledáva-
ným komorním hráčem a  korepetitorem, ale  
také velkým znalcem a  milovníkem železniční 
dopravy i členem Českého svazu chovatelů.
Další lahůdkou v  nabídce koncertů v  rámci 
předplatného Kruhu přátel hudby bude kon-
cert souboru „Adamus Ensemble“ (smyčce, kla-
vír, hoboj) 25. dubna v  19.00 hodin v  kapli  
sv. Maří Magdaleny. 
„Adamus  Ensemble“ - iniciátorem založení 
souboru je Jan Adamus, přední český hobojista 
a  dirigent. Vychází ze svých dlouholetých zku-
šeností a ze spolupráce s nejlepšími domácími 
i zahraničními umělci. Především je to Josef Suk, 
se kterým se podílel na interpretaci Bachova a Vi-
valdiho Dvojkoncertu pro housle a hoboj na me-
zinárodním festivalu Pražské jaro. Vrcholem je-
jich spolupráce byla nahrávka „Barokní houslové 
a hobojové koncerty“ pro firmu Supraphon. Ta-
ké smyčcová část souboru se umělecky vyvíjela 
pod vlivem osobnosti Josefa Suka, jeho interpre-
tačního mistrovství, daného také rodovou tradi-
cí - dědečkem houslisty byl žák a zeť Antonína 

Dvořáka, skladatel Josef Suk. Kouzlo osobního 
kontaktu s  Josefem Sukem při společné prá-
ci na  vytváření interpretace a  tónové kultury, 
jež byla mistrovou, ve světě nejvíce uznávanou 
kvalitou, je předpokladem, že umělci, sdružení 
v tomto souboru, budou přímými pokračovateli 
specifické sukovské strhující muzikality. 
Koncert Pošumavské komorní filharmonie 
bude 11. května v 19.00 hodin v kapli sv. Ma-
ří Magdaleny. 
Další koncerty se uskuteční ve druhé polovině 
roku 2017, a  to koncert Edity Keglerové, Ju-
lie Brané a Petra Wagnera (cembalo, zobcové 
flétny, viola da gamba) 12. září v 19.00 hodin 
v kapli sv. Maří Magdaleny.  
Edita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni 
(obor klavír a cembalo) a pražskou AMU, v cem-
balové třídě prof. G. Lukšaité Mrázkové. Násled-
ně pokračovala ve  studiích v  mistrovské třídě  
J. Ogga  na  Královské konzervatoři v  Haagu 

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
BŘEZEN – POSTNÍ DOBA 
V  postních dobách za  starých časů pečovala 
církev o spásu duše a starala se o to, aby se vě-
řící zdržovali nejen konzumace masa a omast-
ku, ale také aby se zřekli všech zábav, přede-
vším „tanců potvorných, kterými ďábel lidi 
k hříchům smrtelným svádí“. Nejen církev, ale 
i světské úřady nařizovaly půsty a dbaly na je-
jich dodržování. A posty trvaly v dávných do-
bách víc než polovinu roku – 186 až 192 dnů! 
Ale nebylo zase tak zle, postní jídelní lístek hý-
řil značným množstvím laciných rybích pokr-
mů, které staročeské kuchařky uměly výborně 
upravovat. Byly to jednak ryby sladkovodní – 
kapři a štiky, které se těšily velké oblibě, pak 
úhoři, lupice (candát), ovesničky (mřínci) a jel-
ci; také se konzumovaly sušené nebo nalože-
né mořské ryby. Chutným postním jídlem byli 
raci a potom maso zvířat, která se rybami živi-
la – vydry, bobři a divoké kachny. Bohatí dá-
vali přednost lososu, to byla vzácná a  drahá 
ryba. Říkalo se jí také „májová rybička“ a  by-
lo zvykem posílat ji darem velkým pánům. 
Na  prvního lososa z  Pardubic měl dokonce 
právo sám pan král. 

PUČÁLKA (velmi starý postní pokrm)
Je to jedna z  nejstarších úprav hrachu a  již 
od pohanských dob patřila pučálka mezi ob-
řadní jídla podávaná o zimním a  letním slu-
novratu. 
Celý neloupaný hrách namočíme přes noc a roz-
ložíme k teplu, aby vyklíčil, což trvá 2 až 3 dny. 
Po  vypučení se upraží na  sucho v  troubě nebo 
na  omastku, pak osolíme, opepříme nebo po-
cukrujeme. 

POSTNÍ POLÉVKA Z JINDŘICHOVA HRADCE 
(Velká dobrota od paní Ivany)
30 dkg čočky, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 bob-
kové listy, 3 dkg šlehačky, hrst sušených švestek, 
sůl, ocet cukr. 

a Královské hudební akademii v Londýně. V ro-
ce 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou di-
sertaci na AMU v oboru Interpretace a teorie in-
terpretace. 
Program: J. Ph. Rameau, J. B. de Boismortier, 
Fr. Couperin.
V  říjnu přijedou mladí umělci ze souboru Ka-
labis Quintet – Zuzana Bandúrová (flét-
na), Jarmila Vávrová (hoboj), Nela Durníko-
vá (klarinet), Denisa Beňovská (fagot), Adéla 
Triebeneklová (lesní roh).
23. listopadu v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Mag- 
daleny se bude konat poslední koncert v rám-
ci předplatného Kruhu přátel hudby, a to Julie 
Svěcené (housle) a Václava Máchy (klavír). 
Pro mládež do  15-ti let je poskytována sleva 
ve výši 50 % z ceny vstupenky na koncerty kla-
sické hudby v rámci Kruhu přátel hudby.  
 

Ivana Bačáková

Čočku dáme vařit, vodou šetříme, tak na 3 prs-
ty nad čočkou, abychom ji nemuseli později za-
hušťovat. Přidáme na drobno nakrájenou cibuli, 
na plátky nakrájený česnek, bobkový list a vaří-
me do měkka. Zalijeme šlehačkou, přidáme su-
šené švestky a krátce povaříme. Pozor – při do-
chucování šetříme cukrem; švestky jsou sladké 
dost. A rada nakonec: čočku předem nemáčíme, 
aby se nerozvařila na  kaši, ale přidáme lžičku 
jedlé sody. Čočka se rychleji uvaří.
Jen je škoda, že se přitom odbourá vitamin B1, 
což si snad jednou můžeme dovolit.

POSTNÍ MARINOVANÝ ÚHOŘ PANSKÉ  
KUCHAŘKY LUISY TEINITZEROVÉ
Úhoře nakrájej na  kousky, nasol a  navleč 
na drát. Mezi kousky úhoře se dají kousky más-
la a ryba se potře i na povrchu. Do pekáče nalej 
vodu, úhoře často potírej máslem, až kůže po-
praská. Pak ho poskládej na mísu, aby byl jako 
celý, svař vodu, víno, ocet, cibulky, koření, citró-
novou kůru a  proceď na  rybu. Ve  studenu ne-
chej uležet. 

Sabina Langerová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

zimní období se pomalu vytrácí a je před námi krás-
né jaro. Se začátkem března nás čeká ve městě jedna 
z největších investičních akcí tohoto roku co se do roz-
sahu a také do dopravních komplikací týče. Jedná se 
o první etapu rekonstrukce Václavské ulice. O té jste si 
mohli přečíst v minulém čísle zpravodaje a nyní jsme 
pro vás připravili přehled veškerých dopravních ome-
zení. Jsme si vědomi toho, že uzavření tohoto kousku 
silnice přinese nejednomu obyvateli a  návštěvníkovi 
města potíže, ale věřte, že se budeme snažit, aby vše 
probíhalo v termínech a v klidu. Se začátkem března, 
jakmile to počasí umožní, uvidíte opět pohyb dělníků 

v Husových sadech. Začne se odstraňovat 
stávající vodní nádrž a místo ní vznik-
ne nový vodní prvek. Jak 1. etapa re-
konstrukce Václavské, tak 1. část re-
vitalizace Husových sadů by měly být 

hotové do začátku turistické sezóny. 

Stanislav Mrvka, starosta města

UDÁLOSTI Z RADNICE
 � Slavnostně jsme odhalili pamětní desku Františka Rákócziho II.

V úterý 24. ledna 2017 se před budovou Muzea 
fotografie a moderních obrazových médií usku-
tečnilo slavnostní odhalení pamětní desky Fran-
tiška Rákócziho II., který v letech 1688 – 1690 po-
býval v jezuitské koleji jako student jezuitského 
gymnázia. Desku odhalil starosta města Stani-
slav Mrvka společně s  ředitelkou Maďarského 
institutu v  Praze Gertrud Kelemen. Samotné-
mu odhalení předcházelo představení života 
Františka Rákócziho II. historikem Muzea Jindři-
chohradecka Františkem Fürbachem v refektáři 

 �Anketa Sportovec roku 2016 zná své vítěze
Ve  čtvrtek 26. ledna 2017 se v  sále Kulturního 
domu Roháč v  Třeboni uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2016 okresu Jindřichův Hradec. První 
místo v kolektivech si vysloužili basketbalisté BK 
Lions J. Hradec, vítězkou ankety v kategorii mlá-
deže do18 let se stala třeboňská taekwondistka 
Anežka Čurdová z klubu Won-Hyo a v kategorii 
dospělých jednotlivců triumfovala už pošesté 
biatlonistka a vytrvalkyně Pavla Schorná z Klu-
bu biatlonu Staré Město pod Landštejnem.

 �Ohlédnutí za lednovým reprezentačním plesem města
XXV. reprezentační ples města Jindřichův Hra-
dec se konal v sobotu 28. ledna 2017 ve spole-
čenském sále Kulturního domu Střelnice. Hostem 
večera byla Ilona Csáková. Jako tradičně jsme dá-
my přivítali růží a pány jindřichohradeckým Tuze-
mákem. Všechny přítomné na začátku pozdravil 
a dobrou zábavu všem popřál starosta města Sta-
nislav Mrvka. K dobré náladě, tanci i poslechu za-
hrál taneční orchestr BARET a místo předtančení 
jsme mohli zhlédnout výborné představení silové 

gymnastiky party kluků Five Fellas. Během veče-
ra také dvakrát vystoupili vynikající Jitka Schnei-
derová a Marek Dědík se svými tanečními kreace-
mi. Celým večerem provázel Ivo Apfel. Nechyběla 
rovněž bohatá tombola a fotokoutek Martina Ko-
záka KKphoto. Děkujeme za účast našim partne-
rům z  rakouského Zwettlu, obzvláště pak panu 
starostovi Herbertu Prinzovi a jeho ženě, že se ja-
ko každoročně zúčastnili této reprezentační akce. 

Foto: Martin Kozák

 �Vedení města ocenilo mladé sportovce
V úterý 31. ledna 2017 se uskutečnilo na Staré 
radnici v obřadní síni ocenění mladých sportov-
ců starostou města Stanislavem Mrvkou, kteří 

v roce 2016 dosáhli mimořádných sportovních 
výsledků na celostátních i mezinárodních spor-
tovních turnajích a šampionátech. Každý z oce-
něných sportovců obdržel poukázku na  ná-
kup sportovního vybavení dle vlastního výběru 
ve výši 2 000 Kč.
Oceněni byli:
za Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z. s.:
Marek Houser, Agáta Hemberová, Anežka Dvo-
řáková, Martin Bajer
za Plavecký klub Jindřichův Hradec, z. s.:
Karolína Šimková, Matyáš Pospíšil, Terezie Kin-
terová, Adéla Lepičová, Šimon Michálek, Filip 
Michálek

 � Setkání představitelů kraje s představiteli obcí
Ve  středu 1. února se v  kinosále KD Střelnice 
uskutečnilo tradiční setkání představitelů Ji-
hočeského kraje s  představiteli obcí Jindřicho-
hradecka. Úvodní slovo pronesl hejtman Jiho-
českého kraje Jiří Zimola. Přítomní starostové, 
starostky, či jejich zástupci se na setkání dozvě-
děli informace z oblastí sociálních věcí, školství, 
podpory zájmové činnosti mládeže a  sportu, 

zdravotnictví, investic, realizací projektů, veřej-
ných zakázek, podpory vědy, dopravní obsluž-
nosti, správy komunikací, územního plánování, 
financí, ekonomiky, správy majetku, životního 
prostředí, zemědělství, lesnictví, kultury, památ-
kové péče, Programu obnovy venkova a  Míst-
ních akčních skupin.

Karolína Průšová

Muzea fotografie a MOM. Mezi významné hos-
ty také patřili zástupci ze Svazu Maďarů žijících 
v ČR - Anna Rákóczi a Zoltán Kokeš.

za Spolek orientačních sportů J. Hradec, z. s.:
Tereza Kinštová, Jáchym Hojný, Dominika Hojná, 
Vojtěch Veselý, Eliška Hojná, Kateřina Blažková
za TCV Jindřichův Hradec, z. s.:
Viktor Kamenický, Hynek Hrdlička, Anna Hrdlič-
ková, František Linduška, Jan Trutna, Petr Velíšek
za VK Vajgar J. Hradec:
Kristýna Neuhortová, Barbora Mátlová, Albert 
Čekal, Vojtěch Picka, Petr Maryška, Anna Drobi-
lobá, Vanesa Müllerová, Adam Píša, Magdaléna 
Přibylová, Tomáš Drobil, Adam Jedlička, Ondřej 
Maryška, Radek Winkler, Pavel Novák
za TJ HBC OLYMP J. Hradec:
Filip Janák a Jan Donauschachtl
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 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

Jak na nový rok… 
1. 1. 2017 Už dvacet minut po půlnoci vy-
jížděli strážníci ke  svému prvnímu případu 
v roce 2017, který by se dal nazvat „Padla fac-

ka, padla Na Točně“. Zde byl svým sousedem 
inzultován mladík, který před panelákem 
odpaloval půlnoční ohňostroj. Důvodem 
mělo být odpalování zábavné pyrotechniky 

v  blízkosti sousedova nového automobilu. 
Strážníci se pokusili několikrát kontaktovat 
„samozvaného strážce pořádku“, který však 
„statečně“ neotvíral. Po  několika dnech by-

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

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 účin-
ném od  1. 1. 2017, dochází ke  změně ter-
mínů zápisů do 1. ročníku základní školy 
od školního roku 2017/2018. 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ 
Jindřichův Hradec po dohodě s řediteli zá-
kladních škol zřizovaných městem Jindři-
chův Hradec oznamuje, že zápis do prvních 
tříd pro školní rok 2017/2018 se uskuteč-
ní ve všech základních školách v Jindřicho-
vě Hradci v úterý 4. dubna 2017 od 14.00 
do 17.30 hodin.

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

 �ODBOR ROZVOJE

V únorovém vydání zpravodaje byla podána 
informace o rekonstrukci části Václavské ulice, 
která bude zahájena od 1. března, nyní upřes-
ňujeme informace o předpokládaném postu-
pu prací a souvisejících změnách a omezeních 
dopravního režimu v této části města. 
Postup prací a uzavírek byl na základě několi-
kerého projednání za účasti zástupců zhoto-
vitele stavby, odboru dopravy MěÚ a Policie 
ČR rozdělen do 4 dílčích etap, ve kterých se 
bude měnit dopravní režim v oblasti křižova-
tek ulic Vídeňská, Václavská a Mlýnská.
Etapa 1 v termínech 1. 3. – 15. 3. 2017 
Bude prováděno připojení vodovodu a kana-
lizací v  křižovatce Vídeňská – Václavská. Uli-
ce Václavská bude uzavřena v  úseku od  Ví-
deňské před křižovatku s  Mlýnskou a  ulice 
Vídeňská bude částečně uzavřena v  místě 
křižovatky s  Václavskou s  úplným vylouče-
ním provozu chodců po lávce přes Malý Vaj-
gar. Obchůzná trasa pro chodce bude vede-
na přes náměstí Míru do ulice Dobrovského 
a kolem zámku do ulice Mlýnské. Provoz vo-
zidel bude řízen světelným signalizačním za-
řízením v ulici Vídeňská a v křižovatce Václav-
ská – Mlýnská, kde bude pro vozidla vyhrazen 
pouze jeden jízdní pruh tak, aby byl vytvořen 
bezpečný prostor pro pohyb chodců v úzkém 
úseku ulice Mlýnské. Pro chodce bude zřízen 
náhradní přechod přes Vídeňskou u objektu 
archivu. Tato etapa bude pro všechny účast-
níky provozu nejnáročnější a  je znázorněna 
v situaci dočasného dopravního značení.
V  průběhu etapy 1 budou vypnuta pevná 
světelná signalizační zařízení na  všech kři-
žovatkách (Rybniční – Nábřeží – Vídeňská – 
Václavská – Mlýnská) a  nahrazena přenos-
ným zařízením.

Etapy 2a a 2b v termínech 16. 3. – 3. 4. 2017, 
jejich změna bude řešena v tomto časovém 
intervalu dle skutečného postupu prací, liší 
se pouze úpravou provozu chodců

Etapa 2a
Bude prováděna výměna inženýrských sí-
tí v  úseku Vídeňská – Mlýnská a  přípojek 
na  straně u „Alžběty“. Ulice Václavská bude 
uzavřena v úseku od Vídeňské před křižovat-
ku s Mlýnskou jako v etapě 1, provoz chodců 
přes lávku bude obnoven do ulice Václavské 
přes náhradní přechod a po chodníku u ob-
jektu archivu. Vídeňská ulice již bude průjezd-
ná bez omezení.

Rekonstrukce Václavské ulice
Etapa 2b
Bude prováděna výměna inženýrských sítí 
v úseku Vídeňská – Mlýnská a přípojek na stra-
ně u  objektu archivu. Ulice Václavská bude 
uzavřena v úseku od Vídeňské před křižovat-
ku s Mlýnskou jako v etapě 1, provoz chod-
ců přes lávku do ulice Václavské po chodníku 
na straně u „Alžběty“. Vídeňská ulice průjezd-
ná bez omezení, náhradní přechod u archivu 
bude zrušen.
V průběhu etap 1 a 2 bude zachován provoz 
vozidel z  horní části Václavské do  Mlýnské 
včetně autobusů veřejné linkové dopravy. 
Etapa 3 v termínech 4. 4. – 31. 5. 2017
Bude prováděna výměna inženýrských sí-
tí v křižovatce Václavská – Mlýnská a úpravy 
povrchů v celém rozsahu rekonstrukce. Ulice 
Václavská bude uzavřena od Vídeňské přes 
křižovatku s Mlýnskou, provoz chodců v pro-
storu staveniště bude probíhat ve vyznače-
ných koridorech dle postupu prací.
V průběhu etap 2 a 3 bude v provozu světel-
né signalizační zařízení v křižovatce Nábřeží – 
Rybniční.
V průběhu etap 1 – 3 budou linky MHD pro-
jíždějící Václavskou ulicí vedeny ulicemi Ví-
deňská a  U  Nemocnice, v  průběhu etapy  
3 budou linky MHD a VLD směr Buk a Polík-
no vedeny objízdnou trasou přes Děbolín 
a Matnou. 
Vzhledem k  tomu, že uvedené uzavírky bu-
dou výrazně komplikovat dopravu ve  měs-
tě, žádáme motoristy o maximální využívání 
vnějšího silničního okruhu, aby intenzita do-
pravy v ulicích Vídeňské a Václavské byla po-
kud možno co nejvíce snížena.

Vladimír Krampera
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POLICIE ČR  
Dne 19. ledna v dopoledních hodinách  po-
žádali rakouští kolegové české policisty 
o spolupráci při pomoci v pátrání po odci-
zeném trezoru ve  městě Kautzen. Rakous-
ká hlídka policie sledovala stopy od vozidla 
až ke státní hranici u obce Staré Město pod 
Landštejnem s  tím, že stopy pokračují dá-
le do vnitrozemí ČR. Na místo záchytu stop 
ihned vyjela hlídka policistů z Nové Bystři-
ce. Policisté při širším ohledání dané loka-
lity zpozorovali u  křižovatky Staré Město 
pod Landštejnem – Veclov ve sněhu patrné 
stopy, jež je dovedly až k hromadě sněhu, 
ze které vyčuhoval z  části paletový vozík, 
na  němž byl přikurtovaný a  téměř zahra-
baný předmět připomínající trezor. Po pří-
jezdu kriminalistického technika na  místo 
byl nalezený trezor, jenž byl nepoškozen 

a uzavřen, policisty vyhrabán a zajištěn. No-
vobystřičtí policisté ve  svém úsilí vypátrat 
možné pachatele krádeže trezoru vytrva-
li a jejich houževnatost přinesla téhož dne 
večer „své ovoce“. Další hlídka novobystřic-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

kých policistů uviděla vozidlo s německou 
poznávací značkou, ve  kterém byli dva ci-
zinci (r. 1995 a r. 1974), které policisté zajis-
tili a  dále provedli ohledání jejich vozidla. 
Ve  vozidle byly věci pocházející z  trestné 
činnosti a  nebylo pochyb o  tom, že cizin-
ci jsou možnými pachateli krádeže trezoru 
s finanční hotovostí v měně EURO. Policis-
té podezřelé muže zadrželi a informovali ra-
kouské kolegy. Byl vydán Evropský zatýkací 
rozkaz rakouskými policisty. Možné pacha-
tele převzalo do kompetence krajské státní 
zastupitelství z  Č. Budějovic k  dalším úko-
nům o vydání (tzv. extradici) dožadujícímu 
státu. Trezor i  se svým obsahem byl krimi-
nalisty předán rakouským kolegům.

Hana Millerová

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 1. 2017 do 13. 2. 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

Marie ŠRÁMKOVÁ, Staré Město pod Landštejnem 1. 2. 1927 13. 1. 2017
Marie KOUBOVÁ, Praha 9. 12. 1930 15. 1. 2017
Miloslava HŮLKOVÁ, Lodhéřov 31. 3. 1932 17. 1. 2017
Miroslav STEJSKAL, Jindřichův Hradec 15. 5. 1925 17. 1. 2017
Stanislav ŠAMAL, Dvoreček 29. 4. 1933 17. 1. 2017
Karel JIŘÍK, Pleše 14. 1. 1935 18. 1. 2017
Jiří ČONDL, Praha 18. 8. 1947 18. 1. 2017
Jan LUKŠ, Jindřichův Hradec 4. 3. 1947 18. 1. 2017
Ferdinand NAGY, Jindřichův Hradec 12. 1. 1942 19. 1. 2017
Evženie RŮŽIČKOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 10. 1939 20. 1. 2017
Marie CUKROVÁ, Jindřichův Hradec 9. 1. 1929 20. 1. 2017
Marie ZIMMERMANNOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 11. 1951 20. 1. 2017
Drahomír NOVÁK, Třeboň - Přeseka 19. 7. 1949 21. 1. 2017
Antonín ALBRECHT, Otín 2. 6. 1924 21. 1. 2017
František BÍLKOVSKÝ, Jindřichův Hradec 22. 10. 1932 21. 1. 2017
Josef DOUDA, Kamenný Malíkov 18. 9. 1941 21. 1. 2017
Drahomíra FIŽOVÁ, Otín 17. 1. 1932 22. 1. 2017
Václav TOMÁŠEK, Veselí nad Lužnicí 12. 9. 1957 25. 1. 2017
Stanislav TŮMA, Jindřichův Hradec 28. 8. 1932 25. 1. 2017
MUDr. Marie MYSLIVEČKOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 5. 1934 28. 1. 2017
PhDr. Josef BÍLEK, CSc., Jindřichův Hradec 15. 6. 1939 28. 1. 2017
Jan MÁCA, Příbraz 17. 4. 1929 29. 1. 2017
Jan ROZPORKA, Jindřichův Hradec 29. 6. 1945 30. 1. 2017
Marie KRUPIČKOVÁ, Stráž nad Nežárkou 5. 12. 1932 30. 1. 2017

Jana OCHOTSKÁ, Deštná 11. 3. 1938 30. 1. 2017
Michaela ŠTĚDRÁ, Kardašova Řečice 10. 3. 1956 30. 1. 2017
Jiřina TOMÁŠŮ, Nová Bystřice 19. 10. 1949 30. 1. 2017
Jana KLOUČKOVÁ, Horní Radouň 18. 6. 1952 30. 1. 2017
Věra POZNÍČKOVÁ, Kardašova Řečice 3. 12. 1950 1. 2. 2017
Josef POŠVÁŘ, Záhoří 29. 3. 1933 1. 2. 2017
Jana ZADÁKOVÁ, Nová Včelnice 9. 5. 1932 2. 2. 2017
František DVOŘÁK, Oldřiš 26. 10. 1932 4. 2. 2017
Marie PÍCHOVÁ, Pleše 29. 8. 1926 4. 2. 2017
Bohuslava KUMŽÁKOVÁ, Lhota u Číměře 7. 11. 1950 5. 2. 2017
Jan SVOBODA, Kunžak 13. 10. 1936 5. 2. 2017
František ŽÁK, Kardašova Řečice 16. 10. 1929 5. 2. 2017
Růžena SLÍPKOVÁ, Samosoly 1. 8. 1930 6. 2. 2017
Josef FILEK, Dolní Lhota 1. 4. 1928 6. 2. 2017
Ladislav VICHRA, Deštná 16. 6. 1942 7. 2. 2017
Josef BEZEMEK, Plasná 15. 12. 1945 7. 2. 2017
Zdeněk ROHAN, Jindřichův Hradec 4. 11. 1923 8. 2. 2017
Jiří DVOŘÁČEK, Jindřichův Hradec 26. 9. 1956 10. 2. 2017
Josef DEBNÁR, Jindřichův Hradec 10. 8. 1959 10. 2. 2017
Libuše TUPÁ, Doňov 8. 5. 1936 10. 2. 2017
Jindřiška VEČEŘOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 10. 1943 10. 2. 2017
Josef RŮŽIČKA, Horní Pěna 12. 4. 1944 11. 2. 2017
Jan PŘÍLEPEK, Jindřichův Hradec 15. 11. 1931 13. 2. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

la celá věc předána na  OO PČR, kde podal 
údajný přestupce trestní oznámení na  oh-
ňostrůjce.
Sousedi 
24. 1. 2017 Oslava narozenin v  panelovém 
domě na sídl. Vajgar bude mít dohru u pře-
stupkové komise MěÚ J. Hradec.  Oznámení 
na údajné rušení nočního klidu se totiž „zvrh-
lo“ v urážku na cti.
Advokát 
25. 1. 2017 oznámil telefonicky muž, že byl 
napaden v  jednom z domů v ulici Pod Hra-
dem. Napadený muž hlídce sdělil, že od sou-
sedů slyšel nějaký hluk, nadávky a ženský křik, 
proto došel ke dveřím sousedky a zabouchal 

na ně. Po otevření dveří se mu však nedosta-
lo vysvětlení, nýbrž pádné rány pěstí. Útoč-
ník na nic nečekal a z domu prchnul. Strážníci 
muže (expřítele sousedky napadeného mu-
že) dohledali. Ten však „ztratil paměť“ s  tím, 
že v  domě sice byl, ale vůbec nic neudělal. 
Vzápětí se v něm probudily advokátské geny 
a požadoval postoupení ke správnímu řízení, 
kde prokáže svoji nevinu.
Čtenář 
26. 1. 2017 v 18.25 hodin vyjížděli strážníci 
do provozovny KAUFLAND, kde neunikl bys-
trému oku ostrahy muž, který pronesl přes 
pokladnu časopis ukrytý v  podpaží. Náruži-
vý čtenář nejprve tvrdil, že u pokladny zapo-

mněl časopis vyndat. Ze lži ho však usvědčil 
kamerový záznam, na kterém muž při vyklá-
dání zboží na pokladní pás dělá možné i ne-
možné, aby mu časopis nevypadl. Ke čtyřice-
ti korunám za zcizený časopis tak „vyfásnul“ 
muž od strážců zákona ještě pokutu. 
Lovci lebek 
V  lovce lebek se proměnili strážníci Měst-
ské policie Jindřichův Hradec v  měsíci led-
nu. Ve čtyřech případech dopadli uprchnuvší 
chovance výchovného ústavu a jednu osobu 
dodali do výkonu trestu. Po všech hledaných 
osobách bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

Roman Stejskal
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 27. ledna 2017 se uskutečnilo vítání občánkův refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. První občánky v 10.00 hodin při-
vítal starosta města Stanislav Mrvka, druhé v 11.00 hodin místostarostka Petra Blížilová. 

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník

V 10.00 hodin: Petr Chromý, Gabriela Boukalová, David Degl, Zuzana Dolejšová a Tiffany Findová.

V 11.00 hodin: Miky Malík, Vítek Nosil, Jan Novák, Jiří Petrů, Metoděj Rozsypal, Adam Ryšavý, Alexandra Soukupová a Filip Trachta. 
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jež zdobeni byli znakem modré pětilisté růže 
na zlatavém poli byli lidé silných gest, mužných 
činů a v bouřích reformace stáli vždy po boku 
tábora a národa. Kdo z nich tušil, že jejich rů-

že skoro po čtyřstoletém odumření bude tak-
to znovu vrácena k životu! Z úvah jsem probu-
zen milým hlasem vzácné mojí hostitelky, která 
vítá mne na koridoru, jehož stěny jakož i všech 
druhých chodeb a schodišť jsou od shora do-
lu pokryty sbírkou starých zbraní a maleb. Ne-
ní zde jediného předmětu, který by nebyl ori-
ginálem. Vcházíme do vnitřních komnat a sálů, 
kde jedno překvapení stíhá druhé, nikdo, kdo 
z  pracovníků našeho veřejného života neměl 
štěstí zavítati do Strážského zámku, netuší, jaké 
poklady ze všech oborů starého i  moderního 
produktivního umění jsou zde sneseny a s vr-
cholným uměleckým taktem urovnáno. Čestné 
místo zaujímá zde přirozeně naše české umění 
s folkloristickou sbírkou. Celé dny bylo by nut-
no strávit tu studiem jednotlivých uměleckých 
děl. Pro radost bibliofilů jsou zde dva sály, kte-
ré obsahují v sobě cenné prvotisky klasiků svě-
tových literatur, k nimž se důstojně řadí česká 
knihovna, kdež od  prvopočátků naší literatu-
ry až do knihy, která před týdnem objevila se 
na knihkupeckém trhu, jest sneseno všechno.
-------------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v  budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu od  12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

2. března 1917
Profesor Karel Steinhauser zemřel
S všeobecnou a opravdovou účastí přijata by-
la v městě našem zpráva, že v Bohnicích dne 
20. února zemřel ve věku 61 býv. gymnasiální 
profesor p. K. Steinhauser, syn známého a ob-
líbeného býv. profesora na ústavu zdejším Jos. 
Steinhausera, zv. „otcem studentů“. 

Díky
vzácnému lidumilu a příznivci chudých dítek 
městské opatrovny, panu Janu Mukovi, prů-
myslníku a  měst. radnímu, vyslovuje správa 
měst. opatrovny za darovaných 20 párů dře-
váčků, nejuctivější díky a jménem dítek vroucí 
„Zaplať Bůh!“

Za vajíčko 32 hal 
žádala na  trhu K. H. z Nového Etinku. Policie 
zakročila. 

Cikáni
Od 10.-13. m. m. přenocovala v  lese u Děbo-
lína, náležejícímu hospodáři M. Michálkovi, 
tlupa cikánů sestávající ze známých Ištvana 
J., Jos. Růžičky a  J. Grofa. Z dobu ty vypůjčili 
si z  lesa dříví, které spálili. Četnictvo je téhož 
dne přistihlo a odevzdalo okres. soudu. U kaž- 
dého ze zatčených bylo nalezeno několik  
10 K. J. Růžička byl hledán jinými soudy pro 
různé delikty.

Zlato za železo
Úředními vyhláškami vybízí se občanstvo, aby 
státním výměnným úřadům odvádělo skvos-
ty nebo jiné předměty ze zlata a stříbra v do-
mácnostech chované, ježto v držení státu mo-
hou býti použity ke všeobecnému prospěchu. 
V upomínku na světový zápas obdrží dárce že-
lezný prsten. Úředně ověřená sbírka pro Hra-
dec a okolí jest u firmy A. Landfras Syn, kdež 
možno železné prsteny ihned obdržeti. Podo-
týká se pouze, že výměna musí míti cenu nej-
méně 5 K, by železný prsten vydán býti mohl. 
Též za obnos 5 K lze i prsten taký si zaopatřiti. 

15. března 1917
Nový sníh
Včera po celý den hustě sněžilo a po celý den 
byl citelný mráz. Zima letos nemůže se s ná-
mi rozloučiti. Mrazy proti únoru ovšem znač-
ně polevily, ale v noci se přeci ještě dostavují. 
Doufejme, že nastávající jarní svátek sv. Jose-
fa vše napraví a že konečně se na sluníčku, ne 
u kamen, trochu vyhřejeme. 

Pohledy na Jindřichův Hradec
zařazeny jsou do  bohatě ilustrovaného díla 
„Mein Oestereich – mein Heimatland“ ve Vídni 
vydaného. Představují pohled na město s ma-
lým Vajgarem a na zámek ze strany jihozápad-
ní. V textu, kde se pojednává o městech a hra-
dech v Čechách, o J. Hradci zmínka se nečiní.

Tělocvičná jednota „Sokol“ v  Jindřichově 
Hradci
Pořádá v  sále na  Střelnici „Tělocvičnou bese-
du“ s řadou rytmických čísel – na místě ohlá-
šeného data – až dne 31. března a  1. dubna 
t.r. Změna tato nutna jest pro nepředvídanou 
opravu sálu „Střelnice“. Podrobný program Tě-
locvičné besedy přineseme v příštím čísle. 

23. března 1917
Provolání!
Okresní výbor v Jindř. Hradci dovoluje si zdvo-
řile upozorniti, že zřizuje dle stanov c. k. mís-
todržitelstvím pro král. České schválených 
Okresní komisi pro péči o  mládež v  zastup. 
Okresu Jindřichohradeckém. Účelem komi-
se jest pečovati o chudé děti osiřelé, opuště-
né a zanedbané, o děti tělesně neb duševně 
abnormální, jakož i o sirotky po padlých vojí-
nech, a to ve všech směrech.
-------------------------------------------------------------
Václav Velínský, Na zámku ve Stráži
Ohlas od Nežárky, 2. března 1917
…Dneska ale být doma ve Stráži a nesložit tu 
povinný hold úcty naší slavné krajance slečně 
Emmě Destinnové, neviděti umělecké poklady 
tu nakupené, bylo by tak jako býti v Římě a ne-
jíti na Kapitol! Použiv milého pozvání jdu sta-
rou alejí stromů ku bráně zámku, z jejíhož por-
tálu znovu vykvetla tu v kameně stará pětilistá 
růže Vítkovců, pánů ze Stráže, Rožmberků, kte-
rá tu od XI. století až do konce XVI. století bez 
přerušení z  rodu na  rod vládla. Mnozí z  těch, 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Březnový Ohlas od Nežárky informoval o tuhé zimě, která před sto lety stejně jako letos udeřila v našich zeměpis-
ných šířkách. Připomeňme, že v březnu roku 1916 nebyl dostatek ledu pro ledování, protože jednoduše nenamr-
zl. Nabízí se tak srovnání s nynější dobou a zdá se, že se situace po sto letech zcela opakuje. Po loňské mírné zimě 
bez sněhu a mrazu letos obého můžeme užít do sytosti. Obtížnější to bylo v době války, kdy Hradečané očekávali 

v březnu roku 1917, po nucených školních prázdninách způsobených nedostatkem uhlí a úsporných opatřeních ve svícení a topení, příchod jara. Mís-
to toho těsně před svátkem Josefa opět přituhlo a napadl nový sníh. Na stránkách Ohlasu se v té době objevil fejeton, který popisuje návštěvu autora 
na zámku u Emy Destinnové ve Stráži nad Nežárkou. Zajímavý úryvek o vybavení zámku předkládáme.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 �Uctít památku obětí holocaustu můžete i vy
YMCA Jindřichův Hradec a  spolek Zikaron vás 
opět srdečně zvou k účasti na vzpomínkové ak-
ci PAMATUJ! v úterý 7. března 2017 od 16.00 
hodin na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. 
Akce se koná k uctění památky obětí holocaus-
tu. 8. března 1944 bylo v  plynových komorách 
koncentračního tábora Osvětim – Birkenau za-
vražděno během jediné noci 3792 nevinných 
českých mužů, žen a dětí. V předvečer výročí té-
to tragické události zazní v mnoha českých měs-
tech písně, které pomyslně spojí všechny, kdo 
chtějí projevit úctu všem obětem holocaustu 
a  také naději, že v  naší zemi budou překonány 
projevy nenávisti, xenofobie a rasismu:

• Hatikva (Naděje) - tehdy lidová píseň, dnes 
státní hymna Izraele

• Shema Jisrael - vyznání víry
• Kde domov můj - česká státní hymna
K této výzvě se v našem městě již popáté připojí 
pěvecké sbory
• YMCA – Jakoubek
• Smetana
• Chrámový sbor Adama Michny
• Zanoty
Každý rok na společný zpěv bezprostředně nava-
zuje ještě další program. Letos vás zveme na pro-
mítání filmu „Děti Antonína Kaliny“ (režie: Pa-
vel Dražan, 52 minut) od 16.30 hodin v kostele 

Církve československé husitské (bývalá židov-
ská synagoga, Kostelní 188/I, Jindřichův Hradec). 
Jde o příběh muže, který v pekle koncentračního 
tábora Buchenwald dokázal zachránit více než tisí-
covku židovských dětí.
Spolek Zikaron srdečně zve rovněž širokou veřejnost 
dne 8. března 2017 v 18. 00 hodin do prostor bý-
valé židovské synagogy v  Jindřichově Hradci 
na  divadelní představení inspirované psychologic-
kým románem Pan Theodor Mundstock. Hostem, 
autorem divadelního zpracování a současně i hlav-
ním a jediným hercem bude Jaroslav Achab Haidler.

Hana Nosková, Marta Leblová

 �Nejmladší stíhací československý pilot v RAF navštíví Jindřichův Hradec
Je nám velkou ctí, že do našeho měs-
ta zavítá významná osobnost váleč-
ného nebe, brigádní generál letectva 
Emil Boček, jeden z  našich posled-
ních žijících veteránů vzdušných bo-
jů v období II. světové války. Besedu 
s  názvem „Byl jsem nejmladším čes-
koslovenským stíhacím pilotem v RAF“ 
připravuje Klub historie letectví Jin-
dřichův Hradec za  podpory města 
Jindřichův Hradec a  Muzea Jindři-
chohradecka. Součástí besedy bude 
autogramiáda E. Bočka. Záštitu nad 
akcí převzal starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka. 
Ti z vás, kteří jste se zúčastnili alespoň 
jednoho ze „Setkání čs. válečných 
a  poválečných letců v  Jindřichově 
Hradci“, jste se měli opakovaně mož-
nost s  generálem Emilem Bočkem 
setkat. Tento věčně mladý a  obdi-
vuhodně vitální muž oslavil v  úno-
ru letošního roku své 94. narozeniny. 
Nejspíše jen málokdo však zná jeho 
osobní příběh, který mladého Emila 
zavedl do řad britského Královského 
letectva a posléze do kokpitu stíhací-
ho letounu Spitfire.
Emil Boček se narodil 25. února 1923 
v Brně - Tuřanech. Učil se strojním zá-
mečníkem, ale probíhající první mě-
síce války zcela změnily jeho další 
osud. Do  zahraničního odboje ode-
šel z domova tajně 27. prosince 1939 
v pouhých 16 letech! Dostal se na Slo-
vensko, poté do  Maďarska. Zde byl 
zadržen četníky a vrácen zpět na Slo-
vensko. Své pokusy pokračovat přes 
Maďarsko tzv. balkánskou cestou 
opakoval tak dlouho, až se nakonec 
skutečně dostal do Budapešti a  tam 
na  francouzský konzulát. S  pomocí 
Francouzů poté odjel do  Jugoslávie, 
dále do Řecka a Turecka. Další cesta 
ho zavedla do libanonského Bejrútu, 
odkud přeplul lodí do  francouzské-
ho středomořského přístavu v  Mar-
seille. Následně byl dopraven do pří-
mořského městečka Agde, kde byl 

16. dubna 1940 přijat do čs. armády 
a nastoupil jako vojín 9. roty 1. pěšího 
pluku vojenský výcvik. Aby se mohl 
stát jako neplnoletý vojákem, musel 
svůj věk „načerno“ postaršit o  jeden 
rok. Koncem května 1940 byl pře-
velen k 2. čs. pěšímu pluku, s ním se 
zúčastnil obranných bojů ve  Francii. 
Po kapitulaci země galského kohouta 
dorazil 26. června 1940 s vojáky naší 
pěší jednotky do přístavu Séte, z kte-
rého se následující den vydali do Vel-
ké Británie. 

Na území Albionu vstoupil 12. červen-
ce 1940 v  přístavu Liverpool, odtud 
byli naši vojáci přemístěni do  stano-
vého tábora v  zámeckém Cholmon-
deley Park v hrabství Cheshire. Po ab-
solvování povinných zdravotních 
prohlídek požádal 17. srpna 1940 
o  zařazení do  aktivních záloh brit-
ského Královského letectva (RAF VR), 
kam byl přijat 21. září 1940. Již o  tři 
dny později nastoupil do  kurzu pro 
letecké mechaniky, který dokončil  
8. února 1941 se získanou kvalifi-
kací letecký mechanik-drakař. Od   
26. dubna 1941 do 28. října 1942 pů-
sobil u 312. čs. stíhací perutě jako me-
chanik, snem Emila Bočka však bylo 
stát se stíhacím pilotem. Jeho žádos-

ti bylo vyhověno, byl odeslán k  Čs. 
náhradnímu tělesu na  základně RAF 
Cosford a následně odtud do pilotní-
ho výcviku. Postupně absolvoval řa-
du odborných kurzů, včetně výcviku 
v kanadském De Wintonu. Svůj první 
cvičný let zde uskutečnil 12. červen-
ce 1943. Poté byl 4. září 1943 převe-
len do  34. pokračovací letecké školy 
v  kanadském Medicin Hat, kde celý 
náročný výcvik úspěšně zakončil 28. 
ledna 1944. Posléze prošel další ná-
ročné pilotní kurzy ve  Velké Británii, 
až byl 20. listopadu 1944 přidělen k „B“ 
letce 310. čs. stíhací perutě na základ-
ně RAF North Weald. Zde absolvo-
val 28. října 1944 svůj první operační 
let. Následovaly četné útočné opera-
ce proti německým pozicím na  úze-
mí kontinentální Evropy a doprovody 
spojeneckých bombardovacích sva-
zů na strategické cíle v Němci okupo-
vaných oblastech. Svůj poslední ope-
rační let provedl E. Boček z letiště RAF 
Manston 12. května 1945. Jako váleč-
ný stíhací pilot odlétal celkem 26 bojo-
vých akcí v délce 73 hodin a 50 minut. 
Do  rodné vlasti se Emil Boček vrá-
til 13. srpna 1945 s čs. stíhacím win-
gem, který přistál na pražském letišti 
v Ruzyni. Následně byl převelen k Le-
teckému pluku č. 2 v Praze - Kbelích, 
2. března 1946 odešel na  vlastní žá-
dost z  armády v  hodnosti rotmistra 
v záloze. Byl soukromým automecha-
nikem, poté se stal zaměstnancem 
Mototechny. V  letech 1958-1983 byl 
zaměstnán jako soustružník ve  vý-
zkumném ústavu České akademie 
věd. V roce 1991 byl povýšen na plu-
kovníka, 8. května 2014 na  brigád-
ního generála letectva. Je nositelem 
řady vysokých čs. i spojeneckých vy-
znamenání, včetně Řádu Bílého lva. 
O životě generála E. Bočka byl v roce 
2012 natočen dokument „Nezlomný“. 
V současné době žije v Brně. 
V  roce 2016 se Emilu Bočkovi splnil 
s odstupem sedmdesáti let velký sen. 

Brigádní generál Emil Boček, nositel 
Řádu Bílého lva, rok 2010.

Bylo mu umožněno opět usednout 
do kokpitu stíhacího Spitfire a prole-
tět se nad z války známou anglickou 
krajinou. Záběry z  tohoto letu bu-
dou představeny v pátek 31. března 
2017 od 18.00 hodin v konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradec-
ka na besedě s generálem Emilem 
Bočkem „Byl jsem nejmladším čes-
koslovenským stíhacím pilotem 
v RAF“, a to díky svolení České tele-
vize, která tuto událost zaznamena-
la. Splněný sen vlil E. Bočkovi do  žil 
novou energii a  chuť do  další neu-
tuchající práce pro veřejnost. Před-
náší na školách, svým jménem zaští-
til výstavbu památníku prezidenta 
Dr. Edvarda Beneše v Brně. Účastní se 
pietních aktů, aby vzpomněl své bo-
jové druhy, kteří již odešli do aviatic-
kého nebe. 
Emil Boček je dlouholetým příte-
lem členů Klubu historie letectví Jin-
dřichův Hradec i  starosty města Sta-
nislava Mrvky. To bylo také jedním 
z hlavních důvodů, proč ve městě nad 
Vajgarem společně oslavíme besedou 
94. narozeniny tohoto věčně mladého 
Ikara ve slušivé modré uniformě. 
Program generála Bočka bude na Jin-
dřichohradecku skutečně bohatý. 
Mimo uvedené besedy se v  pátek  
31. března dopoledne setká se stu-
denty Gymnázia V. Nováka v  Jin-
dřichově Hradci, aby zavzpomínal 
na  dobu, kdy se ve  svých 16 letech 
rozhodl odejít bojovat proti Hitlero-
vi. V sobotu 1. dubna 2017 v 11.00 
hodin pak Emil Boček slavnostně 
zahájí novou sezónu v  Leteckém 
muzeu Deštná, jehož podstatná část 
je expozičně věnována našim letcům 
z období II. světové války. Srdečně vás 
všechny zveme na  besedu v  konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradec-
ka i  na  setkání v  deštenském Letec-
kém muzeu. Více informací najdete 
na: www.khl-jhradec.cz.

Text a foto:  Vladislav Burian 
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 �Výročí operace Anthropoid připomene přednáška v kinosále Střelnice
K  75. výročí operace ANTHROPOID pořá-
dá Klub výsadkových veteránů v  Jindřicho-
vě Hradci 21. března 2017 ve 14. 00 hodin 
v  sále kina Střelnice přednášku plukovníka 
PhDr.  Eduarda Stehlíka. Jeden z  nejvýznam-

nějších českých historiků v ní shrnuje a v sou-
vislostech uvádí fakta, kterými připomene 
tento největší odbojový čin II. světové války 
v  Evropě. Přednáška je určena široké veřej-
nosti a zakončena bude besedou a autogra-

miádou tohoto autora řady historických pub-
likací. Pro zájemce na závěr promítneme film 
ATENTÁT režiséra Jiřího Sequense, natočený 
v roce 1964.

Petr Čejka

zapojit, byla tato zkušenost důležitým krokem 
v  jejich osobním zrání. Žádného člověka nelze 
podporovat jednostranně pouze v uplatňování 
jeho práv. To bychom se stali tlupou asociálních 
izolovaných jedinců, kteří stále něco vyžadují. 
Každý z nás potřebuje podporu i ve vnímání po-
třeb bytostí kolem nás – to jest v sociálním zrání 
a odpovědnosti. Dnes je běžné být mecenášem, 
sociálně odpovědnou firmou, donátorem – a to 
společnost od bohatých a úspěšných vcelku sa-
mozřejmě očekává. Ale i mezi příjemci různých 
podpor a  dotací je třeba posilovat vědomí, že 
nežijí jenom pro sebe. Mohou podle svých mož-
ností a schopností také někomu udělat radost, 
někoho dalšího podpořit. Nemusí jít o tisíce, ty 
ani nemají. Ale každý drobný krok dobré vůle, 
drobný peníz či dáreček otevírá stavidla energie 
lásky a posílá ji dál.

Drahomíra Blažková 

 �Nežijeme jenom pro sebe
Motto: „Proč jsou lidé nešťastní? Protože chtějí 
uvěznit energii lásky, což je nemožné“. 

(Paulo Coelho)
V  průběhu let obdrželi lidé v  Oknech celou 
spoustu darů. Dobrovolníci v  podobě neob-
vyklé zkušenosti, která podpořila jejich osobní 
růst, zakladatelé a později zaměstnanci v podo-
bě rozvoje veliké spousty pracovních i lidských 
dovedností, klienti v poskytnutí zázemí pro svůj 
život, rozvoje návyků i dovedností pro rozšíření 
vztahů a zapojení do různých aktivit. Celé orga-
nizaci se pak dostalo podpory jak formou spon-
zorských darů, dotací, tak i například poraden-
ských služeb. Léta jsme se snažili vyjadřovat svoji 
vděčnost formou článků, výstav a různých akcí. 
V uplynulém roce se však stalo něco zvláštního. 
Sami klienti chráněného bydlení si všimli míst-
ní potřebnosti a začali ji řešit. Co je zaujalo, byla 
opuštěná zvířátka. Ke zvířatům mají klienti hez-

ký vztah. Někteří chovají ptáčky, morčata a jiné 
zvířectvo, ale netroufají si pečovat o větší zvíře. 
Přesto je mají rádi. A tak se rozhodli založit po-
kladničku a spořit v ní drobné peníze na krme-
ní pro opuštěná zvířata, která našla svůj domov 
v útulku CIBELA. Vzdát se části kapesného pro 
ně nebylo jednoduché rozhodnutí – nikdo z kli-
entů neoplývá velkými financemi a z toho mála, 
co mohou utratit, si rádi koupí limonádu, sušen-
ky a jiné požitky, občas našetří na kino, divadlo, 
nebo malý dáreček přátelům či rodině. Myslet 
konkrétně na opuštěná zvířata jim dalo trochu 
práce, ale přineslo i  radost. Byli jsme překva-
peni, že každý týden v pokladničce přibylo pár 
drobných. Během vánočního času pokladnič-
ku vybrali a své drobné spočítali. Hromádka čí-
tala 900 Kč. Peníze předali pracovníkům útulku, 
protože jen oni vědí, co zvířátkům prospěje a co 
jim chutná. Pro klienty, kteří se rozhodli do akce 

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2017

Merkur se objeví v druhé polovině měsíce večer nad západním obzorem, Venuši můžeme vidět v první polovině měsíce také večer nad západním ob-
zorem. Mars je možné spatřit ještě večer nad západem po celý měsíc, Jupiter již bude možné pozorovat po většinu noci kromě večera. Saturn se objeví 
ráno nízko nad jihovýchodem a Uran najdeme už jen poměrně nízko nad západem. Neptun  je v březnu nepozorovatelný. Prohlídka Měsíce, zejména 
kolem první čtvrti, je opravdu nádherná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc zprava, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útva-
ry vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledem tak vidíme krásný prostorový a velmi působivý obraz se všemi detaily. 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. března první čtvrtí, 12. března úplňkem a 20. března poslední čtvrtí. 28. března nastane nov. 3. března projde Měsíc přízemím (369 095 km), 
18. března odzemím (404 612 km) a 30. března opět přízemím (363 874 km). Za jasného počasí je velmi poutavé i pozorování Slunce. Nenechme si 
ujít mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny, anebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se 
speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje. Obloha na přelomu zimy a jara, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu 
zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. 
Dne 20. března v 11. 28 hodin Slunce vstupuje do znamení Berana – začátek astronomického jara, jarní rovnodennost.

• 1. 3. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 10,6° jižně; seskupení Měsíce, Venuše a Marsu večer 
nad západním obzorem)

• 2. 3. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,7° jižně)
• 2. 3. ve 4.00 hodiny – Neptun v konjunkci se Sluncem
• 7. 3. ve 2.00 hodiny - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 11. 3. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,5° severně)
• 14. 3. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,8° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky))

• 18. 3. ve 13.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 5,8° jižně)
• 18. 3. ve 13.00 hodin - Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 8,5° jižně)
• 20. 3. ve 13.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 3,2° severně)
• 25. 3. v 11.00 hodin - Venuše v dolní konjunkci se Sluncem
• 29. 3. ve 13.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 7,0° jižně; seskupení  

Měsíce, Merkuru a Marsu večer nad západním obzorem)
• 30. 3. v 18.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,8° 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 březnu 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 březnu 2017:
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CHCETE NÁS?
Bělka, kříženka NO (30 kg), fena, 7 let, 
kastrovaná
Bělka je hodná, starší fenka. Doposud žila 
v přemnožené smečce psů. K lidem je hod-
ná, naopak se na páníčka dost fixuje. S  ji-
nými pejsky zpravidla vychází, ale je domi-
nantnější. Byla zvyklá žít venku s přístupem 
dovnitř do  tepla. Chůzi na  vodítku zvládá 
dobře, na  volno se drží člověka. Doma je 
čistotná. Vhodná do klidnějšího prostředí bez větších přesunů a změn.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Gripen, kříženec francouzského buldoč-
ka, 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 chodí 
hezky. Pejsky si vybírá, s  fenkami vychází 
dobře. Je zvyklý žít v  bytě, je čistotný, nic 
neničí. Ideální společník do  domku se za-
hrádkou.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Tiramisu, kříženka NO, fena, 5 let, 
kastrovaná
Tiramisu je úžasná a  hodná fenka. Dopo-
sud žila v přemnožené smečce. K lidem je 
hodná, mazlivá, vychází skvěle i  s  vycho-
vanými dětmi. Chůzi na vodítku již zvládá 
dobře, na volno se drží člověka. S pejsky vy-
chází dobře, ale je dominantnější. Vhodná 
do domku se zahradou, nejlépe se spaním 
uvnitř. Je čistotná, nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Judy, kříženka, fena, 16 let, kastrovaná
Judy je drobná, nenáročná fenečka. Je to 
stále aktivní psí babča, která není vhodná 
k  drůbeži, kočičky taky ráda prožene. Bez 
problémů zvládne delší vycházku. Je zvyk-
lá žít v bytě a je čistotná. Není to vyloženě 
mazlík, ale společnost lidí má ráda. Vhodná 
raději do rodiny bez dětí či ke starším lidem, protože potřebuje svůj klid. 
S ostatními pejsky vychází většinou dobře, ale zprvu je trochu „brblavka“. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Čertík, kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Čertík je mladý, aktivní pejsek, který zvládne delší 
procházky, ale doma si rád pohoví na gauči, takže 
rozhodně není jen na ven na zahradu. K lidem je 
přítulný, dobře vychází jak s dospělými, tak i ma-
lými dětmi. Fenky miluje, s ostatními psími kluky 
si někdy chce vyjasňovat pozice, ale velký rváč to 
není, jde v pohodě usměrnit. Dobře chodí na vo-
dítku a  je v  bytě čistotný. Bez problémů může 
chodit i  na  volno, přivolání má dobré (musí ale 
v pánovi cítit autoritu, pokud ne, dokáže si dělat, 
co chce). Hledá tedy hodný a milující domov, kde 
bude cítit, že majitel je tím, kdo tomu velí a pak dokáže být skvělý parťák 
do pohody i nepohody.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (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 - 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

 �Městská knihovna zve v březnu na besedu 
o Petru Vokovi, cestopis o Korsice a další akce
V rámci 8. ročníku akce „Březen – měsíc čtenářů“, který vyhlašuje SKIP 
ČR, máme připraveny pro čtenáře a  návštěvníky zajímavé besedy 
na různá témata (začátky v 16.30 hodin). Hned 1. 3. nabídneme „Ro-
mantiku v manželství i po letech“ (P. Adame), 8. 3. „Poruchy učení“  
(Z. Masopustová), dále oblíbené cestopisy 15. 3. „Cesta do Tanzánie“ 
(K. Bušta), 23. 3. „Korsika - ostrov hor“ (J. Valsová) či historická témata 
21. 3. „Jindřich IV. z Hradce“ (M. Fronková) a 29. 3. „Petr Vok – rene-
sanční kavalír“ (J. Psíková). Děti zveme 7. 3. od 15.00 hodin na čtení 
pohádek a dobrodružných příběhů a 31. 3. proběhne v knihovně „Noc 
s Andersenem“ (info na dětském oddělení). V rámci oslav 125. výročí 
založení vyhlašuje knihovna v březnu výtvarnou a literární soutěž o za-
jímavé ceny pro děti a mládež do 15 let na téma „Jak bude knihovna 
vypadat za 125 let“. Bližší info na www.knihjh.cz a na dětských oddě-
leních. Zájemci o výstavy mohou navštívit „Podmořský svět“ Tomáše 
Kotouče z klubu Tethys. Spolupráci jihočeských a britských pracovníků 
památkové péče představí výstava Kateřiny Cichrové a Ludmily Ourodo-
vé „Kulturní dědictví – 25 let spolupráce jihočeských a britských pa-
mátkářů“ (realizováno ve spolupráci s NPÚ České Budějovice). Prohléd-
nout si bude možno i kresby dětí z místních ZŠ „Lesy a příroda kolem 
nás“. Pro handicapované spoluobčany a seniory ze sdružení Mesada 
pořádá knihovna 2. 3.  „Malé poslechové dopoledne s audioknihou“. 
Pro přihlášené zájemce jsou zajištěny další kurzy „Trénování paměti“. 
V internetové čítárně v suterénu knihovny bude v březnu probíhat pro-
dej vyřazených časopisů a 1. - 4. 3. v rámci „Týdne čtení aneb čtení 
sluší každému“ nabídneme registraci novým čtenářům zdarma. 
Těšíme se na vás v městské knihovně.

Tomáš Dosbaba, Simona Pavlišová

 �Dobrovolnictví má v jindřichohradecké 
nemocnici dlouholetou tradici
(pokračování ze str. 1)

Dobrovolníkem se může stát každý, bez rozdílu věku, pohlaví, ná-
rodnosti, stačí mít chuť věnovat trochu svého času někomu jinému. 
Program může oslovit mladé lidi, starší občany či důchodce. Nabízí 
jim možnost blíže se seznámit se zdravotnickou profesí, možnost po-
moct překonat pacientovi či klientovi náročné chvíle v nemoci a při-
spět tím k lepšímu průběhu a efektu léčby nebo možnost vyplnit svůj 
čas, realizovat se a být aktivní v péči o druhé.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. má dobrovolnictví svou již ně-
kolikaletou osvědčenou tradici pod vedením koordinátora a nemoc-
ničního kaplana Mgr. Benjamina Krause. 
Spirituální péče o  klienty, pacienty a  jejich blízké a  současně o  za-
městnance nemocnice, kterou nemocniční kaplan poskytuje, se roz-
víjí již od začátku roku 2011 a dobrovolnictví bylo jen dalším krokem 
při doprovázení nemocných v obtížných situacích a v napomáhání 
k mobilizaci jejich sil v boji s nemocí. 
V dobrovolnické službě v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. se vystří-
dal v uplynulých letech již značný počet studentů, ale také podnika-
telů, zaměstnanců a čerstvých aktivních penzistů, kteří chtějí smys-
luplně trávit svůj volný čas a být prospěšní.
Spirituální služby i dobrovolnictví se v nemocnici potkávají s velkým 
úspěchem jednak u pacientů či klientů, ale také u zaměstnanců. Pro-
to bychom rádi touto informací dali příležitost širšímu okruhu cha-
rismatických zájemců o tuto činnost.  
• Je vám více než 15 let?
• Chcete aktivně trávit svůj volný čas?
• Chcete být někomu prospěšný?
• Chcete poznat nové lidi a nové prostředí?
• Chcete se stát dobrovolníkem?
Kontaktujte Mgr. Benjamina Krause, 
mobil: 737 314 457, e-mail: kraus@nemjh.cz

Benjamin Kraus
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na hořkoslad-
kou komedii Renata Giordana a Rodolfa So-
nega „VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM“ dne 2. března 2017 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. Agentu-
ra Harlekýn. Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Vladimíra Strniska hrají: Simona Stašo-
vá, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fri-
drich/Petr Vančura. 
Rodinný život manželů Bonettiových a  jejich 
dospívající dcery se pohybuje zdánlivě v každo-

 � Czech Dance Tour chce roztančit Česko. Jindřichův Hradec již v březnu
12 tanečních kol, 7 soutěžních víkendů, cho-
reografie ve stylu street dance, disco, show 
i artového tance, tituly mistrů Čech, Moravy 
i celé České republiky, to je ve zkratce nová 
soutěž tanečních skupin, která na jaře zaví-
tá do osmi českých a moravských měst. Je-
jí cíl: Roztančit celé Česko. Jindřichův Hradec 
sportovnímu tanečnímu umění fandí a projekt 
podpořil záštitou starosty. Do města nad Vaj-
garem, kde proběhne 26. března v  Městské 
sportovní hale čtvrté kolo celé regionální túry, 
se sjedou tanečníci z Jihočeského kraje a z Vy-
sočiny, a ti, kteří před porotou uspějí, postou-
pí do finále Čech, aby se pak v závěrečné bitvě 

v Praze utkali o tituly mistrů celé České repub-
liky. V ní je bude hodnotit i Tomáš Verner, čes-
ký krasobruslař, mistr Evropy a náš olympionik.
Show - free - cheer 
Pokud tedy přemýšlíte, že začnete tančit, pak 
svůj první krok můžete uskutečnit třeba i jako 
divák. Budete mít hned lepší představu, který 
styl vaší taneční duši imponuje. Třeba zjistíte, 
že jste zrození pro cheerleaders nebo, že disco 
není až takové retro. Oba styly jsou na progra-
mu CZECH DANCE TOUR, společně s nimi i dis-
ciplíny jako hip hop dance nebo plesové for-
mace. Některým tanečním stylům se věnují 
dokonce i děti od 3 let, většině teenageři i ge-

nerace dospělých tanečníků. Všichni bez roz-
dílu vyznávají rytmus, energii a chuť soutěžit, 
které patří do motta celé akce. Více informací 
na: www.czechdancetour.cz.

Hana Čermáková

 �Dům gobelínů se i letos může pochlubit bohatým programem
V sobotu 1. dubna 2017 uplyne 5 let od doby, 
kdy se poprvé otevřely dveře tkalcovského mu-
zea Domu gobelínů. Stejně tak i letos 1. dubna 
se budeme těšit na první návštěvníky letošní šes-
té sezóny. Otevírací doba i ceny prohlídek zůstá-
vají nezměněny. Kromě stálých expozic mohou 
příchozí obdivovat tapiserie utkané dlouhole-
tým uměleckým vedoucím jindřichohradeckých 
dílen textilním výtvarníkem Josefem Müllerem. 
Výstava Josef Müller / Tapiserie je prodloužena 
až do  konce roku 2017. Zároveň v  tomto roce 
chystáme vydání knihy věnující se životu toho-
to talentovaného a skromného výtvarníka, jeho 
tvorbě a vlivu na produkci textilních uměleckých 
dílen v Jindřichově Hradci. V dubnu bude zahá-

jena výstava Textilní svět Vladimíra Holuba, která 
představí tapiserie utkané Olgou Teinitzerovou dle 

návrhu Vladimíra Holuba. Vedle výstav a  kultur-
ních akcí pořádá Dům gobelínů i víkendové kur-
zy textilních technik. Již v březnu proběhne kurz 

paličkování pod vedením lektorky Jany Krauso-
vé. Uskuteční se ve třech po sobě jdoucích ne-
dělích, tedy 5. března, 12. března a 19. března 
2017. Případní účastníci kurzů se mohou přihlá-
sit osobně, telefonicky, či e-mailem na  adrese 
maskova@dumgobelinu.cz. Děkujeme za přízeň 
a budeme se těšit na vaši návštěvu. 
Otevírací doba:
duben až prosinec denně mimo pondělí
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Základní vstupné 60 Kč, 
snížené (děti, senioři) 30 Kč, rodinné 100 Kč
Tel. 384 370 880, 384 370 881, 384 370 884 
www.dumgobelinu.cz 

Rita Škodová

denní jednotvárnosti. Fabio věnuje většinu své-
ho času práci v bance a koukání na  fotbalové 
zápasy v televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho ro-
dina byla omylem sledována a filmována sou-
kromým detektivem místo sousedky známého 
politika. Manžel se tím náramně baví a vše vy-
práví své ženě. Ta se zdá být naopak velmi zne-
pokojená. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě 
všedních dní manželského páru?

Ivana Bačáková

 � Jindřichohradecký zámek chystá v nové sezóně mnoho zajímavostí
Letošní sezóna bude zahájena v  sobotu  
1. dubna a  naši návštěvníci se mohou těšit 
na  zajímavé změny. Pozornost si zasluhuje no-
vě instalovaná a  o  mnohé neobvyklé exponá-
ty obohacená prohlídková trasa B – Gotický pa-
lác, připomínající více život na zámku v období 
středověku a  také význam a  moc rodiny pánů 
z Hradce, kteří nejenže vybudovali jindřichohra-
decký hrad a zámek do podoby, v jaké jej zná-
me, ale také významně ovlivnili vzhled našeho 
města i celého regionu. V polovině května plá-
nujeme otevření zčásti nově zařízené a v tzv. Ze-
lených pokojích náročně restaurované trasy A. 
Pravidelné i nové návštěvníky doufáme potěšit 

skutečností, že se po roční odmlce do jindřicho-
hradeckého zámku na  začátku měsíce dubna 
vrátí oblíbená velikonoční výstava, během níž 
zámecké interiéry první prohlídkové trasy obo-
hatí téměř tisíc vajec mnoha barev a  velikostí 
v roztodivných kombinacích, doplněných navíc 
v letošním roce i netradičními květinovými aran-
žemi. Výstava bude trvat od  8. do  17. dubna.  
Od  15. do  17. dubna bude navíc mimořádně 
zpřístupněna bez průvodců. Ti sice budou pří-
tomni a připraveni odpovídat na otázky, ale kaž-
dý návštěvník bude moci procházet interiéry tak 
dlouho a v takovém sledu, jaký si sám vybere.

Tomáš Krajník
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ 
10. - 11. 3. 2017
Veletrh Infotour a cykloturistika 
Kongresové centrum Aldis   

CHEB
1. - 31. 3. 2017 
Retromuseum představuje:
pana Vajíčko -  legendární kreslenou postavu, kte-
rá ohraničovala reklamní bloky a liberecký PLAS-
TIMAT, jehož výrobky nechyběly za  socialismu 
v žádné domácnosti.

KUTNÁ HORA 
20. 3. 2017
Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprsku 
zapadajícího slunce presbytářem katedrály, spoje-
né s hudebním zážitkem.

LITOMYŠL
do 3. 9. 2017
Imaginárium v Litomyšli
Regionální muzeum v Litomyšli. Živá výstava di-
vadelních, loutkových a  výtvarných ostrostřelců. 
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky 
a divadelní dekorace. Do této výstavy smíte vstou-
pit jako do výtvarné herny.

POLIČKA
do 16. 4. 2017
Od doby kamenné do doby 
slovanských hradišť 
Interaktivní výstava o pravěku v Centru Bohuslava 
Martinů v Poličce.

TELČ
2. – 31. 3. 2017
Česká republika - památky UNESCO
Výstava velkoformátových fotografií Libora Sváč-
ka v Městské galerii Hasičský dům se koná u příle-
žitosti 25. výročí zápisu města Telče na Seznam svě-
tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 3. v 16.00 hodin 
s vystoupením žáků ZUŠ Telč.

TŘEBOŇ
29. a 31. 3. 2017
Filmový festival Expediční kamera 2017 
18.30 hodin, Dům Štěpánka Netolického. Nejlepší 
cestovatelské a outdoorové filmy sezóny z celého 
světa i novinky z domácí produkce.

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 BŘEZNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
BÁBA Z LEDU
Drama, Komedie / ČR / Falcon

Po  setkání s  otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná 
ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit 
svůj stereotypní život, který se doposud točil výhrad-
ně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), 
snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. 
Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční 
víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnos-
ti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů 
má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojen-
cem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen 
svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužilec-
kou komunitu na břehu Vltavy. 
Představitelka hlavní hrdinky filmu Bába z ledu režiséra 
Bohdana Slámy herečka Zuzana Kronerová podstoupi-
la kvůli roli náročnou přípravu spojenou nejen s herec-
kými zkouškami, ale i se zasvěcením do procesu otužo-
vání. Trénovala několik měsíců, aby pak mohla v zimě 
natáčet scény ve studené Vltavě. V příběhu plném lásky 
dávajícím naději, že život lze vzít do vlastních rukou v ja-
kémkoli věku, si zahrála po boku Pavla Nového. Celove-
černí film Bába z ledu se snaží s humorem rozkrývat ne-
lehké rodinné vztahy mezi třemi generacemi.
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav 
Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková 
Režie: Bohdan Sláma
Hrajeme:  17. až 19. 3.  od 17:30 ve 2D

MASARYK
Životopisný, Drama / ČR, SR / Bioscop

Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance 
a pozdějšího československého ministra zahraničí, 
Jana Masaryka, se vrací do  doby těsně před dru-
hou světovou válkou. Ve  třicátých letech vrcholí 
Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví pře-
vážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světo-
vé mocnosti na stranu Československa. Muž, oce-
ňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník 
a milovník života, má však i svou temnou stránku. 
Masaryk hledá únik před svým jménem, před od-
povědností i před sebou samým v hýřivém životě, 
alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýz-
nění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou 
ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s poli-
tickými kolegy i  s  přáteli. Na  několik měsíců mizí 
kamsi do Ameriky. Na pozadí historických událos-
tí se odehrává napínavý životní příběh okouzlující-
ho, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže 
a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Hrají: Karel Roden, Paul Nicholas, Dermot Crowley, Ar-
ly Jover, Gina Bramhill, Hanns Zischler, Eva Herzigová
Režie: Julius Ševčík
Hrajeme:  23. a 24. 3.  od 20:00 ve 2D

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

2. - 3. 3. 17:30
JACKIE
Životopisný, Drama / USA / 2D
2. - 3. 3.  20:00
ZLATO
Dobrodružný, Drama / USA / 2D
4. - 5. 3. 17:30
VŠECHNO NEBO NIC
Komedie / ČR / 2D
4. - 5. 3.  20:00
LÉK NA ŽIVOT
Thriller, Mysteriózní / USA / 2D
8. 3.   19:00
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Dokumentární, Hraný / ČR / 2D
9. - 10. 3. 17:30
MUZZIKANTI
Romantický, Hudební / ČR / 2D
9. - 10. 3.  20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Romantický, Erotický / USA / 2D
11. - 12. 3. 17:30
BALERÍNA
Animovaný / Francie, Kanada / 2D
11. - 12. 3.  20:00
LOGAN: WOLVERINE
Akční, Sci-Fi / USA / 2D
15. 3.   19:00
MÍSTO U MOŘE (ART kino)
Drama / USA / 2D
16. 3.  17:30
ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!
ROLLING STONES - HAVANA MOON
Dokument + Koncert / V. Británie / 2D
17. - 19. 3. 17:30
BÁBA Z LEDU
Drama, Komedie / ČR / 2D
17. - 19. 3.  20:00
KONG: OSTROV LEBEK
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 3D+2D
23. - 26. 3. 17:30
KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný / USA / 3D+2D
23. - 24. 3.  20:00
MASARYK
Životopisný, Drama / ČR, SR / 2D
25. - 26. 3.  20:00
ŽIVOT
Sci-Fi, Thriller / USA / 2D
30. - 31. 3. 17:30
I DVA JSOU RODINA
Komedie, Drama / Francie / 2D
30. - 31. 3.  20:00
GHOST IN THE SHELL
Akční, Thriller, Sci-Fi / USA / 3D+2D
1. - 2. 4. 17:30
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Drama, Fantasy / USA, Španělsko / 2D
1. - 2. 4.  20:00
JOHN WICK 2
Akční, Krimi, Thriller / USA / 2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)

5. 3.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
Pásmo pohádek / ČR / 2D
12. 3.
PANE, POJĎTE SI HRÁT
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
19. 3.
VLÁČEK KOLEJÁČEK
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
26. 3.
S KRTKEM DO POHÁDKY 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?

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – I. liga muži
kolo 16. JH – JF Kladno ne 5. 3. 14:00
kolo 17. Nové Strašecí – JH ne 12. 3. 14:00
kolo 19. Přelouč – JH ne 19. 3. 14:00
kolo 18. JH – Jihlava so 25. 3. 14:00
kolo 20. JH – Polička ne 26. 3. 14:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – extraliga mladší dorost, skupina B
kolo 12. JH – Suchdol ne 5. 3. 10:00
kolo 13. Hostivař – JH so 11. 3. 11:00
kolo 14. Kovo Praha – JH ne 12. 3. 9:30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – přebor ČR mladší žáci – JIH
kolo 11. JH – Prachatice so 4. 3. 11:00
kolo 12. JH – Pedagog ČB so 18. 3. 15:00
kolo 13. JH – Dobřany ne 26. 3. 11:00
Kopaná – SK Horní Žďár – E.ON Český pohár, skupina A
kolo 4. H. Žďár – Halámky so 4. 3. 11:00
kolo 5. Č. Velenice – H. Žďár so 11. 3. 11:00
Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH
kolo 18. Dačice D – JH pá 3. 3. 18:00
kolo 19. JH – Chotoviny pá 10. 3. 17:30
kolo 20. Soběnov – JH pá 17. 3. 17:30
kolo 21. N. Včelnice – JH pá 31. 3. 19:00
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B
kolo 19. Pojbuky A – JH A so 11. 3. 15:00
kolo 20. Veselí n./L. A – JH A ne 12. 3. 10:30
kolo 22. JH A – Třeboň A pá 24. 3. 19:00
kolo 21. JH A – Borovany A so 25. 3. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž, skupina C
kolo 20. JH B – N. Včelnice A pá 10. 3. 19:00
kolo 21. Suchdol A – JH B so 25. 3. 15:00
kolo 22. Třeboň B – JH B ne 26. 3. 10:30
Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I. třídy
kolo 19. JH C – Č. Velenice A st 1. 3. 19:00
kolo 20. Suchdol B – JH C so 11. 3. 10:00
kolo 21. JH C – Třeboň C st 15. 3. 19:00
kolo 22. Studená D – JH C pá 24. 3. 17:30
Stolní tenis – SK JH 1930 D, Jitka JH – okresní přebor II. třídy
kolo 19. Jitka JH – Majdalena A pá 3. 3. 19:00
kolo 19. Dačice B – JH D so 4. 3. 9:30
kolo 20. Dírná A – Jitka JH so 11. 3. 10:00
kolo 20. JH D – Lásenice B so 11. 3. 10:00
kolo 21. Jitka JH – JH D pá 17. 3. 19:00
kolo 22. Č. Rudolec A – Jitka JH po 20 3. 18:00
kolo 22. JH D – Dírná A so 25. 3. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III. třídy
kolo 19. JH E – Lomnice B so 4. 3. 10:00
kolo 20. Č. Rudolec B – JH E st 8. 3. 18:00
kolo 21. JH E – Majdalena B so 18. 3. 10:00
kolo 22. N. Bystřice – JH E pá 24. 3. 18:00
Basketbal – BK Lions JH – muži KNBL, nadstavba – skupina A2
kolo 4. JH – Prostějov so 4. 3. 18:00
kolo 5. Ústí nad Labem – JH st 8. 3. 18:00
kolo 6. JH – Ostrava čt 16. 3. 18:00
kolo 7. Svitavy – JH so 25. 3. 18:00
kolo 8. JH – Brno st 29. 3. 18:00
kolo 9. Prostějov – JH pá 31. 3. 18:00
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga, skupina B
kolo 21. M. Boleslav – JH B so 4. 3.
kolo 22. Brandýs n./L. – JH B ne 5. 3.
Basketbal – BK Lions JH – junioři U19 liga, play-out B
kolo 7. JH – Brandýs n./L. so 11. 3.
kolo 8. JH – Kolín ne 12. 3.
kolo 10. Benešov – JH ne 26. 3.
Basketbal – BK Lions JH – kadeti U17 liga, play-out B
kolo 8. Tigers ČB – JH ne 5. 3.
kolo 9. JH – Modřany so 18. 3.
kolo 10. JH – Klatovy ne 19. 3.
Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 extraliga
kolo 9. JH – Sokol pražský so 11. 3.
kolo 10. JH – Litoměřice ne 12. 3.
kolo 3. JH – Opava so 25. 3.
kolo 4. JH – Ostrava ne 26. 3.
Basketbal – BK Lions JH M – nejmladší mini žactvo U11 KP, skupina F
kolo 4. JH M – Písek H ne 12. 3.
kolo 4. JH M – Písek H ne 12. 3.
kolo 5. JH M – Tigers ČB B ne 26. 3.
kolo 5. Písek H – JH M ne 26. 3.

Šachy – TJ Slovan JH A – Jihočeská divize I.
kolo 10. JH A – Horní Stropnice ne 26. 3.
Šachy – TJ Slovan JH B – Jihočeská divize II., finálová skupina
kolo 6. JH B – Kaplice ne 5. 3.
kolo 7. Royal ČB – JH B so 25. 3.
Šachy – TJ Slovan JH C – Jihočeská divize III. – Východ
kolo 9. JH C – Kaplice B po 6. 3.
Lední hokej – KLH Vajgar JH – ELIOD liga ml. dorost, nadstavba E
kolo 34. JH – Kobra Praha B so 4. 3. 15:00
kolo 35. Písek – JH ne 5. 3.
kolo 37. Třebíč – JH ne 19. 3. 17:00
kolo 38. JH – Krkonoše ne 26. 3. 15:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga starší žáci B, skupina H+I
kolo 26. JH – Domažlice ne 12. 3. 15:00
kolo 27. Žebrák – JH so 18. 3.
kolo 28. Klatovy – JH so 25. 3.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – liga ml. žáci D, skupina H+I
kolo 31. JH B – Sušice so 11. 3.
kolo 31. Motor ČB – JH A so 11. 3.
kolo 32. JH A – Tábor ne 12. 3.
kolo 32. Tábor B – JH B ne 12. 3.
kolo 34. JH A – Lvi ČB so 25. 3.
kolo 34. Plzeň – JH B so 25. 3.
kolo 35. JH B – JH A ne 26. 3.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – přípravky liga Jihočeského kraje
kolo 7. Tábor – JH so 4. 3.
kolo 8. JH – Soběslav so 11. 3.
kolo 9. Motor ČB – JH so 18. 3.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – mini hokej jižních Čech 2008
kolo 11. Vimperk – JH A ne 5. 3.
kolo 11. Vimperk – JH B ne 5. 3.
kolo 11. Strakonice A – JH A ne 5. 3.
kolo 11. Strakonice B – JH B ne 5. 3.
kolo 12. JH A – Č. Krumlov ne 12. 3. 11:00
kolo 12. JH B – Č. Krumlov ne 12. 3. 11:00
Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ
kolo 15. JH – Milevsko pá 3. 3. 19:00
kolo 16. Astra Praha – JH so 11. 3. 14:00
kolo 17. JH – Turnov so 25. 3. 18:00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga
kolo 15. JH – Zlín so 4. 3. 15:00
kolo 16. Háje Praha – JH so 11. 3. 12:00
kolo 17. JH – Ivančice so 25. 3. 15:30
Házená – Házená JH – starší žákyně Žákovská liga MČR
kolo 4. JH – Písek ne 12. 3.
kolo 4. Kobylisy A – JH ne 12. 3.
kolo 4. JH – Háje Praha ne 12. 3.
kolo 4. Olomouc – Most ne 12. 3.
Házená – Házená JH – starší žákyně krajský přebor
kolo 11. Milevsko – JH so 11. 3. 16:00
kolo 13. JH – Písek B so 25. 3.
Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor
kolo 8. JH – Milevsko so 18. 3.
kolo 9. Č. Budějovice – JH so 25. 3.
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1
kolo 8. JH – Sezimovo Ústí so 18. 3. 9:00
kolo 9. Č. Budějovice – JH so 25. 3. 9:00
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 4+1
kolo 8. povinný turnaj ne 19. 3. 9:00
Házená – Házená JH – přípravka krajský přebor
kolo 9. povinný turnaj ne 19. 3. 9:00
Volejbal – TJ Slovan JH – ženy krajský přebor I. třídy
kolo 16. JH – VK ČEZ ČB B po 6. 3. 17:00
kolo 17. Lišov – JH po 13. 3. 17:00
kolo 18. JH – Třebín B po 20. 3. 17:00
Šipky – Black Death JH, Z Ypsi JH, Do roka a do dne JH – Jiho-
česká liga ženy
kolo 10. BD JH – Kočky ČB st 8. 3. 18:30
kolo 10. Štěpánovice – Ypsi JH st 8. 3. 18:30
kolo 10. Kosatky ČB – DRDD JH st 8. 3. 18:30
kolo 11. Ypsi JH – BD JH st 22. 3. 18:30
kolo 11. DRDD JH – Štěpánovice st 22. 3. 18:30
Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH – Jihočeská liga II., 
skupina C
kolo 18. DC JH – Pacov ne 5. 3. 16:00
kolo 18. HL JH – Crazy ČB B ne 5. 3. 16:00
kolo 19. Těmice – DC JH ne 12. 3. 16:00
kolo 19. HL JH – Týn n./V. ne 12. 3. 16:00
kolo 20. DC JH – NR Tábor ne 26. 3. 16:00

Florbal – Vajgar Bojz JH – Jindřichohradecká liga JHFBL
kolo 8. JH – Žirovnice so 4. 3. 10:00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C
kolo 20. JH – Sion H. Králové so 11. 3.
kolo 20. JH – Náchod so 11. 3.
kolo 21. JH – Fbc H. Králové ne 19. 3.
kolo 21. Pardubice – JH ne 19. 3.
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga, skupina 5
kolo 17. Písek – JH so 18. 3.
kolo 17. JH – Štíři ČB B so 18. 3.
Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C
kolo 21. JH – Chrudim so 11. 3.
kolo 22. JH – Přelouč ne 12. 3.
Florbal – FK Slovan JH – junioři III. liga, skupina 5
kolo 11. Písek – JH so 4. 3.
kolo 11. Kaplice – JH so 4. 3.
kolo 12. JH – H. Brod ne 26. 3.
kolo 12. Strakonice – JH ne 26. 3.
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga, skupina 5
kolo 17. JH – Tábor so 18. 3.
kolo 17. Písek – JH so 18. 3.
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 17. Dačice B – JH B ne 5. 3.
kolo 17. JH B – Jokers ČB ne 5. 3.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga
kolo 17. Č. Krumlov – JH so 4. 3.
kolo 17. Strakonice – JH so 4. 3.
kolo 19. JH – Meťák ČB ne 26. 3. 10:15
kolo 19. Tábor – JH ne 26. 3. 12:45
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1
kolo 12. Meťák ČB – JH Red ne 19. 3.
kolo 12. JH Red – Kaplice ne 19. 3.
kolo 12. JH Red – Písek Draci ne 19. 3.
Florbal – FK Slovan JH Blue – mladší žáci Jihočeská liga 3+1
kolo 13. Dačice – JH Blue ne 19. 3.
kolo 13. JH Blue – Milevsko P ne 19. 3.
kolo 13. JH Blue – Milevsko Ž ne 19. 3.
Florbal – FK Slovan JH bílí + blue + žlutí – elévové Jihočeská liga
kolo 24. JH bílí – BM Tábor ne 12. 3.
kolo 24. Meťák ČB L – JH Ž ne 12. 3.
kolo 25. JH blue – Meťák ČB T ne 12. 3.
kolo 25. JH blue – Dačice ne 12. 3.
kolo 24. Meťák ČB L – JH bílí ne 12. 3.
kolo 24. Milevsko D – JH Ž ne 12. 3.
kolo 24. JH bílí – Milevsko D ne 12. 3.
kolo 24. JH Ž – BM Tábor ne 12. 3.
kolo 25. ZM Tábor – JH blue ne 12. 3.
kolo 25. Milevsko R – JH blue ne 12. 3.
kolo 24. JH Ž – JH bílí ne 12. 3.
kolo 30. JH blue – JH Ž ne 26. 3.
kolo 30. JH bílí – Dačice ne 26. 3.
kolo 30. JH Ž – JH bílí ne 26. 3.
kolo 30. Dačice – JH blue ne 26. 3.
kolo 30. JH Ž – Dačice ne 26. 3.
kolo 30. JH blue – JH bílí ne 26. 3.
kolo 30. JH bílí – Dačice ne 26. 3.
kolo 30. JH blue – JH Ž ne 26. 3.
kolo 30. JH Ž – JH bílí ne 26. 3.
kolo 30. Dačice – JH blue ne 26. 3.
kolo 30. JH blue – JH bílí ne 26. 3.
kolo 30. JH Ž – Dačice ne 26. 3.
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D
kolo 12. JH – Protivín ne 5. 3. 10:00
kolo 13. Kaplice – JH ne 12. 3.
kolo 14. JH – Volenice ne 19. 3.
kolo 15. Hrádek – JH ne 26. 3. 14:30
Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka
kolo 16. Planá n./L. – JH so 11. 3. 13:30
kolo 17. JH – Čimelice so 18. 3. 10:30
kolo 18. Katovice – JH so 25. 3. 15:00
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 14. Roudné – JH ne 26. 3. 9:30
Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 14. Roudné – JH ne 26. 3. 11:45
kolo 14. Větrovy – JH so 25. 3. 9:30
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 14. Meteor Tábor – JH so 25. 3. 11:15
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída, skupina B
kolo 14. Větřní – JH B so 25. 3. 15:00
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DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Letem sportovním světem
BADMINTON
Závěrečným turnajem vyvrcholí oblastní přebor 
III. třídy družstev dospělých. Na programu bude 
v sokolovně TJ Slovan v Jindřichově Hradci v ne-
děli 19. března od  14.00 hodin. Ve  vzájemných 
utkáních se budou prezentovat týmy BC Dači-
ce, HOMAHO J. Hradec, Sokol Okrouhlice, Juni-
or team J. Hradec, ARET Prachatice a domácí BSC 
Slovan J. Hradec. Tělocvična bude pro rozcvičení 
k dispozici už o půlhodinu dříve.

FLORBAL
Celý IV. ročník „JHFBL – Jindřichohradecké flor-
balové ligy 2016/2017“ se uskutečnil v  sed-
mi nedělních termínech v  tělocvičně TJ Slovan  
v  J. Hradci. Konat se tam budou i  závěrečné tři 
zápasy, jimiž celá soutěž vyvrcholí. Střetnou se 
v nich J. Hradec vs. Žirovnice (10.00 hodin), Zdešov  
vs. K. Řečice (11.00 hodin) a Jihlava vs. N. Včelni-
ce (12.00 hodin). Po jejich odehrání na týmy a fa-
noušky čeká exhibiční klání brankářů a slavnostní 
vyhlášení výsledků ligy. Avšak pozor, finálový pro-
gram není o tradiční neděli, ale přesouvá se na so-
botu 4. března! Deset let již v  J. Hradci existuje 
Florbalový klub Slovan. Jubileum si také patřičně 
připomene při svém galavečeru v pátek 24. bře- 
zna. Ten se uskuteční ve  společenském sálu jin-
dřichohradeckého kulturního domu Střelnice 
od 18.00 hodin. Program události hudbou a zpě-
vem obohatí kapela Vrbovci z N. Bystřice a bude 
mj. obsahovat i florbalově zaměřený fotokoutek, 
vzpomínání, soutěže a překvapení organizátorů.

JEZDECTVÍ
Každoročně je veliký zájem o letní jezdecký kurz, 
který v Hatíně uskutečňuje tamní Jezdecká stáj 
Valenta. Letošní termín už je znám, tábor pro-
běhne 2. - 14. července, přičemž celý čtrnácti-

denní běh může být i rozdělen do dvou týden-
ních. Program je samozřejmě zaměřen na koně, 
ale lze se těšit těž na in-line bruslení, cyklistiku, 
táborové hry a  soutěže. Přihlášky a  informace 
jdou získat prostřednictvím e-mailu jkhatin@se-
znam.cz nebo telefonního čísla 606 294 299. Pří-
padně (http://www.hatinskykonici.estranky.cz/) 
na webových stránkách stáje.

OTUŽILECKÝ SPORT
Do vody Jindřišské pískárny u Jindřichova Hrad-
ce se ponoří ti, co se tam v sobotu 18. března krát-
ce po pravém poledni aktivně zúčastní II. ročníku 
„Vítání jara“. Bude to již počtvrté, kdy klub zdra-
vého životního stylu RAW GYM J. Hradec na pís-
kovně toto lehké osvěžující koupání uskuteč-
ňuje. Kombinuje je dvakrát do roka, a sice vždy 
v  období vrcholícího adventu a  poté na  konci 
zimního období. „Na akci jsou samozřejmě ví-
táni i tací, kteří se nesmočí. Těch vlastně bývá 
víc. Pro všechny ve vodě i na břehu je to po-
každé hlavně zábava,“ těší se Miroslav Kubů, 
cvičitel z pořádajícího fitness centra, na hojnou 
účast a také na čaj, svařené víno, guláš, polévku, 
opečený buřt či jinou teplou pochutinu, která je 
po koupeli vítanou odměnou.

OUTDOOROVÝ SPORT
Takzvaný „Večer sportovních přednášek“ připra-
vil na pátek 31. března od 19.00 hodin v Karda-
šově Řečici místní aktivní Sportovní klub. V kul-
turním domě bude přednášet světoznámý 
horolezec Radek Jaroš, jenž představí svůj pro-
jekt Koruna světa, v  jehož rámci zdolává netra-
dičními způsoby sedm různých vrcholů na všech 
kontinentech. Poutavé mj. bude jistě vyprávě-
ní o pokoření Mount Elbrus (5642 m), k němuž 
se z Nového Města na Moravě vydal na bicyklu. 

Přednášet bude též slovenský triatlonista Pa-
vol Šurda, jenž je blízce spjat s jindřichohradec-
kým TC Vajgar a je vyznavačem např. trippingu, 
backcountry touringu či skialpinizmu.

PLAVÁNÍ
Pod hlavičkou plaveckého bazénu v Jindřichově 
Hradci působí Plavecká škola, která každoročně 
organizuje akci určenou pro žactvo Základních 
škol. Letošní ročník „Okresních závodů 2017“ 
pořádá ve  dvou dopoledních blocích, a  sice 
v úterý 21. a ve středu 22. března.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Třetí částí VI. ročníku tradiční čtyřdílné série 
„O pohár Jindřichohradecka 2016/2017“ bu-
de „Masopustní závod“. Ten se uskuteční v so-
botu 4. března ve fitcentru Merkur na sídlišti Vaj- 
gar v  J. Hradci, kde je jeho pořadatelem zdejší 
AET Team Lena. Soutěž v dětském a juniorském 
aerobiku odstartuje v 8.40 hodin prezencí cviče-
nek v nejmladší kategorii 5 až 7 let spolu s nejstar-
šími v kategoriích ZA + starší 17 let a 14 až 17 let.  
Jejich závod pak začne v 9.10 hodin, poté se do-
stanou na řadu i dívky v dalších věkových třídách, 
a sice znovu společně 8 – 10 let + 11 – 13 roků 
(11.00 hodin). Ukončení akce s  vyhlášením vý-
sledků je naplánováno na 12.30 hodin.

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. 
Šestý, tudíž finálový, podnik seriálu je na progra-
mu v neděli 12. března od 9.00 hodin.

Roman Pišný

KARATE
Úspěšnou závodnicí klubu 
Okinawa Karate Do TJ Slo-
van Jindřichův Hradec je 
jedenáctiletá Jana Strop-
ková (na snímku). V oddí-
lu však cvičí starší i mlad-
ší děti, které se díky karate 
baví, rozvíjejí svoji fyzic-
kou a psychickou zdatnost 
a odolnost. Účastní se sou-
těží, víkendových kempů. 
Dětské tréninky s  nábory 
vedou instruktoři Vlasti-
slav Běhoun (behouni@
seznam.cz; 775  921  701) 
a Robert Nerad (nerad.r@
seznam.cz; 607 736 601), 
přičemž se konají každé 
úterý v  tělocvičně V. ZŠ 
na  sídlišti Vajgar (17.00-
18.00 hodin) a každý čtvr-
tek v tělocvičně Gymnázia 
V. Nováka (16.45-18.00 
hodin). 

Foto: Jiří Snížek starší

LEDNÍ HOKEJ
Hokejisté Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec, kteří vystupují a jsou známější pod názvem HC Střelci, mají v soutěži přípravek Jihočeského kra-
je také družstvo čtvrťáků (ročník 2007). To zahájilo sezónu 2016/2017 ještě jako mini hokejové, ale od začátku ledna už hraje hokej na kompletní 
ploše, přičemž si vede velmi zdatně. Na fotografii je celý tým, a to nahoře zleva Vojtěch Tichý, Vojtěch Havelka, Filip Bryol, Jáchym Jaroš, Rostislav 
Krhánek, Emil Rangl, Vojtěch Hembera a Adam Hirš. Dole zleva jsou trenér Petr Šachl, Adam Čáp, Jakub Kuba, Kristián Večerka, Ondřej Vomastek, 
Filip Blažek a vedoucí družstva Miroslav Vomastek.                                                                                                                                                         Foto: Martin Beran
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KOŘEN
(ANGL.)

MEZ. OZN.
SOUHVĚZDÍ
ERIDANUS

LETEC.
SPOL.
USA

CVIČNÁ
HUDEBNÍ
SKLADBA

INICIÁLY
BAVIČE
IZERA

OZN.
AMPÉRU

TEČENÍM
VNIKNOUT

MENŠÍ
LOĎ

RUSKÁ
ŘEKA

MAZLAVÉ
ZEMINY
(SLOV.)

OZNAČ.
PLOCHY

(HEKTAR)

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

3. ČÁST 
TAJENKY

4. ČÁST 
TAJENKY

OZN. EL.
NAPĚTÍ
(VOLT)

TEN I ONEN

NÁSTROJ
ŽNEČKY

OBRACETI PŮ-
DU PLUHEM

POZEMEK
PRO STAVBU

DĚDIČNÝ
ZÁKL. ZNAKU

TURNUS
(SLOV.)

INIC. REŽ.
LIPSKÉHO

POBÍDKA

2. ČÁST 
TAJENKY

POUKÁZKA
NA ZBOŽÍ

HAROLD
LLOYD

CHLUPÁČ
(FRANC.)

DECI-
TUNA

VĚŽ. IND.
STAVBY

ZABIJAČ. 
POCHOUTKY

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

JM. HERCE
SCHWARZE-

NEGGERA

BODÁNÍM
USMRTIT HAFANI

HL. OBOR
PŮSOBNOSTI

CHEM. ZN.
SELENU

LIKÉR
Z ANÝZU

MET

PROTI-
POHYB

U ŠERMU

GRAFOMAN

PODNIK
V HLINSKU

BOD
V DŽUDU

NEBO
KARATE

ČINNOST 
PRO ZÁBAVU

DOBRÝ
NÁPOJ

SEVER

SEVERSKÉ
MUŽ. JMÉNO

PRVNÍ
INDICKÝ

FILM

OZNAČ.
LETADEL

INDONESIE

POSTOUPENÍ
POHLE-
DÁVKY

PLÁŽ

CHEM. PR-
VEK ZN. SB

ŽEN. ZPĚV.
HLAS

INIC. SPIS.
KLOSTER-
MANNA

PÉŘOVÝ ŠÁL

ZÁPAD

KŮŽE NA OB-
LIČEJI (mn. č.)

KOST 
(ANATOM.)

PAPOUŠEK
PLANÁ
NÚBIJ.

BAVLNA

SHODNÉ

USEDAT

KOVOVÁ
ODLÉVACÍ

FORMA

SLONÍ
ZUBY

ANTILOPA

RIVAL

UVNITŘ
PRÁZDNÁ

ŽÍRAVINA

MPZ
RAKOUSKA

SNAD

RUSKÝ
SOUHLAS

VENKU

POPRAVČÍ

HAD Z KNIHY
DŽUNGGLÍ

24 HODIN

KAZ 
VE DŘEVĚ

ODE DNE VY-
DÁNÍ (LAT.)

STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ

MASARYKOVA
UNIVERZITA

VEŘEJNÁ
ORGANIZACE

SPZ PRAHA-
MĚSTO

DÍL

LUDOLFOVO
ČÍSLO

BAREL

3. SOLMIZ.
SLABIKA

CHEM. ZN.
SÍRY

PODPIS
ANONYMA

VAZAL

MLUVNICKÁ
KATEGORIE

OZN. JEDN.
SÍLY

JEDINEC OZN.
GENET. 

ZMĚNOU
CHEM. ZN.

DUSÍKU

5. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

DNEŠNÍ VELKOLEPOU PODOBU
ZÍSKAL JINDŘICHOHRADECKÝ

ZÁMEK VE 2. POLOVINĚ 16. STOLETÍ
POD VEDENÍM ITALSKÝCH 

ARCHITEKTŮ. V TÉ DOBĚ VZNIKLO
NOVÉ ADAMOVO STAVENÍ, 

ŠPANĚLSKÉ KŘÍDLO, MALÉ A VELKÉ
ARKÁDY A ZAHRADNÍ RONDEL...

NÁPOVĚDA: 
POILU, STUPY, KONTR,

CESE, ADATO, PK, ROOT,
KUDU, NAL, IPON, NEPA

HÁZENÁ 
Nejmladší kategorií, která působí v klubu Házená 
Jindřichův Hradec, je přípravka. Rekrutují se v ní 
děti od předškolního věku do 8 roků. Na snímku je 
šestice benjamínků, která se v domácích barvách 
zúčastnila jindřichohradeckého turnaje krajského 
přeboru Jihočeského kraje. Hrála v  sestavě zle-
va Tereza Neidrová, Monika Štíchová, Šimon Ka-
houn, Tereza Ondřasinová, Tereza Hradilová a Ve-
ronika Martínková. „My přibíráme další zájemce 
o házenou, přijít může každý. Bereme holky i klu-
ky,“ zve na  nábory dětí ročníků narození 2005-
2012, které se uskutečňují každý pátek v  15.00 
hodin v  městské sportovní hale v  J. Hradci, tre-
nérka Věra Neidrová (v.michalkova@seznam.cz; 
606 608 585), jež je autorkou fotografie.
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Kulturní kalendář – BŘEZEN 2017 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. března, 16:30 hod.
ROMANTIKA V MANŽELSTVÍ 
I PO LETECH
Přednáška Petra Adame
Městská knihovna

2. března, 19:00 hod.
Renato Giordano a Rodolfo 
Sonego „VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM“ 
Agentura Harlekýn, KD Střelnice

7. března, 14:00 hod.
POVÍDÁNÍ NA TÉMA „RETRO“
Aneb jak to bylo dříve a dnes
Mesada

7. března, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

7. března, 16:00 hod.
PAMATUJ!
Uctění památky obětí holocaustu
náměstí Míru

7. března, 17:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Pořádá KSČM, KD Střelnice

8. března, 16:30 hod.
JAK ZVLÁDAT OBTÍŽE PŘI UČENÍ 
A PORUCHY UČENÍ
Přednáška Zdeňky Masopustové
Městská knihovna

8. března, 18:00 hod.
„PAN THEODOR MUNDSTOCK“
Divadelní představení, které bude 
doprovodnou akcí vzpomínkového 
happeningu PAMATUJ! 
Účinkuje Jaroslav Achab Haidler.
Kostel Církve československé 
husitské, Kostelní 188/I 

9. března, 16:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Pořádá Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit
KD Střelnice

19. března, 18:00 hod.
CO SE NENOSÍ
Dokument. film v cyklu Jeden svět
Evangelická fara, Bratrská 129

20. - 21. března
JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
VÝROBKŮ 
Mesada

21. března, 14:00 hod.
ATENTÁT NA REINHARDA 
HEYDRICHA
Přednáška PhDr. Eduarda Stehlíka
KD Střelnice - kinosál

21. března, 16:30 hod.
JINDŘICH IV. Z HRADCE
Přednáška PhDr. Marie Fronkové
Městská knihovna

23. března, 16:30 hod.
KORSIKA, OSTROV HOR
Přednáška Jana a Ondřeje Valsových
Městská knihovna

24. března, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak a hosté, GVN

25. března, 20:00 hod.
JELEN
Koncert, KC Jitka

26. března, 16:00 hod.
„ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“
Divadelní muzikál v cyklu „Děti 
s rodiči do divadla“
KD Střelnice

28. března, 18:00 - 22:00 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ 
KAMERA 
KD Střelnice - kinosál

29. března, 16:30 hod.
PETR VOK - ŽIVOT A OSUDY 
RENESANČNÍHO KAVALÍRA
Přednáška PhDr. Jiřiny Psíkové
Městská knihovna

9. března, 19:00 hod.
NAPŘÍČ STALETÍMI
Účinkují - předskokánci ZUŠ
- Adéla Rojková a Julie Frýbortová 
a Matyáš Novák - klavír. 
Předplatné skupiny KPH
Kaple sv. Maří Magdaleny

11. března, 20:00 hod.
XINDL X
Koncert, KC Jitka

12. března, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška, GVN

12. března, 15:00 hod.
„PINOCCHIO“
Pohádky na faře.
Husův sbor, Kostelní 188

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

13. března, 19:00 hod.
CHARTA 77 V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Přednáška Mgr. Libora Svobody, 
Ph.D., setkání Spolku přátel 
starého Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

15. března, 16:30 hod.
SKUTEČNÁ AFRIKA, 
ANEB CESTA PO TANZÁNII
Přednáška Karla Bušty
Městská knihovna

15. března, 18:30 hod.
STVOŘENÍ SVĚTA NAPŘÍČ 
STARÝM ZÁKONEM
Přednáška Adama Mackerle
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

29. března, 20:00 hod.
DUO JAMAHA
Koncert, KC Jitka

30. března, 16:00 hod.
AFRIKA HRAVÁ
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

31. března, 18:00 hod.
BYL JSEM NEJMLADŠÍM 
ČS. STÍHACÍM PILOTEM RAF
Beseda s generálem letectva 
Emilem Bočkem, 
setkání Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

31. března, 19:00 hod.
TOMÁŠ KLUS
Koncert, KC Jitka

31. března, 19:00 hod.
NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna

Probíhající výstavy:

KULTURNÍ DĚDICTVÍ - 25 LET 
SPOLUPRÁCE JIHOČESKÝCH 
A BRITSKÝCH PAMÁTKÁŘŮ 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2017

PODMOŘSKÝ SVĚT 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2017

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2017

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

POZVÁNKY NA DUBEN
Městské akce: Ostatní akce:
•    1. 4. ZAHÁJENÍ SEZÓNY VE VÝSTAVNÍM DOMĚ  
  STARÁ RADNICE
•    6. 4.  „K-PAX, SVĚT PODLE PROTA“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A 
•    9. 4.  SENIOR KLUB
• 10. 4. KUBA – CESTOPISNÝ POŘAD MARTINA LOEWA
• 16. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT – PS JAKOUBEK YMCA
• 19. 4. „BOŽSKÁ SARAH“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
• 25. 4.  ADAMUS ENSEMBLE – PŘEDPLATNÉ SKUPINY 
  KRUHU PŘÁTEL HUDBY
• 30. 4.  „O STATEČNÉM MIKEŠOVI“  
  – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 30. 4.  ČARODĚJNICE – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

•   1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V DOMĚ GOBELÍNŮ 
•   1. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V MUZEU  
  JINDŘICHOHRADECKA 
•   1. – 2. 4.  MEMORIÁL JANA MARKA  
  – TURNAJ MLADŠÍHO DOROSTU
•   2. 4.  VYNÁŠENÍ SMRTKY
•   4. 4.  VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
•   6. 4.  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE TEXTÍK 2017 
•   8. – 17. 4.  SPLAŠENÁ VEJCE - VÝSTAVA
•   9. 4.  FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ „JEDEN SVĚT“
•   9. 4.  JARNÍ KONCERT JHSO 
• 13. – 14. 4.  VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI SE ZELENÝM PIVEM  
  – PARK POD GVN
• 14. 4.  ŠKWOR - KONCERT 
• 15. 4.  VELIKONOČNÍ VESELICE


