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Příchod nového roku mohou Jindřichohradečáci 
znovu slavit společně

V souvislosti s neustále se zvyšující silniční do-
pravou významně stoupá i znečištění ovzduší 
ve  městě Jindřichův Hradec. Ministerstvo ži-
votního prostředí vydalo v roce 2016 opatření 
obecné povahy, které nařizuje provedení ne-
zbytných opatření tak, aby došlo k  dosažení 

Izolační zeleň pomůže zlepšit ovzduší v našem městě

Stalo se již tradicí vítat ve městě nad Vajgarem 
příchod každého nového roku slavnostním oh-
ňostrojem. Nejinak tomu bude i v první den ro-
ku 2018. V pondělí 1. ledna od 17.00 hodin zve 
město Jindřichův Hradec své obyvatele na ná-
městí Míru, kde mohou společně sledovat ne-
jen slavnostní ohňostroj, ale také vyslechnout 
novoroční projev starosty města Stanislava Mrv-
ky. Chybět nebude ani tentokrát videoprojekce 
na velkoplošné obrazovce s ohlédnutím za nej-
významnějšími událostmi Jindřichova Hradce 
roku 2017. Všichni jste srdečně zváni.

Jana Říhová
Foto: Martin Kozák

imisních limitů dle zákona o ochraně ovzduší. 
Pro Jindřichův Hradec plyne povinnost snížit 
imise do konce roku 2020 o 35 %. Město by tak 
v následujících letech mělo učinit taková opat-
ření, která povedou k  plnění imisních limitů. 
Jedním z možných opatření je posílení izolač-
ní funkce zeleně v okolí silnic v blízkosti sídlišť. 
Proto odbor životního prostředí zajistil zpraco-
vání projektových dokumentací na revitalizaci 
zeleně v Rezkově ulici a sídlišti U Nádraží. 

Stěžejním tématem obou projektů je zajištění 
maximálních ploch funkční zeleně, která bu-
de plnit nejen funkci hygienickou, ale i  funk-
ci mikroklimatickou a estetickou. V obou pří-
padech nově navržené výsadby svou plochou 
převyšují množství stávající zeleně doporuče-
né k odstranění. Oba projekty vypracovala za-
hradní architektka Ing. Markéta Roubíková.

(pokračování na str. 2)
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 � Izolační zeleň pomůže zlepšit ovzduší v našem městě
(pokračování ze str. 1)

Kromě jiného můžou projekty sloužit i při uklá-
dání náhradních výsadeb za  odkácené dřevi-
ny v  případech, kdy žadatel o  kácení nevlast-
ní vhodný pozemek a souhlasil by s vysazením 
na pozemku vlastníka jiného, v tomto případě 
města J. Hradec. Touto formou by postupně do-
cházelo k realizaci zmiňovaných projektů.

Návrh sadových úprav sídliště U Nádraží
Tento projekt řeší ošetření stávající zeleně a do-
plnění zeleně nové. Na  lokalitě roste bezmála 
500 vzrostlých stromů, které je nutné pravidel-
ně ošetřovat tak, aby byla zajištěna nejen jejich 
bezpečnost, ale i jejich funkčnost a perspektiva. 
Projekt byl zpracován s ohledem na vlastnictví, 
kdy jsou řešeny pouze pozemky ve vlastnictví 
města Jindřichův Hradec, ale i vedení inženýr-
ských sítí, kterými je sídliště protkáno. Proto je 
zde navržena výsadba pouze 21 stromů (lípy, ja-
vory, platany, smrky, borovice) a jako alternativ-

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
Milé čtenářky, milí čtenáři, od  lednového vydá-
ní se na  tomto místě bude objevovat avizovaná 
soutěž „Jindřichohradecká NEJ aneb Co možná 
ještě nevíte“, která koresponduje s  novým stolním 
kalendářem města Jindřichův Hradec. Ten si mů-
žete zakoupit v  informačním středisku v  Panské 
ulici. Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději  
do  15. dne aktuálního kalendářního měsíce 
na  adresu: kozlova@jh.cz nebo na  adresu: Infor-
mační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 
136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte při-
pojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. tele-
fonní číslo, na kterých vás budeme moci v případě 
výhry v soutěži kontaktovat. 
Pověst o Bílé paní
Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci je tře-
tím největším památkovým objektem v České 
republice (větší je pouze Pražský hrad a zámek 
v Českém Krumlově). Středověký hrad je popr-
vé písemně připomínán již v roce 1220. V drže-
ní zámku se postupně vystřídaly tři význam-
né šlechtické rody – páni z Hradce, Slavatové 
a Černínové.
Zámecký komplex se rozkládá na  třech a  půl 
hektarech, za  svými kamennými zdmi skrývá 
přes 320 místností, k  jejichž odemykání slouží 
500 klíčů. V zámeckých interiérech byste napočí-
tali na 10 000 uměleckých předmětů. 
V  jedné ze třech prohlídkových tras si můžete 
prohlédnout nejcennější památku nástěnného 

malířství - legendu o sv. Jiří z  roku 1338, dosud 
funkční Černou kuchyni nebo 32 metrů vysokou 
Černou věž z 13. století. A na třetím nádvoří zaslu-
huje vaši pozornost renesanční mříž nad studní.

Stejně jako k  řadě památkových objektů, také 
k  jindřichohradeckému zámku se váže nejed-
na legenda. Ta nejznámější vypráví o  Bílé paní, 
která se na  hradeckém panství zjevovala jako 
předzvěst osudových událostí vládnoucího ro-
du. I když jejím pravzorem mohla být manželka 
Jindřicha II., Markéta z  Hardeggu, díky známé-
mu českému historikovi Bohuslavu Balbínovi je 
spojována spíše s postavou Perchty z Rožmber-
ka, která však v našem městě zřejmě nikdy neby-

la. Tak jako tak, k Bílé paní se váže tradice obda-
rovávání kaší „z krupice pšeničné, teplým pivem 
a  medem zavařené a  makovým olejem maště-
né“, pro kterou si chudí lidé chodili do Černé ku-

chyně po  tisících. Pradávný zvyk se na  hradec-
kém panství udržoval až do  osmdesátých let  
18. století, kdy ho císař Josef II. zakázal. 
Jak již bylo zmíněno, Bílá paní se na arkádách jind- 
řichohradeckého zámku zjevovala u  příležitosti 
zvěstování významných událostí. Víte, jakou barvu 
měly rukavičky, které si navlékala jako předzvěst ra-
dostné a šťastné události?

Redakční rada JH zpravodaje
Foto: Josef Böhm

ní řešení navrženo vytvoření tzv. předzahrádek, 
které jsou pro toto sídliště typické. Tyto prosto-
ry jsou navrženy jako nízkoúdržbové a esteticky 
zajímavé (dochan menší, tavolník japonský, bo-
rovice kleč, borovice bělokorá, kostřava modrá, 
levandule lékařská, aj.). 
Návrh revitalizace zeleně – Rezkova ulice
V tomto projektu je řešena silniční zeleň podél 
celé Rezkovy ulice, tzn. od  příjezdu do  Jindři-
chova Hradce od Kardašovy Řečice po kruhový 
objezd „Na Kuniferu“. Projekt je rozdělen, přede-
vším z  důvodu rozdílností různých úseků silni-
ce, na 7 ploch – křižovatka u nádraží, zelený pás 
u autobusového nádraží, kruhový objezd – Lidl, 
stromořadí u hasičů, zeleň protihlukového valu, 
stromořadí u Hypermarketu Albert, protihluko-
vá zeleň u sídliště Vajgar. Každá tato plocha má 
navrženo nové ozelenění, které podpoří hygie-
nickou a estetickou funkci. Např. prostor kolem 
světelné křižovatky ul. Nádražní a  Rezkova, je 
nově navržen tak, aby působil především este-
ticky – výsadby půdopokryvné růže jsou lemo-
vány např. jukou vláknitou, tavolníkem nízkým 
a ohraničeny tulipány. Prostor by se tak měl stát 
více reprezentativním a  v  každém ročním ob-
dobí zajímavým. Prostor podél autobusového 
nádraží je nově navržen tak, aby působil jako 
funkční bariéra mezi cestujícími a  frekventova-
nou Rezkovou ulicí. Zde by mělo dojít k výsad-
bám souvislého keřového patra – kalina vonná, 

tavolník bílý, vajgélie, dřišťál. Specifická je pro-
tihluková zeleň u sídliště Vajgar, kde je navrže-
no kácení, ošetření stávajících dřevin i nové do-
sadby. Cena za realizaci celého projektu (kácení, 
ošetření dřevin, nové výsadby a tříletá následná 
péče) je vyčíslena na 1 819 763 Kč.

V současné době je vypsán dotační titul na pod-
poru sídelní zeleně ze Státního fondu životního 
prostředí, kdy lze na  realizaci získat podporu 
ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů. 
Dotace je však limitována maximální požado-
vanou částkou 150 000 Kč. V této souvislosti ra-
da města schválila podání žádostí o poskytnutí 
podpory z Národních programů SFŽP ČR a dá-
le schválila také  ukládání náhradních výsadeb 
v  rozsahu projektových dokumentací na  po-
zemky ve vlastnictví města J. Hradec.

František Chmelík
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

srdečně vás všechny zdravím na samém počátku roku 
2018. Přeji vám, aby pro vás byl tento rok plný zdraví, 
štěstí, pohody a doporučil bych vám, abyste se nestre-
sovali nějakými předsevzetími. Vždyť si je dáváme kaž- 
dý rok a ruku na srdce, kolik z nás je schopno je splnit. 
Jak jsem již avizoval v prosincovém čísle, podařilo se 
nám schválit rozpočet města. Mezi největší investiční 
akce, které se v něm objevují, patří zahájení výstavby 
nové kanalizace a čističky odpadních vod v místní části 
Děbolín, dokončení rekonstrukce dešťové a splaškové 
kanalizace na sídlišti Pod Kasárny nebo například roz-
šíření a rekonstrukce parkoviště u Polikliniky a jeho na-
pojení na areál nemocnice. V letošním roce jsme na in-
vestiční akce vyčlenili 174 milionů korun. 

Mílí spoluobčané, touto cestou si vás jako každoroč-
ně dovoluji pozvat na  reprezen-

tační ples města, který se bu-
de konat v  sobotu 27. ledna 
2017 od 20.00 hodin ve spole-
čenském sále Kulturního domu 

Střelnice. Přeji vám šťastné vykro-
čení do nového roku.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Výstava vánočních stromků dětí ze škol a školek
Město Jindřichův Hradec uspořádalo v  pátek 
8. prosince 2017 v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií slavnostní otevření vý-

stavy vánočních stromků s  ozdobami, které 
byly dílem dětí z  mateřských škol a  žáků zá-

kladních škol z  Jindřichova Hradce. Oceněny 
za práci byly všechny školy a školky krásnými 
dary v podobě hraček. V průběhu zahájení vý-
stavy vystoupil dětský soubor „Koťata“ z 3. ma-
teřské školy a dětský soubor z druhé mateřské 
školy v Jindřichově Hradci. Rovněž byla vylo-
sována některá dětská přání ukrytá pod strom-
ky. Přání se splní 2. mateřské škole a 1. základní 
škole. Výstava potrvá do 5. ledna 2018, vstup 
je zdarma. V rámci této akce byli zároveň vylo-
sováni 3 výherci interaktivní soutěže po Jind- 
řichově Hradci POZNEJ HRADEC, která zá-
bavnou formou již čtvrtým rokem seznamuje 
účastníky s historií i současností města a pro-
vádí po  zajímavých zákoutích města. Vyloso-
váni byli: Anna Ludvíková, Jesenice; Oldřich 
Popelka, Jindřichův Hradec; Petr Proks, Čebín.

 � Vánoční trhy a adventní dny
Město Jindřichův Hradec pořádalo již tradič-
ně prostřednictvím Služeb města Jindřichův 
Hradec vánoční trhy na náměstí Míru a Ma-
sarykově náměstí v  Jindřichově Hradci.  Ty 

se vloni uskutečnily o  víkendu 9. a  10. pro-
since. Trhy jsou vždy spojené i s Adventními 
dny na  jindřichohradeckém Státním hradu 
a zámku. V rámci Adventních dnů mohli ná-
vštěvníci jindřichohradeckého zámku rovněž 
zavítat do Domu gobelínů, kde si mohli pro-
hlédnout ukázky řemesel, a  připravena by-
la také dílna pro děti i  dospělé. V  ten samý 
termín se v  Muzeu fotografie a  MOM kona-
lo Adventní fotografování v historických kos-
týmech. Na zájemce opět čekal pestrý výběr 
šatů, doplňků a vánoční rekvizity.

Karolína Průšová

 �Vánoční strom na náměstí rozsvítilo zvonění zvonků
První adventní neděli 3. prosince se na náměs-
tí Míru uskutečnilo tradiční slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu. Strom tentokrát roz-
svítilo zvonění zvonků, zvonečků a  rolniček, 
které si příchozí přinesli s  sebou. Před samot-
ným rozsvícením stromu zazněla slova z  úst 
starosty města Stanislava Mrvky a okrskového 
vikáře Ivo Prokopa. Akci moderoval Vítek Ze-
man. Slavnostní atmosféru doplnil Soběslav-
ský žesťový kvartet, který z oken nasvícené his-
torické Staré radnice zahrál vánoční písně. Akci 
pořádal Kulturní dům Střelnice ve  spolupráci 
se společností Služby města Jindřichův Hra-
dec. Vánoční strom, 12 m vysokou jedli, věno-
val městu Luděk Hačka ze Strmilova.

 �Ukrajinská a slovenská delegace navštívily naše město
Od čtvrtka 7. prosince do neděle 10. prosince 
2017 naše město poctila tříčlenná delegace 
z  ukrajinského města Starý Martinov. Ve  Sta-
rém Martinově jsme před dvěma lety umís-
tili novou pamětní desku, která připomíná 

700 padlých vojáků z Jindřichohradecka a oko-
lí. Příslušníci 75.  pěšího pluku zde zemřeli při 
přechodu řeky Dněstr během bojů v červnu ro-
ku 1915. Členové delegace, v čele se starostkou 
Olgou Khariv, se ve čtvrtek ubytovali v hotelu 

UDÁLOSTI Z RADNICE

Concertino a  druhý den poznali naše město. 
Prohlédli si knihovnu, požární stanici, plavecký 
bazén, zimní stadion, sportovní halu, druhou 
základní školu, Starou radnici, Krýzovy jesličky 
a Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií, kde se zúčastnili vyhodnocení soutěže 
o  nejhezčí vánoční stromek. K  odpolednímu 
programu se již připojila čtyřčlenná delegace 
ze slovenské Dunajské Stredy. V sobotu se de-
legace z  obou dvou měst sešly na  vánočních 
trzích, pokochaly se místními stánkaři, ochut-
naly místní speciality a nenechaly si ujít ani fe-
nomenální fontánu ve Floriánu. Poté se všich-
ni odebrali na něco k zahřátí do kavárny Muzea 
fotografie, kde je oficiálně přivítal starosta měs-
ta Stanislav Mrvka. Slavnostního přijetí se také 
zúčastnil Pavel Filípek, zástupce Ministerstva 
obrany České republiky z odboru pro válečné 
hroby. Poté se uskutečnila návštěva městského 
hřbitova, prohlídka památníku padlých u Zbo-
rova a návštěva zdejší likérky Fruko Schulz spo-
jená s  odborným výkladem pana ředitele Jo-
sefa Nejedlého. Následný odpolední a večerní 
program vedl radní Vladislav Burian. V sobotu 
po obědě jsme se rozloučili se slovenskou dele-
gací, v neděli po snídani pak s ukrajinskou.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

MĚSTSKÁ POLICIE

 �ODBOR ROZVOJE

 � Výpis z událostí
Na  závěr listopadu bude mít zvláštní vzpomín-
ku padesátnice z Brna. Ta totiž nasedla do auto-
busu s cílem dopravit se na charitu farnosti v Tře-
bíči, kde občasně přespává. A protože ji zmohla 
únava, minula zastávku nejen v Třebíči, ale i za-
stávky další, a tak 24. listopadu 2017 dojela až 
na konečnou do Studené. Tam byla objevena ři-
dičem, který když zjistil, že žena nemá u  sebe 
ani korunu, přivolal hlídku Obvodního oddělení 
PČR, která ženu převezla na úřad práce do naše-
ho města. Tady paní obdržela z fondu sociální po-
moci obnos na zakoupení zpětného lístku, čímž 
by normální příběh končil. Ne však tento. Brňač-
ka, která po odchodu z úřadu práce nemohla na-
lézt cestu na nádraží, celá zmatená bloudila tak 
dlouho po městě, než narazila na známou úřed-
nici z úřadu práce. Ta na nic nečekala a paní při-
vedla na služebnu městské policie, odkud ji hlíd-
ka dopravila na nádraží, zakoupila zpětný lístek, 
a  protože výpravčí odmítl jakoukoli spoluprá-
ci, lépe řečeno pomoc, domluvila hlídka s  jinou 
ochotnou pracovnicí ČD, že ta pomůže zatou-
lané a  zmatené paní do  vlaku Jakub Krčín, kte-
rý paní dopraví do  vysněné stanice. Snad se to  
povedlo…
Dne 27. listopadu 2017 v  odpoledních hodi-
nách přijala městská policie oznámení ostrahy 

supermarketu Albert, že z  prodejny právě ode-
šli mladíci, kteří tam odcizili alkoholické nápoje. 
Vzhledem k  tomu, že se detektivovi nepodaři-
lo mladou, nadějnou nastupující generaci zasta-
vit, vydal se je sledovat, a tak mohl i hlídce, která 
přijela na místo, udat směr jejich pohybu. Pak už 
nebyl velký problém dohledat známé tváře míst-
ního squatu, u kterých chlapci v černém nalezli 
několik láhví fernetu, portského vína a dvě vydá-
ní erotického časopisu, zřejmě kdyby měli chlap-
ci dlouhou chvíli. To vše suma sumárum za něja-
kých dvanáct stovek. No, a protože jeden z nich 
ještě ani nestačil setřást prach ze svého roucha 
po nápravném pobytu, ze kterého se před něko-
lika týdny vrátil pro majetkové delikty, byla k ce-
lé peripetii přivolána hlídka Obvodního oddělení 
Policie ČR, která si celou věc převzala pro pode-
zření z trestného činu krádeže. 
V podvečer 1. prosince 2017 objevila hlídka ko-
nající pochůzku v Husových sadech nedaleko so-
chy Jana Husa polovysvlečeného ležícího postarší-
ho muže. Po chvilce, když se jej podařilo probudit, 
zjistili strážníci, že muž sám zvládne tak maximálně 
spor na čtyřech. Pomohli mu tedy do kalhot a pak 
i pěkně na nohy. Když pak nabral dech s „jakous ta-
kous“ oporou v nohou, vysvětlil svým zachráncům, 
že při cestě z pohostinství potřeboval ulevit močo-

vému měchýři a jaksi se mu to nepovedlo. Zakrát-
ko tak byl předán v nedalekém bydlišti „nadšené-
mu“ synovi. 
Dne 1. prosince 2017 ve 21.45 hodin bylo tele-
fonicky oznámeno obsluhou z provozovny Para-
dise club v Komenského ulici, že se uvnitř nachází 
skupinka dětí, které popíjejí alkohol, který si od-
někud přinesly s  tím, že v  provozovně si zakou-
pily pouze ovocný džus. Podle očitých svědků si 
mládežníci bez jakýchkoliv skrupulí sedli ke  sto-
lu a počali s konzumací tvrdého alkoholu, který si 
nalili do půllitrových sklenic se zakoupeným džu-
sem. Před hlídkou strážníků, kteří na místo dorazili, 
se pak schovali na záchodky. Jejich liché vysvětle-
ní, že jim alkohol do sklenic někdo nalil, když by-
li na záchodě, vyvrátila jak dechová zkouška, kte-
rá, krom jedné slečny, ukázala na ciferníku od 0,37 
do 0,81 promile, tak i skutečnost, že servírka zbyt-
ky alkoholu od stolu odebrala a předala strážní-
kům. Před příjezdem rodičů, které si děti na místo 
přivolaly, kápli „božskou“ a přiznaly, že alkohol za-
koupily ve městě. Předtím, než si rodiče své rato-
lesti ve věku od 15 do 16 let odvezli, byli poučeni 
o tom, že o celé záležitosti bude vyrozuměn odbor 
sociálních věcí MěÚ J. Hradec a prodejce postou-
pen ke správnímu řízení.

Luboš Müller, Petr Čermák

V průběhu měsíce listopadu došlo k realizaci pro-
jektu Rozšíření a  digitalizace městského kamero-
vého dohlížecího systému – Jindřichův Hradec. 
Projekt byl spolufinancován dotací Ministerstvem 
vnitra ČR, a to ve výši 276 263 Kč. Celá akce byla pro-
vedena jindřichohradeckou firmou JHComp s.r.o., 
která byla vybrána ve výběrovém řízení a schvále-
na usnesením Rada města č. 870/32R/2017 ze dne 
18. 10. 2017. Cílem projektu je rozšíření kamero-
vého systému městské policie o  jeden kamerový 

Rozšíření a digitalizace městského kamerového dohlížecího systému – Jindřichův Hradec
bod a  digitalizace tří stávajících kamerových bo-
dů. Kamerový bod je umístěn v Husových sadech 
na tzv. Vyhlídce. Otočná IP kamera monitoruje hor-
ní i spodní část Husových sadů, kde se s oblibou 
schází tzv. kriminálně závadové osoby a  mladis-
tví s  výchovnými problémy. Soustavně zde do-
chází k  projevům vandalství a  znečišťování veřej-
ného prostranství. Digitalizací kamerových bodů 
na kruhovém objezdu Jáchymova (u OD Kaufland), 
na  budově městské policie, Masarykově náměstí 

a na mostu přes rybník Vajgar bude umožněno za-
čít využívat systém tzv. inteligentní videoanalýzy. 
Modernizace bude mít za cíl zefektivnit činnost ne-
jen pracoviště městské policie, ale i obvodního od-
dělení Policie ČR, upozornění na neobvyklou udá-
lost nebo na jiný bezpečnostní či dopravní incident. 
Jak nová otočná kamera, tak i digitalizace stávají-
cích kamerových bodů budou plně kompatibilní se 
stávajícím kamerovým systémem.

Vladimír Krampera

 �ODBOR FINANČNÍ

Zastupitelstvo města 22. listopadu 2017 po pro-
jednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jindřichův Hradec č. 2/2017 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s tím, že sazba poplatku pro fyzickou oso-
bu bude ve výši 500 Kč. Dle ustanovení zákona 
o místních poplatcích je město povinno stanovit 
nově pro každý kalendářní rok sazbu poplatku 
za komunální odpad na základě skutečných ná-
kladů města na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu předchozího kalendářního roku.
Schváleny byly některé změny ve vyhlášce:
• omezení osvobození osob umístěných do  ná-

hradní rodinné výchovy na dobu nejdéle do 18 
let věku

Výše poplatku za komunální odpad se pro příští rok nezmění
• zrušení osvobození cizinců
• osvobození po dobu hospitalizace, pokud trvá 

nepřetržitě déle než 3 měsíce.

Poplatek za  komunální odpad je splatný nej-
později do  31. května 2018 celou částkou. 
Mají ho povinnost platit fyzické osoby s trvalým 
pobytem v  Jindřichově Hradci a  také ty, které 
zde sice nemají trvalý pobyt, ale přitom tu vlast-
ní nemovitost určenou k  individuální rekreaci, 
rodinný dům nebo byt, ve  kterém není nikdo 
hlášen k trvalému pobytu. Poplatníci – fyzické 
osoby s trvalým pobytem – mají povinnost za-
platit celou částku do 31. května, vlastníci ne-
movitostí, v nichž není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu, do 30. září.

Jak lze poplatky zaplatit?
Poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kar-
tou (kancelář č.  13 a  kancelář č.  12, Klášterská ul. 
č. 135), poštovní poukázkou nebo bankovním pře-
vodem na účet města (19-603140379/0800). Varia-
bilní symbol / ověření variabilního symbolu získáte 
na tel. č.: 384 351 133.
Pokladní hodiny:  pondělí a  středa od  7.30 do 
16.00 hodin, úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.00 hodin, 
pátek od 7.30 do 13.00 hodin. Variabilní symbol má 
každý uveden na  pokladním dokladu. Pokud po-
kladní doklad z předchozího roku nemáte, můžete 
se dotázat na tel. čísle: 384 351 133. Po uplynutí ter-
mínu splatnosti se může dlužná částka u obou po-
platků navýšit až na trojnásobek.

Zdeňka Klímová

str. 4 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



POLICIE ČR  

Vedení policie Územního odboru Jindřichův 
Hradec díky Fondu kulturních a  sociálních 
potřeb jako každoročně uspořádalo spole-
čenský večer pro bývalé kolegy, nyní emerit-
ní policisty a občanské zaměstnance. 
Po  úvodním slovu vedoucí PČR Územního 
odboru J. Hradec plk. Ing. Josef Heš předsta-
vil svou zástupkyni plk. Mgr. Jarmilu Jakoub-
kovou i vrchního komisaře Bc. Bohumíra Do-
valila. Rovněž představil vedoucí společně 
se zástupci jednotlivých obvodních odděle-
ní včetně kriminální i dopravní policie. 

Dále se společenský večer nesl v neformál-
ním duchu, kdy policisté společně s  dříve 
sloužícími kolegy vzpomínali na  společné 
roky služby, na ty policisty, kteří se setkání 
nemohli zúčastnit nebo už dokonce nejsou 
mezi námi. Bývalí policisté vyprávěli zážitky 
z dob jejich mládí a společně zavzpomína-
li na roky dávno minulé, prožité v policejní 
uniformě. 

Na bývalé kolegy policisté nezapomínají 

Kontroly rekreačních objektů 
V průběhu zimy až do příchodu jara kontro-
lují policisté z obvodních oddělení ve spolu-
práci s kynology a jejich čtyřnohými pomoc-
níky rekreační objekty i chatové osady. 
Právě v  zimním období, bohužel, vloupání 
do rekreačních objektů výrazně přibývá. Po-
licisté zaznamenávají nárůst vloupání do re-
kreačních objektů, a to ještě není zima zda-
leka u svého konce.
Rekreační  objekty před zimou jejich maji-
telé  uzavírají  a  opouštějí, přičemž  se  vra-
cejí zpět až s  příchodem teplejšího počasí. 
Policie  opětovně upozorňuje  majitele chat 
a  chalup, aby  svým zodpovědným přístu-
pem nedávali zlodějům šanci se obohatit!
S probíhající zimou si připomeňme základní 
zásady zazimování chat:
• věnujte pozornost zejména stavebním otvo-

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

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

tém, uzamykatelné okenice)   

• objekt mějte správně pojištěný nejen proti 
krádeži, ale i proti požáru

• nechlubte se před neznámými lidmi majet-
kem uloženým v objektu

• pro případ vloupání si pořiďte fotodokumen-
taci cenných věcí, poznamenejte si čísla elek-
trických přístrojů

• cennější věci rozhodně nenechávejte přes zi-
mu v  rekreačních objektech, ale odvezte je 
do bezpečí

• při pobytu na chatě si všímejte pohybu ne-
známých osob a  aut – případné svědectví 
je důležitým vodítkem pro práci policie

• nebuďte neteční, dnes navštívil zloděj souse-
da, zítra se to může stát vám

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

• při podezření z  vykradení zásadně nevstu-
pujte do  objektu, neuklízejte po  zlodějích 
a věc oznamte neprodleně Policii ČR na lin-
ku 158!

• vše důležité pro vypátrání odcizených věcí 
a dopadení pachatele oznamte do policejní-

Prevence: 
ho protokolu

• není vhodné veškeré dveře uvnitř objek-
tu řádně uzamknout, protože nečeka-
ný „host“  překážky, které jsou mu kladeny 
do cesty překoná a tím i podstatně zvýší ná-
slednou škodu nejen na dveřích, ale mnohdy 
i na zařízení chaty či chalupy 

Policisté z  jednotlivých obvodních odděle-
ní provádějí opakovaně preventivní kontroly. 
Když policista, tzv. územák, který má v působ-
nosti příslušnou lokalitu s  rekreačními objek-
ty, zkontroluje danou chatu či chalupu, zasune 
za dveře či okenici kontrolní kartičku. Z kartič-
ky pak majitel zjistí, kdy byl jeho objekt napo-
sledy kontrolován policií. Na  kartičce je dále 
uveden kontakt na příslušné obvodní odděle-
ní PČR pro případ, že objekt navštívil nezvaný 
host. Majitel chaty či chalupy tak ihned vyrozu-
mí policii, která přijede na  místo narušeného 
objektu. Pomocí preventivních návštěv rekre-
ačních oblastí, rozhovorů a  navazováním ne-
formálních vztahů s  chalupáři  policisté před-
chází možné majetkové kriminalitě!

Hana Millerová

Společenského večera se zúčastnilo nejmé-
ně 43 emeritních policistů, policistek i  ob-
čanských zaměstnankyň. Nejstarší z  nich, 
stále vitální paní Zdence Malinové, bylo 

v loňském roce úctyhodných 85 let. Bývalým 
spolupracovníkům se dle jejich vyjádření 
společenský večer skutečně líbil a pokud jim 
zdravíčko dovolí, za rok přijdou rádi znovu.

Policisté OOP J. Hradec besedovali v Mateřské škole u Merkuru
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 �Ohlédnutí a rokem 2017
LEDEN
V  neděli 1. ledna 2017 jsme na  náměstí 
Míru v  Jindřichově Hradci společně osla-
vili příchod nového roku slavnostním oh-
ňostrojem. Prvním občánkem se stal To-
máš Camrda, který se narodil ve  středu  
4. ledna 2017 v jindřichohradecké nemoc-
nici mamince Ivetě Flaškové ve 12.21 ho-

din. Vážil 2,970 kg a  měřil 49 cm.  Doma 
na  něj čekal tatínek Pavel Camrda a  ses-
třička Anetka. V pondělí 9. ledna uspořádal 
spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce 
besedu s představiteli města v konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradecka. V úte-
rý 10. ledna 2017 se uskutečnila v zaseda-
cí místnosti městského úřadu letošní první 
schůzka předsedů osadních výborů Za-
stupitelstva města Jindřichův Hradec se 
zástupci města. Od  čtvrtka 19. do  nedě-
le 22. ledna 2017 se město prezentovalo 
na  brněnském výstavišti v  rámci veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour. V  pondě-
lí 23. ledna 2017 se dopoledne v  zaseda-
cí místnosti městského úřadu uskutečnilo 
novoroční setkání vedení města se složka-
mi integrovaného záchranného systému. 
V  úterý 24. ledna 2017 se před budovou 
Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií uskutečnilo slavnostní odhalení pa-
mětní desky Františka Rákócziho II., kte-
rý v letech 1688–1690 pobýval v jezuitské 
koleji jako student jezuitského gymnázia. 
V sobotu 28. ledna se konal XXV. reprezen-
tační ples města Jindřichův Hradec ve spo-
lečenském sále Kulturního domu Střelnice. 
Hostem večera byla Ilona Csáková. V úte-
rý 31. ledna 2017 se uskutečnilo na  Sta-
ré radnici v obřadní síni ocenění mladých 
sportovců starostou města Stanislavem 
Mrvkou, kteří v  roce 2016 dosáhli mimo-
řádných sportovních výsledků na celostát-
ních i  mezinárodních sportovních turna-
jích a šampionátech.

ÚNOR
Ve  středu 1. února se v  kinosále KD Střel-
nice uskutečnilo tradiční setkání představi-
telů Jihočeského kraje s představiteli obcí 
Jindřichohradecka. Úvodní slovo pronesl 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. 

BŘEZEN
Služby města Jindřichův Hradec a Plavecká 
škola Jindřichův Hradec uspořádaly v úte-
rý 21. a ve středu 22. března 2017 v bazénu 
již 22. ročník Okresních plaveckých závo-
dů. Vítězem se stala 5. základní škola. V pá-
tek 31. března 2017 skončil ve  své funkci 
ředitel profesionálních hasičů v  Jindřicho-
vě Hradci Jan Všetečka, který odešel do za-
sloužilého důchodu. Jeho funkci převzal 
Lukáš Janko. 
 
DUBEN
Výstavní dům Stará radnice přivítal novou 
sezónu v  sobotu 1. dubna 2017 vernisáží 
výstavy Skřítek Hajaja k  nové pohádkové 
expozici. V neděli 2. dubna se vydali členo-
vé baráčnické obce Kunifer na průvod smě-

řující k  Naxerově lávce,  kde tradičně sym-
bolicky ukončili zimu a uvítali jaro soudem 
vyřčeným nad Moranou, jejím zapálením 
a  vhozením do  řeky Nežárky.  Ve  čtvrtek  
6. dubna 2017 byl Jindřichův Hradec již po-
druhé za  sebou vyhlášen prvním Městem 
pro byznys v  Jihočeském kraji. Od  dubna 
je v  Jindřichově Hradci nově možné platit 
za parkování také z mobilu, a to pomocí ap-
likace SEJF. Nemocnice Jindřichův Hradec 
zakoupila novorozenecké výhřevné lůžko 

s  fototerapií za  výrazného přispění města 
Jindřichův Hradec. Slavnostní předání lůž-
ka se uskutečnilo 20. dubna 2017 za účas-
ti vedení města a  nemocnice. V  neděli  
30. dubna 2017 večer se v parku pod gym-
náziem uskutečnilo pálení čarodějnice.

KVĚTEN
4. května jsme otevřeli bezplatnou insol-
venční poradnu. Ve čtvrtek 4. května 2017 

odpoledne se uskutečnilo slavnostní ote-
vření objektu spolkového domu v  místní 
části Radouňka. Tradiční studentská akce 
Majáles se v  Jindřichově Hradci uskuteč-
nila v pátek 5. května 2017. Zvítězilo Gym-
názium Vítězslava Nováka, které se před-
vedlo v  roli baletek.  Tradiční lampiónový 
průvod s  ohňostrojem se konal v  pátek  
5. května 2017. V pondělí 8. května 2017 se 
ve  městě uskutečnily pietní akty  k  72. vý-
ročí ukončení druhé světové války.  V  so-

botu 13. května se uskutečnila na Tyršově 
stadionu akce Jak se vaří zdraví. Ve středu 
17. května dopoledne se v refektáři Muzea 
fotografie a  moderních obrazových médií 
uskutečnilo slavnostní přivítání dětí a uči-
telů z gymnázia z partnerského města Nec-
kargemünd starostou města Stanislavem 
Mrvkou. Městský úřad v Jindřichově Hrad-
ci se umístil na druhém místě v Jihočeském 
kraji v soutěži Přívětivý úřad 2017. Ocenění 
za město převzal ve středu 17. května 2017 
starosta města Stanislav Mrvka. V pátek 19. 
května 2017 se uskutečnilo slavnostní ote-
vření parkoviště ve  dvoře jezuitské kole-
je. V sobotu 20. května jsme zahájili turis- 
tickou sezónu již tradiční akcí Přes kopec 
na  Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. 

Na cyklotrasu a pěší trasu se celkově vyda-
lo 455 účastníků. V pátek 26. května 2017 
byla slavnostně přestřižena páska k ukon-
čení 1. etapy investiční akce rekonstrukce 
Václavské ulice.

ČERVEN
První červnový víkend se na  Státním hra-
du a  zámku v  Jindřichově Hradci usku-
tečnily městské slavnosti Dny města Jind- 

str. 6 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



řichův Hradec 2017.  Město Jindřichův 
Hradec se již počtvrté zapojilo do  sou-
těže nazvané Do  práce na  kole. Podpora 
za ušlapané kilometry šla Lucince Vackové 
z Okrouhlé Radouně. Ve středu 14. června 
se uskutečnilo slavnostní přijetí laureátů 
49. ročníku Jihočeského festivalu Concer-

tino Praga v  obřadní síni na  Staré radnici. 
Závěrečný koncert Jihočeského festivalu 
Concertino Praga se konal v pátek 16. červ-
na 2017 v  Rytířském sále Státního hradu 
a  zámku Jindřichův Hradec. Mapová apli-
kace „Územní plán Jindřichův Hradec“ do-
znala několika změn, které byly spuště-
ny 16. června 2017. Od soboty 17. června 
do pátku 14. července byl cela uzavřen kry-
tý Plavecký bazén Jindřichův Hradec. Dů-
vodem byla prováděná výměna popras-
kané dlažby kolem sportovního bazénu 
o délce 25 metrů. V úterý 20. června 2017 
dopoledne se v refektáři Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií uskutečni-
lo slavnostní přijetí žáků základních škol 
u příležitosti ocenění jejich vynikajících vý-
sledků ve  vzdělávání a  reprezentaci měs-
ta v rámci mimoškolní činnosti – školní rok 
2016/2017. 

ČERVENEC
Město Jindřichův Hradec slavnostně ote-
vřelo v  pondělí 3. července dopoledne  
1. etapu Husových sadů po  revitaliza-
ci. Jindřichohradecká činohra se obje-
vila na  nádvoří našeho zámku již po  de-
vatenácté a  uvedla 7. a  8. července 2017 
na nádvoří Státního hradu a zámku v Jind- 
řichově Hradci komedii  Carla Goldoniho 
„Lhář“. 

SRPEN
První srpnový víkend se ve městě uskuteč-
nila tradiční pouť Porcinkule. Město obdr-

želo nejvyšší ratingové hodnocení. Cer-
tifikát převzal ve  středu 9. srpna starosta 
města Stanislav Mrvka z rukou Luďka Má-
chy, Business Development Managera spo-
lečnosti  CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 
V sobotu 26. srpna se uskutečnilo hned ně-
kolik akcí. Odpoledne si přišly na  své dě-
ti v rámci akce Město dětem a večer patřil 
opeře Aida. V  ten samý den se uskutečni-
lo také slavnostní setkání zástupců měst  
k  10. výročí partnerství s  městem Zwettl. 
V  termínu 30. srpna až 3. září se konal  
V. ročník mezinárodního závodu v  silniční 
cyklistice Okolo jižních Čech 2017. 

ZÁŘÍ
Prvňáčky přivítal starosta města Stani-
slav Mrvka na druhé základní škole v Jan-
derově ulici, která čítá 513 žáků. V sobotu 

9. září 2017 se na fotbalovém hřišti v Hor-
ním Žďáru uskutečnil 4. ročník Her bez hra-
nic místních částí města Jindřichův Hra-
dec. Vyhrálo družstvo domácích z Horního 
Žďáru. V pondělí 11. září 2017 se v kinosá-

le KD Střelnice uskutečnilo veřejné jedná-
ní o „Zprávě o uplatňování Územního plá-
nu Jindřichův Hradec“.  Ve  čtvrtek 14. září 
2017 se v Kulturním domě Střelnice usku-
tečnily Seniorské hrátky. V  sobotu 23. září 
se na náměstí Míru konaly Svatováclavské 
slavnosti a  Slavnosti Adama Michny, kte-
ré byly ve  městě už od  22. září. V  sobotu 
30. září 2017 jsme ukončili turistickou se-
zónu tradiční akcí Přes kopec na  Hradec 
aneb Jindřichohradecký pedál. Počasí přá-
lo, a tak se na dlouhou i krátkou trať vydalo 
celkem 542 účastníků.  

ŘÍJEN
U  příležitosti 60. narozenin Krtečka se 
uskutečnila v  pátek 13. října 2017 ve  Vý-
stavním domě Stará radnice vernisáž ak-
tualizované pohádkové výstavy Emilie Mi-

lerové, vdově po Zdeňku Milerovi. V pátek 
13. října oslavila Fakulta managementu  
25 let existence vysokoškolské výuky v Jind- 
řichově Hradci. Ve čtvrtek 19. října 2017 od-

poledne byl slavnostně uveden do provo-
zu bibliobox, který se nachází před Měst-
skou knihovnou Jindřichův Hradec a slouží 
k  vracení vypůjčených dokumentů přede-
vším mimo otevírací dobu knihovny. Jed-
nalo se o jeden z projektů rozšíření služeb 
čtenářům, který doprovázel oslavy 125 let 
městské knihovny. Ve  dnech 20. a  21. říj-
na 2017 se uskutečnily volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky, 
v  nichž ve  volebním obvodu Jihočeského 
kraje byly zaregistrovány kandidátní listi-
ny 25 politických stran, politických hnutí 
a jejich koalic. Ve stanici Jindřichův Hradec 
parkoval od 24. do 29. října Legiovlak – le-
gionářské muzeum na kolejích. 28. října se 
konal tradiční pietní akt k  99. výročí vzni-
ku samostatného československého státu. 

LISTOPAD
Město Jindřichův Hradec ve  středu 1. lis-
topadu 2017 slavnostně otevřelo Sběrný 
dvůr v  lokalitě U Cihelny. Ve čtvrtek 9. lis-
topadu 2017 se uskutečnilo slavnostní ote-
vření hřiště na  sídlišti Hvězdárna po  sta-
vebních úpravách. Svátek svatého Martina 
jsme společně oslavili 11. listopadu na ná-
městí Míru. V  pondělí 13. listopadu 2017 
poděkoval starosta města Stanislav Mrvka 
čtyřem strážníkům městské policie za obě-
tavou dlouholetou práci. Již 8 let od  své 
modernizace si 17.  listopadu připomněl 
městský  Plavecký bazén Jindřichův Hra-
dec. V  sobotu 25. listopadu 2017 oslavila 
100. narozeniny paní Marie Kašková z Jin-
dřichova Hradce. Jubilantce k  tomuto vý-
znamnému životnímu výročí osobně po-
blahopřáli v  pátek 24. listopadu starosta 
města Stanislav Mrvka společně s  mís-
tostarostkou města Petrou Blížilovou. 

PROSINEC
První adventní neděli 3. prosince se na  ná-
městí Míru uskutečnilo tradiční slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu. Strom ten-
tokrát rozsvítilo zvonění zvonků, zvonečků 
a  rolniček, které si příchozí přinesli s  se-
bou. O víkendu 9. a 10. prosince se v centru 
města a na zámku konaly tradiční vánoční tr-
hy a Adventní dny, kdy naše město také na-
vštívily delegace z ukrajinského Starého Mar-
tinova a slovenské Dunajské Stredy.

Karolína Průšová
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 11. 2017 do 4. 12. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Karel DĚDIČ, Nová Včelnice 20. 10. 1935 14. 11. 2017
Josef MATIÁŠEK, Nová Včelnice 1. 1. 1931 17. 11. 2017
Josefa VANĚČKOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 5. 1927 19. 11. 2017
Jana KORANDOVÁ, Lomy 7. 9. 1943 20. 11. 2017
Miroslav KRÚPA, Hůrky u Nové Bystřice 28. 10. 1947 23. 11. 2017
MUDr. Miroslav KÜMMEL, Jindřichův Hradec 31. 10. 1948 23. 11. 2017
Libuše HAUSEROVÁ, Jindřichův Hradec 2. 3. 1925 23. 11. 2017
Hana KOSTKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 28. 2. 1959 24. 11. 2017
Vlastislav MICHÁLEK, Jindřichův Hradec 21. 4. 1927 25. 11. 2017

Zdeněk KALINA, Bednáreček 23. 7. 1952 26. 11. 2017
Josef BEDNÁŘ, Jindřichův Hradec 10. 3. 1928 28. 11. 2017
Božena REŠLOVÁ, Roseč 17. 10. 1926 28. 11. 2017
Libuše DVOŘÁKOVÁ, Nová Včelnice 7. 8. 1940 29. 11. 2017
Miloslav STEIER, Radouňka 16. 5. 1934 29. 11. 2017
Marta KUBÍČKOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 7. 1943 30. 11. 2017
Jaroslava ŠÍMOVÁ, Žíteč 4. 4. 1949 3. 12. 2017
Josef KOSTKA, Žďár 10. 3. 1935 4. 12. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 1. prosince 2017 se uskutečnilo letošní poslední vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií. Do Jindřichova Hradce byly přivítány tyto děti: Jakub Josef, Kolářová Vendula, Kocúr Tomáš, Hofmannová Nicol, Tybi-
tancl Šimon, Madarová Nikol, Outlý Martin, Schovanec Jiří, Slanina Štěpán, Smejkalová Alžběta a Tejčková Ella.

Karolína Průšová, foto: Jindřichohradecký deník

 � Paní Marie Kašková oslavila sté narozeniny
V sobotu 25. listopadu 2017 oslavila 100. na-
rozeniny paní Marie Kašková z  Jindřicho-
va Hradce. Jubilantce k tomuto významné-
mu životnímu výročí osobně poblahopřáli 
v  pátek 24. listopadu starosta města Sta-
nislav Mrvka společně s  místostarost-
kou města Petrou Blížilovou.  Paní Kaško-
vá je ve velmi dobré kondici a jako recept 
na  dlouhověkost uvádí práci. „Stále pra-
cuji, vařím, ráno vstávám po  sedmé hodině 
a  chodím ke  slepicím, které mám na  konci 
ulice na  zahradě“, říká paní Marie Kašková. 
Dopoledne má paní Kašková plné ruce 
práce, ale po  obědě si dopřeje trochu to-
ho odpočinku. „Televizi pouštím až večer, rá-
da se dívám na detektivky, a také hodně čtu. 
Na  čtení potřebuji brýle“, dodává jubilant-
ka. Paní Kašková pochází z Moravy, má tři 
děti, dvě dcery a jednoho syna, 6 vnoučat  
a 9 pravnoučat. Maminka jí zemřela, když jí 
bylo 10 let. „Teta mě do Jindřichova Hradce 
pozvala ve 14 letech, abych sem šla pracovat. 
Pracovala jsem šest let v nemocnici v prádel-

ně. Tři roky jsme celý den prali na valše, pak 
postavili novou budovu prádelny a kuchyni, 
tam jsem byla další tři roky. Poté jsem byla 
rok u  jednoho advokáta a  v  roce 1939 jsem 
se vdala za holiče, šla jsem do školy a vyuči-
la se kadeřnicí“, doplnila svůj životopis paní 
Kašková. Profesi kadeřnice vykonávala celý 
život. Kadeřnický sušák na  vlasy s  umyva-
dlem dodnes stojí u paní Marie v předsíni. 
„Musím přiznat, že paní Kašková nám všem 
přítomným doslova vyrazila dech svým tem-
peramentem, životním nadhledem a vtipem. 
Dožít se v  tak výborném stavu sta let zaslu-
huje uznání. Za sebe musím říci, že jsem veli-
ce rád, že se takovýchto akcí mohu zúčastnit. 
Na  těchto setkáních se dozvíte životní zku-
šenosti lidí, kteří mnohdy neměli život lehký, 
a přesto si dokázali udržet pozitivní smýšlení 
a zdravého ducha. Popřál jsem paní Kaškové 
především hodně zdraví a  ať je stále tak či-
perná, jako doposud“, dodal starosta města 
Stanislav Mrvka.

Karolína Průšová
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dině a  výhradně institucí humán-
ní a zve do svých řad každého, kdo 
chce činně projevovati opravdovou 
lásku trpícím bližním. Kněžstvo na-
še, nesouc vždy věrně se svým ná-
rodem všecky jeho radosti i bolesti, 
neuzavře zajisté ani těmto šlechet-
ným snahám svého srdce, ač samo 
v  přítomné době přináší značných 
obětí“. 

Počasí
Ve  středu se značně oteplilo 
(+10 °C) a  vlivem teplého větru 
sníh z největší části zmizel. V no-
ci na  včerejšek však zase utuhlo 
(-4 °C) a  mráz trvá. Náhlou oble-
vu s  povděkem jsme přijali, ježto 
odvrátila na  čas hrozící nedosta-
tek vody, na druhé straně vzbuzu-
je náhlá změna počasí obavu, aby 
obilí poškozeno nebylo. 
Nouzový jízdní řád
nabude platnosti v  nejbližších 
dnech. Pro nás jest největší škoda, 
že polední rychlík ku Praze byl vy-
puštěn, neb to bylo jediné nejlepší 
a  pohodlné spojení s  Prahou. Po-
drobnosti tohoto řádu uvádíme 
na jiném místě. Čím dál, tím hůř.
25. ledna 1918
Máslo,
jehož cena u nás dostoupla takové 
výše, že málokdo může si ho zakou-
piti, používá se leckde na venkově 
k svícení a mazání vozů!
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Rychlý pokles cen zboží
Sotvaže se začalo mluviti o  míru, 
objevuje se spěšný pokles cen zbo-
ží, jako kávy, cukru a mouky; ale i ji-
né potřeby, jako nitě a  plátno po-
malu se zlevňují. Ceny v drobném 
prodeji ještě neklesly, ale za kulisa-
mi veřejného obchodu značně ko-
lísají. Platí prý to především o kávě, 
za niž platilo se nedávno 80 K a více 
za kilogram. Od několika dní usilu-
jí prý titíž obchodníci, usazení větši-
nou v Haliči, odbýti své zásoby kávy 
za 20 až 25 K kilo. A proto neplaťte 
– leda v  nevyhnutelném případě, 
a tu omezte se na míru nejmenší – 
nynější horentní ceny všeho zboží, 
neb jen tím přinuceni budou známí 
dobrodinečkové k dalšímu ústupu 
ve svých válečných požadavcích. 

18. ledna 1918
Český biskup pro České srdce
Ordinariátní list diecése českobu-
dějovické, jíž v čele stojí Jeho Exce-
lence nejdůstojnější biskup Hůlka, 
přináší tento článek: „Mírniti ná-
sledky dlouhotrvající války, jimiž 
obyvatelstvo král. hlav. Města na-
šeho nejvíce jest dotčeno, jest úko-
lem tohoto nového podniku. Úloha 
ta je obrovská, pováží-li se, že v Pra-
ze a okolí nalézá se téměř 200 000 
osob v největší bídě, vůči níž jeví se 
všecky dosavadní prostředky ne-
dostatečnými. Podnik tento nemá 
žádných politických intencí, jest je-

1. ledna 1918
Velkomyslný dar
Jejich Excellence, vysoce urození 
hraběcí manželé Eugen a  Františ-
ka Černínovi, darovali na podělení 
chudých dítek městské opatrov-
ny 30 K. Správa vyslovuje vzneše-
ným dárcům jménem dítek „Zaplať 
Pán Bůh!“. Sl. městská rada darovala  
83 párů dřevěných pantoflí. Z daru 
toho, který matkám obdarovaných 
dítek velice ve  starostech ulehčil, 
tlumočí správa nejuctivější díky.
Úmrtí
Minulý týden zesnul zde p.  Frant. 
Fucker, obstaravatel pohřbů, ve vě-
ku 38 let. Pohřeb konal se v neděli. 
Z městské rady
K podnětu zvěčn. Arcivévody Fran-
tiška Ferdinanda konají se přípra-
vy, aby kostel sv. Máří Magdaleny, 
nynější skladiště vojenské, byl při-
měřeně své ceně umělecké opra-
ven a dosavadním profánním úče-
lům odňat. Průběh jednání dospěl 
k tomu bodu, že vojenský erár žádá 
za souhlas obce k výstavbě nového 
skladiště na  místě k  tomu vyhléd-
nutém. Po návrhu městské rady do-
stalo se vojenskému eráru obec. vý-
borem žádaného schválení. 

4. ledna 1918
Dorost těl. Jednoty Sokol
v Jindř. Hradci navštívil v neděli dne 
23. m. m. městské museum počtem 
32 účastníků. Jako děti kol svého dě-
douška tlačili se hoši - učňové kol 
p.  ředitele Dr.  Nováka a  přímo sáli 
cenný a přístupný jim výklad p. ředi-
telův provázený historickými obráz-
ky z minulosti našeho města i kraje. 
Naši hoši jistě nezapomenou prv-

ních dojmů a  budou příležitostně 
vzpomínati jich i váženého p. ředite-
le. Děkují mu srdečně a těší se na slí-
bené další výklady i poučování.
Tuhé mrazy a vánice
Ve středu a včera panovala sněho-
vá chumelice a vál ostrý vítr. Po ce-
lé dny silně mrzne a dnes ráno klesl 
teploměr na -14 °C. Příroda pokry-
ta vysoko sněhem, mnohde jsou 
silnice zaváty, řeky a rybníky zamr-
zly nebývale, což vše vzbuzuje oba-
vu před ještě větším nedostatkem 
vody, u nás již těžce pociťovaným. 
Nejhůře jest to s  otopem, dřeva 
málo a uhlí téměř žádné, vydávané 
množství as 30 kg pro rodinu dávno 
nestačí, a tak s největší úzkostí hle-
díme kruté zimě vstříc.

11. ledna 1917
Nejnovější obrazy
z  nynější války zasílány jsou nyní 
pravidelně váleč. tiskovým stanem 
naší redakci. Vystaveny jsou ve vý-
lohách našeho závodu, budí živý 
zájem a líbí se všeobecně. Na mno-
hé dotazy, zda možno obrazy ty 
koupiti, sdělujeme, že tyto prodej-
ny nejsou. Fotografické snímky ty, 
vesměs velice zdařile provedené, 
jsou nám pouze dočasně k  výsta-
vě propůjčovány. Kdož by si přál 
starší obrazy, ze skříně již odložené, 
prohlédnouti, může tak v  redakci 
ve kteroukoliv hodinu učiniti.
Úhelné prázdniny 
na  školách v  J. Hradci prodlouže-
ny. Na zdejších obecných a měšťan-
ských školách prodlužují se prázd-
niny následkem nedostatku uhlí až 
do 13. ledna. 
O skautování
přednášeti bude tuto neděli v  těl. 
Jednotě Sokol pan prof. Dr. Jan Ho-
řejší z  Příbramě. Přednáška kona-
ti se bud v sále p. Kadlce o 6. hod. 
Bližší na plakátech.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
V lednu roku 1918, tedy posledního válečného roku, dobíhaly ve městě vánoční a novoroční charitativní akce. Značné akti-
vity vykazovalo loutkové divadlo Národní jednoty pošumavské, které se pustilo, stejně jako další spolky a kulturní podniky, 
do výběru financí pro nově vznikající dobročinnou sociální organizaci České srdce. Novému charitativnímu sociálnímu spol-
ku se tehdy podařilo zorganizovat jednu z nejvýznamnějších pomocných akcí. Po finanční a organizační stránce zajistil po-

byt českých dětí z Vídně v rodinách na českém venkově. Nebylo divu, odezva v česky smýšlející společnosti byla ohromná a zřetelná i na dobročinné činnosti v Jind-
řichově Hradci. Kromě velice proměnlivého počasí zaměstnávaly místní obyvatele ceny potravin, které lehce klesaly, snad tím, že se poprvé začínalo hovořit o míru. 
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

to byl jen zákop v podobě podkovy, ale poz-
ději zde vznikla důmyslně vybudovaná polní 
stráž s podzemním úkrytem a chráněná pře-
kážkami z ostnatého drátu. O tuto kótu se usi-
lovně bojovalo. Zatímco na  jiných místech 
byl klid, zde Rusové prováděli časté výpady 

za účelem zmocnění se celé výšiny. Z obavy, 
aby Rusové toto obranné postavení nezíska-
li, bylo podminováno, tedy ženisté pod ním 
vykopali 60 metrů hlubokou šachtu s dopře-
du vybíhajícími rameny naplněnými ekrasi-
tem, připraveným k  odstřelu. K  tomuto oka-
mžiku došlo 6. května 1916 v 7.30 hodin, kdy 
bylo zřejmé, že se Rusové kóty zmocní. Došlo 
k mohutné explozi, při níž vylétl do výšky 60 – 

 �Do Pomníku příslušníkům 75. pěšího pluku byla uložena prsť z bojiště
V pátek 10. listopadu 2017 v 11.00 hodin pro-
běhl na  městském hřbitově v  Jindřichově 
Hradci u  příležitosti Dne válečných veteránů 
pietní akt, během něhož byla uložena do Po-
mníku příslušníkům 75. pěšího pluku prsť 
z kóty 363 u ukrajinského Cebrova a schrán-
ka s  nábojnicemi nalezenými na  tomto boji-
šti. Akce se konala pod vedením 44. lehké-
ho motorizovaného praporu a  pod záštitou 
starosty města Jindřichův Hradec Stanislava 
Mrvky. Prsť odebrali v červenci minulého ro-
ku na kótě 363 členové Expedice Hodov 2017, 
kteří se vydali na  západní Ukrajinu, aby zde 
navštívili některá bojiště jindřichohradecké-
ho 75. pěšího pluku rakousko-uherské armá-
dy z 1. světové války. 

U  Cebrova se 75. pěší pluk zakopal zhru-
ba na konci léta 1915, když ustal ústup Rusů 
a došlo zde ke stabilizaci fronty. Zde se nachá-
zela kóta 363, která byla značně důležitá – byl 
z ní velmi dobrý výhled do širého okolí a kdo ji 
ovládal, ovládal celé bojiště. Prostor této kóty 
byl proto hned od začátku opevněn, neboť ra-
kouskému velení bylo jasné, že jde o význam-
nou dominantu, kterou nesmí ztratit. Nejprve 

Ocenění předával starosta města Stanislav Mrvka (druhý zprava) a za Klub historie letectví Vladislav 
Burian (uprostřed). Ceny převzali Alois Dubec, Josef Vinš (druhý zleva) a Milan Synek.

 � Starosta města předal pamětní medaile
V pátek 24. listopadu 2017 se v konferenčním 
sále Muzea Jindřichohradecka uskutečnila po-
slední beseda, kterou Klub historie letectví Jind- 
řichův Hradec v  loňském roce pořádal. Pozvá-
ní na ni přijal devadesátičtyřletý plukovník le-
tectva Alois Dubec z Luhačovic. Jeho vojenská 
kariéra začala během války, v říjnu 1941 se stal 
příslušníkem protektorátního Vládního vojska, 
s nímž byl v květnu 1944 přemístěn do sever-
ní Itálie. Odtud se dostal na podzim ve skupině 
dezertérů, odmítajících službu Hitlerovi, do ital-
ských Alp, následně do  Švýcarska, a  nakonec 
přes Francii do  Velké Británie. Zde byl nejpr-
ve v  lednu 1945 zařazen k Náhradnímu tělesu 
a později do řad britského Královského letectva 
v hodnosti AC 2 (nováček). Po vítěznému konci 
války byl v srpnu 1945 s ostatními našimi letci 
přesunut do svobodného Československa, kde 
ho však po únoru 1948 čekal útisk a pronásle-
dování komunistickým režimem. 

(pokračování na str. 11)

70 metrů oblak země a na místě vznikl kráter 
v průměru i do hloubky zhruba 80 metrů. Je-
likož bylo nebezpečí, že Rusové kráter obsa-
dí, byl okamžitě postřelován dělostřelectvem, 
obsazen vojáky 75. pěšího pluku a držen dále.
Na kótě 363 stával v roce 1915 kamenný kříž, 
nedaleko kterého vybudovali vojáci 75. pě-
šího pluku výše popisované obranné posta-
vení. Během bojů byl kříž poškozen střelbou 
z  pušek, kulometů a  od  dělostřelecké palby. 
Tyto stopy jsou na  něm dodnes patrné. Pro-
tože se kříž stal již během bojů pro příslušní-
ky 75. pěšího pluku pietním místem a  je mu 
i  připisována záchrana skupiny vojáků, kteří 
se za ním ukrývali, byl ještě za války převezen 
do J. Hradce a zde instalován v kostele sv. Ja-
na Křtitele. Sochař Rudolf Kabeš k němu zřídil 
podstavec znázorňující padlého bojovníka, 
jehož hlavu podpírá anděl. Dnes se pomník 
nachází na městském hřbitově.
Minulý rok v červenci kótu 363 u ukrajinské-
ho Cebrova navštívila Expedice Hodov 2017, 
tvořená nadšenci vojenské historie z J. Hrad-
ce a  jižní Moravy. Podařilo se nám najít kótu 
a  upřesnit podle dobových map stanoviště 
kříže. Jihovýchodně od tohoto místa jsme na-
lezli nábojnice, zejména rakouského původu. 
Z prostoru byl velmi dobrý výhled východním 
směrem do  bývalých ruských pozic. Prvořa-
dým úkolem však bylo z místa, kde stával kříž, 
nabrat prsť, tedy hlínu z místa bojů, a přivézt ji 
z Cebrova do vlasti. Tato prsť byla dopoledne 
10. listopadu 2017 posvěcena a pietně ulože-
na do Pomníku příslušníkům 75. pěšího pluku 
na městském hřbitově v J. Hradci.

Miloslav Sviták
Foto: archiv Miloslava Svitáka
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Probouzím se do prvního rána no-
vého roku 2018. Kniha roku 2017 se 
zavřela a čekají nás nepopsané lis-
ty nových dní. Jaké budou, záleží 
do značné míry na našem rozhodo-
vání a vnímání. Pokud očekáváme 
dobré, dříve nebo později se naše 
sny naplní.

Než začne život psát příběhy no-
vých dní, ráda bych poděkovala 
za dobré příběhy, napsané v knize 
roku 2017. Bylo v ní množství krás-
ných chvil a bylo v ní i mnoho bo-
lestných zkušeností. Černá s  bílou 
setkaly se spolu. Možná proto, aby-
chom věděli, že krásné chvíle v ži-
votě nejsou samozřejmostí, vstřícní 
lidé jsou darem a vlídnost je třeba 
ošetřovat. 
Okna vstupují do 15. roku své exi-
stence. Za ta léta se rozšířila jejich 
činnost, přibylo cílových skupin li-
dí, kterým se věnujeme, rozrostl 
se počet pracovišť, a to až do Da-
čic. Tuto skutečnost vyjadřuje i lo-
go pro jubilejní patnáctý rok Oken. 
Je trochu zalidněnější. Jsou v něm 
rodiny, lidé s postižením, děti i se-
nioři. Tak, jak nám je postupně ži-
vot přiváděl. Na  cestě k  profesio-
nalitě jsme se mnohé učili a učíme. 
Každým rokem nám přibývá las-
kavých donátorů i  dobrovolníků. 
Všem za jejich čas, služby i peníze 
patří veliký dík. Ale letos chci zvláš-

tě poděkovat lidem z  pracovních 
týmů Oken. V  denním kontaktu 
s  problematikou bolesti, postiže-
ní, selhávání blízkých vztah jsou 
pracovníci i dobrovolníci vystavo-
váni velkým tlakům. Leckdy není 
snadné je ustát. Buď dokážou lidé 
vnitřně růst, nebo mohou zahořk-
nout. Cesta pomáhajících pracov-
níků patří k těm nejtěžším, protože 
bez práce na  vlastním vzdělává-
ní i osobním zrání je opravdu těž-
ké obstát. Aby služby byly dobré 
a přinášely kvalitní ovoce, je třeba, 
aby pracovníci byli citově angažo-
vaní a osobně nasazení. Těžko být 
dobrovolníkem nebo profesioná-
lem v  oblasti práce s  lidmi s  po-
stižením a nevnímat jejich pocity, 
touhy, bolesti, zklamání i  naděje. 
Málokdo z  těchto lidí opustí prá-
ci se zavřením vchodových dve-
ří zvenku. Buď se naučíme vnímat 
každý všední den jako příležitost 
k prožití drobného zázraku, bude-
me vnímat krásné maličkosti a na-
učíme se je oceňovat, nebo může-
me padat pod tíhou nesnadných 
osudů. Úhel pohledu však může 
být naší volbou.
Do nového roku přeji všem dobrým 
lidem schopnost radovat se z malič-
kostí a dobře volit, s kým a jak bude-
me trávit čas. To zásadně ovlivňu-
je kvalitu našeho života. Být s lidmi, 
směřujícími ke  světlu, je štěstím. Ať 
takové lidi každý z nás dokáže najít 
a potěšit se jejich blízkostí! Ať je kaž-
dý den příležitostí k prožití šťastných 
chvil! Přeji vám všem krásný rok 
2018 za všechny klienty, pracovníky 
i dobrovolníky OKEN.

Drahomíra Blažková

(pokračování ze str. 10)
V  60. letech 20. století emigroval 
do  Švýcarska, odkud se do  rodné 
vlasti natrvalo vrátil až v  polovině 
90. let. Za svou především osvěto-
vou činnost a snahu o uchování pa-
mátky čs. válečných letců byl Alois 
Dubec v  říjnu 2016 oceněn prezi-
dentem republiky Milošem Zema-
na a z jeho rukou obdržel Řád bílé-
ho lva. 
Součástí poslední besedy klubu 
v  roce 2017 byly dvě samostatné 
události. První z  nich byla vzpo-
mínka na  plukovníka letectva Ar-
nošta Poláka, letce slavné 311. čs. 
bombardovací perutě RAF a  také 
dlouholetého přítele Klubu histo-
rie letectví, který zemřel 27. října 
2017 ve Velké Británii. V druhé čás-

CHCETE NÁS?
Dax
kříženec, pes, cca 2 roky
Podmínkou adopce je dodatečná kas-
trace. Dax  je hodný a  malý pejsek. Li-
di má moc rád. Jak může, hned se sápe 
člověku na nohu a chce hladit, i když při 
prvním kontaktu se také maličko bo-
jí. Na obojek zatím není zvyklý, lépe cho-
dí na kšírech, ale má tendence překuso-
vat vodítko.  
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na  svůj věk velmi 
aktivní. Má rád společnost lidí. S fenka-
mi i  pejsky vychází na  procházce  dob-
ře (musí se s  nimi nejprve seznámit), 
ale v novém domově by měl být jedináčkem. Doma si hlídá mís-
to, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít ce-
loročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistot-
ný a neštěká. Na vodítku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či 
kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Napipi
kočička, narozena cca 7/2017
Podmínkou adopce je kastrace v dospě-
losti. Napipi je hodná, vymazlená kočič-
ka, na  kočičí záchůdek chodí dobře, je 
zvyklá na  ostatní kočičky, pejsky, děti. 
Napipi je v rekonvalescenci po poměrně 
velkém operativním zákroku bříška. Vše 
je však již skoro zahojené a může koneč-
ně hledat nový domov.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Paladin
kocour, narozen březen/duben 2017, 
kastrovaný
Paladin je hodný,  mazlivý kocourek. 
Je čistotný. S ostatními kočičkami vychá-
zí velmi dobře.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Čerňucha
kočička, narozena duben/květen 2017
Podmínkou adopce je kastrace v dospě-
losti. Čerňucha je hodná a velmi mazlivá. 
Je zvyklá na ostatní kočičky, na kočkolit 
také chodí krásně. Nemá problém ani 
s malými dětmi, prostě ideální kočička. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Sáruška
kočička, cca 1 rok, kastrovaná
Sáruška je hodná, mazlivá, přítulná ko-
čička. Na kočičí záchůdek chodí předpi-
sově. Je zvyklá na ostatní kočičky, pejsky 
i malé děti.  
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

 �Abychom zůstali vnitřně živí a plní naděje
Motto: „Každé nové ráno v sobě skrývá zázrak, stačí se pozorně dívat“

(Paolo Coelho)

ti následovalo ocenění předávané 
starostou Stanislavem Mrvkou. Pa-
mětní medaili s certifikátem, vyda-
nou ke 100. výročí bitvy u Zborova, 
obdržel za dlouholetou spolupráci 
s  klubem plukovník Alois Dubec, 
dále Milan Synek, policejní specia-
lista a  člen předsednictva IPA. Tře-
tím oceněným byl student 7. třídy 
jindřichohradeckého gymnázia Jo-
sef Vinš, který se v dubnu 2017 stal 
ve  Velké Británii juniorským mis-
trem a dvojnásobným vicemistrem 
světa ve stavbě plastikových mode-
lů s vojenskou válečnou tématikou. 
Pamětní medaili vydal v říjnu 2017 
Klub historie letectví za  podpory 
města Jindřichův Hradec.

Vladislav Burian
Foto: Josef Böhm
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU 2018

Merkur najdeme počátkem měsíce ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, planety Venuše a Saturn jsou nepozorovatelné. Mars a Jupiter se objeví 
od poloviny měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem, Uran bude pozorovatelný v první polovině noci, Neptun již jen večer nad jihozápadem. Prohlídka 
Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je velmi pěkná. Měsíc je v tu dobu osvětlován Sluncem z pravé strany, a proto krátery, moře a jiné povrchové a výško-
vě rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají do krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je krásně prostorový a velmi působivý. V době úplňku stíny chybí a obraz 
je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, v měsíčním světle téměř nebo úplně mizí. Měsíc projde 2. 1. úplňkem,  
8. 1. poslední čtvrtí, 17. 1. novem a 24. 1. první čtvrtí a 31. 1. nastane opět úplněk. 1. 1. Měsíc projde v přízemím (356 567 km), 15. 1. odzemím  
(406 449 km) a 30. 1. opět přízemím (359 003 km). Pozorování Slunce je také velmi zajímavé, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chlad-
nější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním dalekohledem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje. 
Zimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních ml-
hovin, galaxií, dvojhvězd atd. 3. 1. v 7.00 hodin je Země Slunci nejblíže - 147,1 milionu km. 20. 1. ve 4.09 hodin Slunce vstupuje do znamení Vodnáře.

• 1. 1.ve 21.00 hodin – Merkur v největší západní elongaci (23° od Slunce)
• 3. 1. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 9,2° severně)
• 3. 1. ve 20.00 hodin – maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 110)
• 5. 1. v 10.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,0° severně; zákryt nízko nad na-

ším obzorem ve dne)
• 7. 1. ve 2.00 hodiny - Mars v konjunkci s Jupiterem (Mars 0,2° jižně; planety vycházejí nad 

obzor přibližně 2 hodiny po okamžiku konjunkce)
• 9. 1. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,7° jižně; seskupení Měsíce, Spiky, 

Jupiteru a Marsu na ranní obloze 9. až 12. 1.)
• 9. 1. v 8.00 hodin - Venuše v horní konjunkci se Sluncem 
• 9. 1. v 11.00 hodin - trpasličí planeta (134 340) Pluto v konjunkci se Sluncem
• 11. 1. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,3° severně; seskupení Měsíce, 

Jupiteru, Marsu, planetky (4) Vesta, hvězdy Antares, Saturnu a Merkuru pozorovatelné 

od 11. do 15. 1. ráno na jihovýchodě)
• 11. 1. ve 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,6° severně)
• 12. 1. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s planetkou (4) Vesta (Měsíc 0,9° jižně, jasnost 

Vesty +7,3 mag)
• 13. 1. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 9,0° jižně)
• 13. 1. v 8.00 hodin - Merkur v konjunkci se Saturnem (Merkur 0,7° jižně; planety hodinu 

před východem Slunce velmi nízko (3°) nad jihovýchodním obzorem)
• 15. 1. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 2,6° severně)
• 20. 1. ve 4.00 hodiny - Slunce vstupuje do znamení Vodnáře
• 27. 1. v 11.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,3° severně; Měsíc v blízkosti 

Aldebaranu 26. a 27. 1. v první polovině noci)
• 31. 1. ve 13.00 hodin - trpasličí planeta (1) Ceres v opozici se Sluncem

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.
Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

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 i info o akcích najdete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v lednu 2018:

úterý a pátek odpoledne: 
13.00 – 15.00 hodin 

úterý a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2018:

z  GVN J. Hradec (výtvarná část). V  kategorii  
1.-5. třída zvítězila Zbyňka Komárková z  V. ZŠ  
J. Hradec (literární část) a  cenu Sympatie po-
roty si odnesl Tomáš Jelínek z  GVN J. Hra-
dec. Výherci obdrželi hezké ceny a  se zájmem 

si prohlédli i  ostatní vystavené práce dalších 
účastníků soutěže. Výstavu všech soutěžních 
prací lze zhlédnout v  městské knihovně od 
28. listopadu až do konce letošního roku. 
Hravé odpoledne proběhlo také 22. listopadu 
na  pobočce Vajgar. Děti si přišly zahrát turnaj 

 �Městská knihovna informuje a zve
V úterý 28. listopadu 2017 proběhl v jindřichohra-
decké městské knihovně Den pro dětskou knihu. 
Termín této celostátní akce připadá každoročně 
na sobotu před 1. adventní nedělí. Právě v tento 
čas je vhodné propagovat dětskou knihu a myslet 
na knihu jako dárek. 
V předvánoční náladě se nesla odpolední výtvar-
ná dílnička. Děti vyráběly ozdoby v podobě papí-
rových koulí, vánoční kapříky i přáníčka z papíru. 
Také zdobily čerty a anděly na kabátku papírové-
ho Kašpárka, aby byly připravené, až přijde Miku-
láš se svojí družinou.
Oceněni byli i výherci soutěže Jak bude vypadat 
knihovna za 125 let. Do soutěže, kterou knihov-
na vyhlásila v rámci oslav svého 125. výročí, při-
šlo téměř 50 prací (výtvarných i  literárních). Při-
hlásili se žáci ze základních škol, gymnázia i ZUŠ 
z  Jindřichova Hradce a  další děti, dále také žáci 
ze Šumavských Hoštic, Strážného i Písku. Porota 
z řad pracovníků knihovny vybrala 2, resp. 3 vítěz-
né práce (za literární a výtvarnou část). V kategorii  
6.-9. třída zvítězila práce Adély Némethové 

v deskových hrách a zasoutěžily si také o možnost 
získat předplatné měsíčníku - komiksu Bart Simp- 
son (projekt aktivní podpory komiksů v  knihov-
nách v rámci projektu Den pro dětskou knihu). 

Michaela Kloučková, Dagmar Wolfová, Tomáš Dosbaba
--------------------------------------------------------------------
Městská knihovna dále informuje své čtenáře 
o tom, že od ledna 2018 zahajuje další Kurzy tré-
nování paměti. Noví zájemci se mohou přihlásit 
u lektorky Olgy Šenoldové (osenoldova@knihjh.cz).
V3UV – Virtuální univerzita třetího věku
Městská knihovna Jindřichův Hradec se stala no-
vým konzultačním střediskem Virtuální Univerzity 
třetího věku (VU3V). Formou virtuálních přednášek 
nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro seni-
ory. Více informací naleznete na portále: e-senior.cz 
nebo ve studovně u Mgr. Olgy Švecové. Přijďte se 
podívat na první nezávaznou přednášku, která se 
bude konat 5. února 2018 od 10.00 hodin v po-
slechovém sále knihovny.

Simona Pavlišová
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní komedii Michaela Parkera „ZAMILOVANÝ 
SUKNIČKÁŘ“ dne 25. ledna 2018 od  19.00 
hodin do divadelního sálu. Divadelní agen-
tura Háta. Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Romana Štolpy hrají: Lukáš Vaculík, Vik-
tor Limr / Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pan-
tůček / Martin Zounar, Kristýna Kociánová / Ha-
na Kusnjerová / Radka Pavlovčinová, Mahulena 
Bočanová / Adéla Gondíková / Betka Stanková, 
Veronika Jeníková / Olga „Háta“ Želenská, Ivana 
Andrlová / Pavla Vojáčková.
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec 
ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíž-
dí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak 
Harrymu oznámí, že bude na víkend v  lázních 
a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kama-
rádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdné-
ho domu, jelikož si naplánoval milostné dosta-
veníčko s přitažlivou sousedkou Marianne. Je to 

dostaveníčko dosti pikantní, jelikož se chysta-
jí splnit si své sexuální fantazie: ona jako fran-
couzská služka, on jako Tarzan. Debbie se vra-
cí se svým přítelem Joem v domnění, že budou 
mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí 
hrozbě bombového útoku, a tak Harryho sekre-
tářka Faye Bakerová a kapitán South z americké 
námořní pěchoty přijíždějí do velvyslancovy re-
zidence vybudovat krizový štáb. Kapitán South 
nechá pozemek střežit jednotkou mariňáků, 
takže nikdo nemůže pryč. Harry zaslechne Deb-
bie, jak si povídá s někým ve svém pokoji, a ptá 
se, kdo to je. Po chvilce váhání Debbie dosta-
ne spásný nápad a prohlásí, že je to její kama-
rádka Josephine. Joe od té chvíle stráví notnou 
část hry v  převlečení za  děvče, do  kterého se 
navíc náruživý Harry bláznivě zamiluje. Kapitán 
South má dojem, že je na stopě šílenému tero-
ristovi, a  nešikovná a  lehce natvrdlá Faye má-
lem způsobí zničení Velké Británie.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní hru Veronique Olmi „JENOM ŽIVOT“ dne  
30. ledna 2018 od 19.00 hodin do divadelní-
ho sálu. APP ART spol. s r. o. Divadelní před-
platné skupiny B.
V režii Jaromíra Janečka hrají: Antonie Talacko-
vá, Igor Bareš, Michal Hnátek / Antonín Týmal.
Napínavý příběh o  jednom setkání „po  le-
tech“. Sam a  Marion totiž bývali manželé. Je 

večer a do Marionina bytu nečekaně vpadne 
promoklý a zraněný Sam, více jak deset let se 
neviděli. 
Počáteční starost o Samovo zdraví i  fascinující 
setkání po takové době rychle vystřídá hašteře-
ní těch dvou, které zřejmě kdysi bylo důvodem 
k jejich rozchodu.

Ivana Bačáková

 �Dům gobelínů přeje vše dobré v novém roce 2018
Rádi bychom poděkovali vám všem – návštěv-
níkům, přátelům a  milovníkům textilního 
umění za přízeň, kterou jste nám v roce 2017 
věnovali. Děkujeme zřizovateli Městu Jindři-
chův Hradec za  velkorysou podporu a  také 
všem partnerům a  podporovatelům za  bez-
vadnou spolupráci. Rok 2017 byl v našem mu-
zeu bohatý na události, kulturní akce i progra-
my pro veřejnost. Nejvýznamnějším počinem 
loňského roku bylo vydání knihy věnované 
výtvarníkovi jindřichohradeckých gobelíno-
vých dílen Josefu Müllerovi. Kniha bude v ro-

ce 2018 v prodeji na pokladně Domu gobelí-
nů. Plán akcí, workshopů a kurzů na rok 2018 
naleznete na našem webu či v kulturním ka-
lendáři akcí. Sezóna započne opět v  dubnu 
2018. Individuální prohlídky větších skupin 
jsou možné po předchozí domluvě i mimo se-
zónu. V novém roce 2018 bychom vám chtě-
li popřát vše dobré, co nejvíce klidných chvil 
v kruhu rodinném, pokoj v srdci, štěstí a pev-
né zdraví. Budeme se na vás těšit.

Rita Škodová

Miroslav Donutil je bezesporu naším nejpo-
pulárnějším hercem. Jeho talk show, respek-
tive One Man Show, jsou tak oblíbené, že je 
kdysi dokonce začala vysílat i  televize a  do-
dnes je s úspěchem pro velký divácký zájem 
opakuje.
S  talk show s  názvem „Ptejte se mě na  co 
chcete“ dorazí Miroslav Donutil do  Jindři-
chova Hradce, konkrétně do Kulturního do-
mu Střelnice 15. ledna 2018. Srdečně vás 
zveme na  příjemně strávený večer s  vynika-

jícími příběhy Miroslava Donutila. Přijďte se 
podívat, určitě se nudit nebudete!!!
Každý divák bude navíc mít možnost napsat 
svou otázku na  Miroslava Donutila na  lístek 
před představením a  on na  ni samozřejmě 
vtipně odpoví.
Předprodej vstupenek probíhá v  poklad-
ně KD Střelnice nebo přes online systém KD 
Střelnice.

Mirka Vilímová

 �Herce Miroslava Donutila se můžete zeptat, na co chcete
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 �PLESOVÁ SEZÓNA 2018
Kulturní dům Střelnice

12. 1. 2018 Rodinný ples

20. 1. 2018 Ples YMCA

27. 1. 2018 26. Reprezentační ples města 
J. Hradec   

9. 2. 2018 Ples Staviservis

17. 2. 2018 Taneční večer Charleston    

23. 2. 2018 Zemědělský ples 

2. 3. 2018 Zdravotnický ples  

3. 3. 2018 Ples AC Buk

9. 3. 2018 Ples SOU 

16. 3. 2018 Divadelní ples

6. 4. 2018 Ples Otevřená Okna  

Kulturní centrum JITKA

19. 1. 2018 Maturitní ples Obchodní aka-
demie 4. A. + 4. B.

9. 2. 2018 Maturitní ples Gymnázium 
V. Nováka 4. C. 

17. 2. 2018 Ples DK OPEN

23. 2. 2018 Maturitní ples Gymnázium 
V. Nováka 8. A.

24. 2. 2018 Ples JEDNOTA

9. 3. 2018 Reprezentační ples FRUKO

16. 3. 2018 Maturitní ples Gymnázium 
V. Nováka 4. B.

24. 3. 2018 Ples Fakulty managementu 
VŠE J. Hradec

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

27. ledna 2018

K tanci a poslechu hraje:
Taneční orchestr BARET

Předtančení: 

Taneční škola ATAK (Tábor)

Večerem provází: Ivo Apfel

Hosté: Heidi Janků, Davide Mattioli

Vstupné: sál 240 Kč, balkón 160 Kč

Předprodej vstupenek: 
od 11. ledna 2018 
v pokladně Kulturního domu Střelnice

LOSOVÁNÍ O CENY

Také v  roce 2018 nabídne Muzeum fotogra-
fie a  moderních obrazových médií veřejnos-
ti rozsáhlý výstavní, vzdělávací a doprovodný 
program. Nosným tématem hlavních výstav 
je akt, pokračovat bude budování expozice 
Moc médií, vznikající za  přispění Národního 
technického muzea v  Praze. Přibudou nové 
expozice, věnované jindřichohradecké jezuit-
ské koleji, nynějšímu sídlu muzea, a Františku 
Rákóczimu.       
I letos bude probíhat fotografický kroužek pro 
začínající fotografy ve  věku od  11 do  15 let, 

vedený Radimem Strojkem, jenž je rovněž lek-
torem fotografických kurzů pro děti a mládež, 
vhodných zejména pro školní třídy. Kurzy lze 
přizpůsobit dětem a  mládeži s  handicapem, 
pro něž jsou zdarma. Dospělí zájemci mohou 
navštívit fotografické tematické workshopy, 
tradiční Fotoškolu MF MOM či fotovycházky 
s fotoporadnou. Uskuteční se již tradiční letní 
a adventní fotografování v historických kostý-
mech a vánoční koncert Petra Přibyla.    
Po celý rok je možné využít nabízený podná-
jem vybraných prostor – reprezentativního 

refektáře se vzácnými nástropními a  nástěn-
nými malbami, velkého sálu v  prvním pod-
laží, nádvoří a  chodeb v  jeho úrovni. K  dis-
pozici jsou příchozím nadále služby odborné 
knihovny a  digitalizačního pracoviště, které 
provádí skenování a  tisk fotografií, muzejní-
ho obchodu a kavárny Atrium. Více informací 
o  muzeu, jeho aktivitách a  aktuální otevírací 
době naleznete na:  www.mfmom.cz.  Těšíme 
se na setkání s vámi.

Eva Florová 

 �Program muzea fotografie bude i v letošním roce hodně zajímavý
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
20. 1. 2018 
XVIII. Královehradecký městský ples 
Kongresové centrum ALDIS. Po slavnostním za-
hájení připomínající 100. výročí vzniku samo-
statného Československého státu otevře pleso-
vé dění již tradičně Filharmonie Hradec Králové. 
Dále vystoupí BIG BAND s  Leonou Machálko-
vou, Vašo Patejdl, THE BEATLES REVIVAL, MAS-
TIX, HRADECKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA, ART JAZZ 
BAND a další překvapení.
CHEB
1. – 28. 1. 2018
Výstava fotografií Sáry Saudkové
Galerie 4 -  galerie fotografie zve na výstavu foto-
grafií Sáry Saudkové k jejímu životnímu jubileu.
KUTNÁ HORA 
7. 1. 2018
Benefiční koncert kutnohorských sborů 
Palášek, Kusch, Cantica
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Jana 
Křtitele v Sedlci od 15.00 hodin. V rámci výstavy 
BAREVNÉ VÁNOCE. Vstupné na koncert je dob-
rovolné, výtěžek půjde Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu Sluníč-
ko, Kutná Hora.
LITOMYŠL
20. - 21. 1. 2018
Svatební veletrh Litomyšl 
Prostory zámeckého návrší se naplní roman-
tickou svatební náladou. Snoubencům a jejich 
blízkým můžeme slíbit nejen bohatý program, 
ale také širokou nabídku vystavovatelů, kteří 
poskytnou nejen své služby, ale také při výbě-
ru rádi poradí.
POLIČKA
6. 1. 2018
Eva Urbanová & Moravské klavírní trio
Novoroční koncert v Tylově domě od 19.00 hodin.
TELČ
1. 1. 2018 
Nový rok
Společný novoroční přípitek představitelů měs-
ta s  občany, slavnostní novoroční ohňostroj, 
dechový kvintet Jaroslava Čajky. V 16.30 hodin 
na náměstí Zachariáše z Hradce.
TŘEBOŇ
25. 1. 2018
Dušan Vančura, PhDr. Ivo Šmoldas, 
Antikvartet 
Divadlo J. K. Tyla, 19.00 hodin. 4. koncert Zim-
ních abonentních koncertů „Večer hudby a slo-
va“. Vystoupí Dušan Vančura, Ivo Šmoldas a Vo-
kální soubor Antikvartet - moudrý humor 
střídaný hudbou napříč žánry a staletími.

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ LEDNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
(THE GREATEST SHOWMAN) 
Muzikál, Romantický / USA / Cinemart

Největší showman je originální muzikál inspirova-
ný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá pře-
kážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem 
na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho vizionářství 
a energii vznikl showbyznys.
Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář, je-
hož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. A to i v ča-
sech, kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou 
jediným bohatstvím, které zrovna má k dispozici. Bar-
num začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězdné-
mu úspěchu s prázdnou kapsou, za to však s hlavou 
plnou fantastických nápadů. Díky nim vytvoří fascinu-
jící show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, ak-
robaty, vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmen-
šími i nejvyššími muži. Z jeho představení se navzdory 
mnohým předsudkům stává celosvětová senzace. 
A Barnum úspěch své show dokáže náležitě podpo-
řit pomocí nevídané reklamní kampaně, která mu vy-
slouží označení „princ humbuků“ a jeho jméno se stá-
vá synonymem pro pořádně nafouknutou propagaci.
Po  boku Hugha Jackmana se představí Michelle 
Williams a Zac Efron. Role jeho partnerky se ujala po-
pulární zpěvačka, tanečnice, herečka a modelka Zen-
daya. Na muzikálových písních se pak podíleli textaři 
ocenění Oscarem za film La La Land.
Hrají: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zen-
daya, Rebecca Ferguson
Režie: Michael Gracey
Hrajeme: 20. a 21. 1.  od 20:00 ve 2D

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA (DARKEST HOUR)
Drama, Historický / V. Británie / Cinemart
Ve strhujícím snímku Nejtem-
nější hodina, režírovaném 
Joe Wrightem, září Gary Old-
man, který zobrazil postavu 
Winstona Churchilla v  příbě-
hu založeném na skutečných 
událostech z  doby jeho prv-
ních týdnů ve funkci na začát-
ku druhé světové války.
Churchill, brilantní a  duchaplný státník, který je 
ve svých 65 letech oddaným členem parlamentu, je 
nepravděpodobným kandidátem na post premiéra, 
nicméně situace v Evropě je zoufalá. Když Spojenci 
nadále podléhají nacistům a britská armáda nadále 
čelí problémům ve Francii, Churchill je s naléhavostí 
jmenován do funkce 10. května 1940.
Když se hrozba invaze na Spojené království Hitlero-
vými jednotkami nejasně rýsuje a 300 tisíc britských 
vojáků zůstává zahnaných do kouta v Dunkirku, Chur- 
chill zjišťuje, že jeho vlastní strana proti němu chystá 
spiknutí a král Jiří VI. (držitel Ceny Emmy Ben Mendel-
sohn) je skeptický, jestli jeho nový premiér takovou 
výzvu zvládne. Je konfrontován s nejzazším rozhod-
nutím – vyjednat s nacistickým Německem mírovou 
smlouvu a za hrozivou cenu zachránit britský lid ne-
bo pokračovat v bojích s velmi nejasnými vyhlídkami.
Hrají: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, 
Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendelsohn
Režie: Joe Wright
Hrajeme: 25. a 26. 1.  od 20:00 ve 2D

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

4. - 7. 1. 17:30
ČERTOVINY
Pohádka, Komedie / ČR / 2D
4. - 5. 1.   20:00
ROCK’N ROLL
Komedie, Hudební / Francie / 2D
6. - 7. 1.  20:00
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
Horor / USA, Kanada / 2D
10. 1.   19:00
OVČÁČEK MILÁČEK
Záznam představení Měst. divadla Zlín
11. - 12. 1. 17:30
MANŽELKA A MANŽEL
Komedie / Itálie / 2D
11. 1.   20:00
MOTÖRHEAD: CLEAN YOUR CLOCK
Koncert / V. Británie / 2D
12. 1.   20:00
PO STRNIŠTI BOS (černobílá verze)
Komedie, Drama / ČR / 2D
13. - 14. 1. 17:00
ZMENŠOVÁNÍ
Komedie, Drama, Sci-Fi / USA / 2D
13. - 14. 1.  20:00
ZTRACEN V DŽUNGLI
Dobrodružný, Drama / Austrálie / 2D
17. 1.   19:00
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA (ART kino)
Mysteriózní, Thriller / V. Británie / 2D
18. - 21. 1. 17:30
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie / ČR / 2D
18. - 19. 1.  20:00
KOLO ZÁZRAKŮ
Drama / USA / 2D
20. - 21. 1.  20:00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál, Romantický / USA / 2D
25. - 28. 1. 17:30
COCO
Animovaný, Komedie / USA / 3D+2D
25. - 26. 1.  20:00
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Drama, Historický / V. Británie / 2D
27. - 28. 1.  20:00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Krimi, Drama, Komedie / USA / 2D
1. - 2. 2. 17:30
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Akční, Thriller, Sci-Fi / USA / 2D
1. - 2. 2.  20:00
VELKÁ HRA
Drama, Životopisný / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Vždy od 15:00 hodin)

7. 1.
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Pásmo pohádek / ČR / 2D
14. 1.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY II.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
21. 1.
ČTYŘLÍSTEK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
28. 1.
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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 � Letem sportovním světem
HOKEJBAL
Posedmé se uskuteční „Hokejbalový ples“, kte-
rý v Suchdolu nad Lužnicí pořádá místní Spor-
tovní klub. Letos je naplánován na  sobotu  
27. ledna od  19.00 hodin v  kulturním domě. 
Program bude znovu pestrý. Obsahuje kupří-
kladu soutěže, videoprojekci, bohatou tom-
bolu, živou muziku a půlnoční překvapení.

KUŽELKY
Mistrovství okresu J. Hradec jednotlivců le-
tos vyšlo hned na  první lednovou sobotu. 
Uskuteční se na  čtyřech místech, přičemž 
6. 1. budou v  N. Bystřici házet juniorky a  ju-
nioři, v  Dačicích muži, v  Č. Velenicích senio-
ři a ve Slavonicích seniorky a ženy. Novinkou 
přeboru v roce 2018 je v seniorské třídě mož-
nost vybrat si, zda hráč či hráčka chce závodit 
v kategorii do 60 nebo nad 60 let.

PLAVÁNÍ
Plavecký bazén v jindřichohradecké Jáchymo-
vě ulici bude v pondělí 22. ledna dějištěm re-
publikového finále v  plavání základních škol 
a  víceletých gymnázií. Vrcholného klání, kte-
ré rozplaváními začne v 8.00 hodin, se zúčast-
ní také reprezentanti V. ZŠ J. Hradec ze sídliš-
tě Vajgar.

STOLNÍ TENIS
Nově vzniklá žákovská  OBS – Okresní bo-
dovací soutěž 2017/2018, jíž od  této sezóny  
v  11 kolech organizuje RSST Jindřichův Hra-
dec, pokračuje pátou částí v Katolickém domě 
v Dačicích, kde se v sobotu 6. ledna od 9.00 ho- 
din představí mladší a starší žactvo v „Tříkrálo-
vém poháru 2018“.
V neděli 28. ledna od 8.30 hodin bude třetím 
turnajem pokračovat III. ročník pětidílné „Len-

tilkové série 2017/2018“. Akce, která je určena 
pro mladší a  starší žactvo, se uskuteční v  tě-
locvičnách V. ZŠ na  jindřichohradeckém síd-
lišti Vajgar. Je šestou částí nově vzniklé OBS 
– Okresní bodovací soutěže, kterou od této se-
zóny v  11 kolech organizuje RSST Jindřichův 
Hradec.

VOLEJBAL
Městská sportovní hala v  J. Hradci bude 
ve  čtvrtek 11. ledna hostit kvalifikaci o  po-
stup do  národního finále v  kategoriích dívek 
a chlapců středních škol. Představí se družstva 
vítězů krajských kol z  Plzeňského, Jihočes-
kého a  Středočeského kraje. Turnaje začnou  
v 8.30 hodin.

Roman Pišný

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Kdy za sportem?
SPORT

Volejbal – TJ Slovan JH – ženy, krajský přebor I. třídy
kolo 8. JH – SK Třebín B čt 25.1. 20.00
kolo 9. Meteor ČB – JH po 29.1. 20.20
kolo 12. JH – Sokol Soběnov pá 12.1. 17.30
kolo 13. TJ Třebíč B – JH pá 19.1. 19.30
Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor
kolo 11. TJ Nová Včelnice B – JH B pá 12.1. 18.00
kolo 12. JH B – TJ Kunžak B čt 18.1. 17.30
Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH 
– ženy, I. Jihočeská liga
kolo 8. Do roka JH – Štěpánovice st 10.1. 18.30
kolo 8. Kočky ČB – Pohodářky JH st 10.1. 18.30
kolo 8. Miletín – Black Death JH st 10.1. 18.30
kolo 9. Pohodářky JH – Libín st 24.1. 18.30
kolo 9. Black Death JH – Kočky ČB st 24.1. 18.30
kolo 9. Kosatky ČB – Do roka JH st 24.1. 18.30
Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH 
– III. Jihočeská liga – skupina G
kolo 12. Páni JH – ŠK Rodvínov so 6.1. 16.00
kolo 12. Týn n./V. – Ypsi JH ne 7.1. 16.00
kolo 12. Kvasejovice – Jiskra JH ne 7.1. 16.00
kolo 13. Nemo Sviny – Ypsi JH so 13.1. 14.00
kolo 13. Páni JH – Týn n./V. so 13.1. 16.00
kolo 13. Jiskra JH – GD Studená ne 14.1. 16.00
kolo 14. Ypsi JH – Jiskra JH so 27.1. 14.00
kolo 14. Třeboň – Páni JH so 27.1. 16.00
Házená – Házená JH – starší žákyně, Žákovská liga MČR
kolo 2. DHC Plzeň – JH so 13.1.
kolo 2. JH – Tatran Bohunice so 13.1.
kolo 2. TJ Sokol Písek – JH so 13.1.
kolo 2. JH – TJ Sokol Karviná so 13.1.
Šachy – TJ Slovan JH – družstva, I. jihočeská divize
kolo 6. Traxler Veselí n./L. – JH ne 7.1.
kolo 7. JH – ŠS Bechyně ne 21.1.
Šachy – TJ Slovan JH B – družstva, II. jihočeská divize – skupina A
kolo 5. TJ Jiskra Třeboň – JH B so 6.1.
kolo 7. JH B – SK Sezimovo Ústí so 13.1.
Šachy – TJ Slovan JH C – družstva, III. jihočeská divize – Východ
kolo 5. ŠACHklub Tábor I. – JH C so 20.1.
kolo 6. JH C – Spartak Počátky so 27.1.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – muži, Kooperativa NBL
kolo 15. Geosan Kolín – JH st 3.1. 17.45
kolo 16. JH – Sluneta Ústí n./L. so 6.1. 18.00
kolo 17. JH – BK Olomoucko st 13.1. 18.00
kolo 18. NH Ostrava – JH st 20.1. 17.30
kolo 19. JH – Dekstone Tuři Svitavy st 27.1. 18.00

Basketbal – Basket Fio Banka JH B – muži, II. liga – skupina B
kolo 13. JH B – Sokol Kbely so 13.1.
kolo 14. JH B – BK Brandýs n./L. ne 14.1.
kolo 15. JH B – BA Lynx Liberec so 27.1.
kolo 16. JH B – AŠ Mladá Boleslav ne 28.1.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – skupina B
kolo 13. JH – Tesla Pardubice so 6.1.
kolo 14. JH – SAM Brno B ne 7.1.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M 
– starší mini žactvo U13, oblastní přebor – skupina BB
kolo 3. Spartak Kaplice H – JH M ne 21.1.
kolo 3. JH M – Tigers ČB  M ne 21.1.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M 
– nejmladší mini žactvo U11, oblastní přebor – skupina AA
kolo 3. JH M – BK Tábor M ne 7.1.
kolo 3. Tigers ČB  M – JH M ne 7.1.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2
kolo 18. JH – HC Letci Letňany so 6.1.
kolo 20. JH – HC Slavia Praha so 20.1.
kolo 21. HC Strakonice – JH ne 21.1.
kolo 22. JH – HC Tábor so 27.1.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skupina 8+9
kolo 19. JH – HC Tábor B so 6.1.
kolo 20. HC Strakonice – JH so 13.1.
kolo 21. JH – Lokomotiva Veselí n./L. ne 14.1.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skupina 2
kolo 18. JH – HC Letci Letňany so 6.1.
kolo 20. JH – HC Slavia Praha so 20.1.
kolo 21. HC Strakonice – JH ne 21.1.
kolo 22. JH – HC Tábor so 27.1.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH 
– mladší žáci D, liga – skupina 8+9/PLZ
kolo 19. JH – OLH Spartak Soběslav so 6.1.
kolo 20. HC Strakonice – JH so 13.1.
kolo 21. JH – Lokomotiva Veselí n./L. ne 14.1.
Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga
kolo 16. JH – TJ Sokol Radomyšl ne 7.1. 17.00
kolo 17. Lokomotiva Veselí n./L. – JH so 20.1. 17.00
kolo 18. JH – HC Milevsko 2010 so 27.1.
Florbal – Vajgar Bojz JH – dospělí, Jindřichohradecká liga
kolo 4. Žraloci K. Řečice – JH ne 7.1. 10.00
kolo 4. Unicorns Žirovnice – JH ne 7.1. 12.00
kolo 5. JH – SKP Jihlava ne 21.1. 11.00
kolo 5. hFb Team Zdešov – JH ne 21.1. 13.00
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 14. JH – Spartak Pelhřimov so 6.1. 9.00
kolo 14. Světlá nad Sázavou – JH so 6.1. 13.00
kolo 15. FBC Sokol Písek – JH ne 21.1.
kolo 15. JH – SK Jihlava ne 21.1.

Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5
kolo 11. SK Jihlava – JH so 13.1.
kolo 11. JH – Hippos Žďár n./S. B so 13.1.
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 14. JH B – FBC Štíři ČB B ne 14.1.
kolo 14. TJ Sokol Chýnov – JH B ne 14.1.
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 8. FBC Sokol Písek – JH ne 7.1. 12.30
kolo 8. JH – 1. FbK Tábor ne 7.1. 15.30
kolo 9. JH – SK K. Řečice so 27.1.
kolo 9. Santos Třeboň – JH so 27.1.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci, Jihočeská liga 5+1
kolo 7. Spartak Kaplice – JH Red so 6.1.
kolo 7. FBC Štíři ČB modří – JH Red so 6.1.
kolo 8. FBC Č. Krumlov – JH Red ne 28.1.
kolo 8. JH Red – Spartak Kaplice ne 28.1.
Florbal – FK Slovan JH bílí & žlutí – elévové, Jihočeská liga
kolo 17. FbC Strakonice – JH žlutí ne 21.1.
kolo 17. Sokol Myšáci Písek – JH žlutí ne 21.1.
kolo 17. JH žlutí – Bílí Medvědi Tábor ne 21.1.
kolo 17. JH žlutí – Rytíři Milevsko ne 21.1.
kolo 18. JH bílí – Sokol Žraloci Písek ne 21.1.
kolo 18. JH bílí – Draci Milevsko ne 21.1.
kolo 18. Piráti Milevsko – JH bílí ne 21.1.
kolo 18. JH bílí – Šumavan Vimperk ne 21.1.
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B
kolo 11. JH A – Pojbuky A pá 12.1. 19.00
kolo 10. Staving Studená B – JH A so 13.1. 18.00
kolo 13. JH A – Spartak S. Ústí A pá 26.1. 19.00
kolo 12. OST K. Řečice A – JH A so 27.1. 16.30
Stolní tenis – SK JH 1930 B – okresní přebor I. třídy
kolo 13. JH B – N. Včelnice A st 3.1. 19.00
kolo 14. JH B – Novosedly n./N. A st 10.1. 19.00
kolo 15. JH B – K. Řečice B st 17.1. 19.00
kolo 16. JH B – Lodhéřov A st 24.1. 19.00
kolo 17. JH B – Kunžak A st 31.1. 19.00
Stolní tenis – Jitka JH & SK JH 1930 C – okresní přebor II. třídy
kolo 12. Č. Rudolec B – JH C st 10.1. 18.00
kolo 12. Jitka JH – Studená E so 13.1. 10.00
kolo 13. Lomnice A – JH C pá 19.1. 18.00
kolo 13. Lodhéřov B – Jitka JH pá 19.1. 18.30
kolo 14. Č. Velenice B – Jitka JH čt 25.1. 19.00
kolo 14. JH C – Studená E so 27.1. 10.00
Stolní tenis – SK JH 1930 D – okresní přebor III. třídy
kolo 12. JH D – K. Řečice C so 13.1. 10.00
kolo 13. JH D – Chlum B so 20.1. 10.00
kolo 14. JH D – Novosedly n./N. B so 27.1. 10.00
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 � TRIATLON - TCV J. Hradec má největší mládežnickou základnu v ČR
Čtvrtstoleté jubileum svého vzniku v  roce 
2017 oslavil klub TCV Jindřichův Hradec. Je-
ho zakladatelem je Jan Vaněk, jenž loni bral 
zajímavá ocenění ve dvou národních anke-
tách. Nejdříve byl nominován v  kampani 
„Díky, trenére!“, kde za  to, že mezi půldru-
hou tisícovkou hodnocených skončil v nej-
lepší třicítce, obdržel v  Praze bronzovou 
plaketu. Následně v anketě „Král triatlonu“, 
kterou vyhlašuje ČTA – Česká triatlonová 
asociace, dostal v Olomouci korunku coby 
„Trenér mládeže roku 2017“.
Honzo, jak jste se dostal k triatlonu?
Začínal jsem kdysi jako atlet. Mými disci-
plínami byly sprint, dálka a  krátké překáž-
ky. Spojovaly se v nich rychlost s odrazem, 
to mne bavilo. Pak přišlo období bez spor-
tu, až jsem začal lehce jezdit na kole a po-
stupně se dostal k  triatlonu. V  něm mám 
za sebou mnoho pohárových závodů jiho-
českého a  národního charakteru, ale bez 
výraznějších výsledků. Následně jsem se 
dal na dráhu kouče, udělal jsem si nejvyšší 
triatlonovou trenérskou licenci.

Jak vznikl Triatlon Club Vajgar Jindři-
chův Hradec?
Ustaven byl před necelými šestadvaceti le-
ty pod názvem Triatlon Vaněk, loni jsme te-
dy oslavili pětadvacetileté jubileum. S  vý-
vojem klubu se změnil název na TC Vajgar. 
Každoročně pořádáme Jindřichohradec-
ký triatlon v  Malém Ratmírově, v  červnu 
se uskuteční již podvaatřicáté. V  zimě pak 
uskutečňujeme v Jindřichově Hradci Miku-
lášský aquatlon, ten měl v prosinci na pro-
gramu dvacátý druhý ročník.
Čeho všeho se účastní závodníci vašeho 
oddílu?
Závodnický rozptyl je široký. Ti nejmen-
ší absolvují triatlonový pohár Jihočeského 
kraje, který má název Junior Cup. Je určen 
pro děti do  patnácti roků. Zkušenosti naši 
členové sbírají také v  aquatlonových a  tri-
atlonových Českých pohárech. Dospělí se 
účastní kontinentálních šampionátů i  mis-
trovství světa.
Jak úspěšný byl pětadvacátý rok činnos-
ti klubu?
Úspěchem je už to, že máme největší mlá-
dežnickou základnu v republice. Loňský Ju-
nior Cup jsme ovládli, když mezi nejlepšími 

třemi skončilo v  jednotlivých kategoriích 
čtrnáct našich dětí. Český pohár v aquatlo-
nu celkově vyhrála Marie Valdová, na třetích 
místech skončily Petra Stříhavková a Kateři-
na Kozlová. Po zranění se do závodů vrátila 
juniorka Iveta Fairaislová, jež hned zvítězila 
ve  dvou podnicích aquatlonového České-
ho poháru, při triatlonovém Evropském po-
háru v Táboře se prezentovala druhým mís-
tem a  závodila i  na  světovém šampionátu 
v nizozemském Rotterdamu. Patnácté mís-
to obsadil na  mistrovství Evropy v  Maďar-
sku František Linduška, díky čemuž se ta-
ké kvalifikoval do Rotterdamu, kde závodil 
v kategorii do třiadvaceti roků. V národních 
pohárových hodnoceních jsme v  aquatlo-
nu mezi dvaadvaceti kluby obsadili pátou 
pozici. Šestí jsme byli v triatlonu, v němž zá-
vodilo třicet šest týmů.

Co dělá oddíl přes zimu?
Těžiště zimní přípravy spočívá v  bazénu, 
plavecké tréninky jsou stěžejní. Společně 

probíhají v  týdnu třikrát pro mladší kate-
gorie, starší mají ještě jeden navíc. Všichni 
se také jednou týdně scházíme v tělocvičně 
a  starší závodníci se ještě připravují podle 
individuálních tréninkových plánů.
Kdy je nejvhodnější začít s triatlonem?
To je relativní, dá se začít v každém věku, ale 
vzhledem k tomu, že z technického pohle-
du je nejtěžší disciplínou plavání, je odklá-
dání začátku triatlonového tréninku špatné. 
Naučit se správně plavat je náročné, pro-
to je potřeba začít co nejdříve. Našim nej-
mladším členům je pět let. Zájemci mohou 
na náš trénink přijít kdykoliv.

Je začátek roku, co byste klubu popřál 
do nového letopočtu?
Nebudu nijak originální, prostě nejen od-
dílu, ale nám všem popřeji tradičně hodně 
zdraví a  úspěchů v  osobním i  sportovním 
životě.

Foto: Tomáš Vaněk

Jan Vaněk s Ivetou Fairaislovou

Antonín Valda

Viktor Kamenický

Lucie Tischlerová

TCV J. Hradec – úspěchy 2017
Mistrovství světa triatlon Nizozemí
25. Iveta Fairaislová (juniorky), 39. Franti-
šek Linduška (muži U23).
Mistrovství Evropy triatlon Maďarsko
15. František Linduška (muži U23).
Mistrovství ČR aquatlon Praha
1. František Linduška (muži 20 – 39 let).
Evropský pohár triatlon Tábor
2. Iveta Fairaislová (juniorky).
Český pohár aquatlon konečné pořadí
1. Marie Valdová (ženy 40 – 49 let), 3. Petra 
Stříhavková (ženy 20 – 39 let), 3. Kateřina 
Kozlová (juniorky).
Junior Cup dívky konečné pořadí
1. Lucie Tischlerová (starší žákyně), 1. Anež-
ka Šimonová (mladší žákyně), 1. Linda 
Tischlerová (žákyně 8 let), 2. Julie Tourková 
(žákyně 9 let), 2. Izabela Bočková (žákyně  
6 – 7 let), 3. Veronika Kopáčková (starší žáky-
ně), 3. Beáta Kučerová (žákyně 10 – 11 let).
Junior Cup chlapci konečné pořadí
1. Viktor Kamenický (žáci 9 let), 1. Libor Stek-
lý (žáci 8 let), 1. Petr Steklý (žáci 6 – 7 let), 
2. Antonín Valda (žáci 8 let), 3. Vojtěch 
Gröschl (žáci 10 – 11 let), 3. Matěj Kolář (žáci 
9 let), 3. Ilja Gončaruk (žáci 8 let).

TCV J. Hradec – tréninky, kontakt
Plavecký bazén J. Hradec: 
pondělí 18.00 – 19.00 (mladší), 
18.00 – 20.00 (pokročilí)
úterý a čtvrtek 17.00 – 18.00 (mladší),
18.00 – 20.00 (pokročilí)
sobota 8.30 – 10.30 (pokročilí)
10.00 – 11.00 (mladší).
Tělocvična: pátek 15.30 – 16.30 (mladší), 
16.30 – 18.00 (pokročilí).
Předseda klubu, hlavní trenér:
Jan Vaněk (headcoach.one@gmail.com; 
774 510 521).
Web: www.tcv-jh.cz
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Při krajském přeboru Vysočiny a jižních Čech družstev, jenž pro-
běhl v Jindřichově Hradci, získala pořádající TJ Slovan 4 zlaté 
a jednu stříbrnou medaili. Velikým triumfem domácího oddí-
lu skončil závod v kategorii žákyň C, v němž jindřichohradecké 
gymnastky získaly zlato s náskokem 13,2 bodu před stříbrným 
Spartakem MAS Sezimovo Ústí (na stupínku vlevo). Na nejvyš-
ším stupni jsou závodnice Slovanu, a  to nahoře z  levé strany 
Linda Kupková, Kateřina Vybíralová a Viktorie Šímová. Pod ni-
mi zleva sedí Karolína Maryšková a Barbora Dvořáková. Třetí 
místo obsadil Spartak Trhové Sviny.

Foto: Tomáš Vybíral

 � STOLNÍ TENIS - Dvanácté Hry usměvavých srdcí  
vyvrcholily stolním tenisem
V Jindřichově Hradci se dvanáctým rokem 
konala série s  názvem „Hry usměvavých 
srdcí 2017“, jejímž pořadatelem je místní 
klub SKOK.
Uskutečnila se ve  čtyřech termínech 
od  května do  listopadu. Její součástí by-
ly jarní a  podzimní atletický čtyřboj, klání 
v kuželkách a na závěr turnaj ve stolním te-
nisu. Ten proběhl v sálu jindřichohradecké-
ho Domu dětí a mládeže za účasti 24 star-
tujících.
Specifikem „HUS – Her usměvavých srdcí“ je 
skutečnost, že se při nich setkávají účastní-
ci s handicapem a bez postižení. Tentokrát 
soutěžili zruční i  méně zdatní sportovci  
z J. Hradce, Prahy a poprvé také z Odlocho-
vic. Stolní tenisté z  této vesničky, jež je 
vzdálena asi pětadvacet kilometrů od  Be-
nešova, kde sídlí na tamním zámečku Inte-
grované centrum sociálních služeb, odvezli 
dvě prvenství a jeden bronz.
Tradičně úspěšný byl také pražský Slavoj 
SPMP, který do  J. Hradce jezdí pravidelně 
na  skoro všechny akce. Získal dvě medai-
lové pozice, přičemž nejlépe skončil věčně 
usměvavý sympaťák Jaroslav Hollitzer, jenž 
obsadil stříbrnou příčku.
Bojovalo se v pěti kategoriích, z nichž jed-
na patřila borcům na  vozíčku. Startovali 
v ní jindřichohradečtí Adam Jůna a Jan Be-
neš, kteří se střetli v lítém souboji, z něhož 

vítězně vyšel prvně zmíněný. Oba se pre-
zentovali také v  soutěži se stojícími pro-
tivníky, kde Jůna vyhrál dvě a Beneš jedno 
utkání z pěti.
„Už název seriálu naznačuje, že v něm nejde 
úplně pouze o  výkony, ale především o  po-
hodu a úsměvy účastníků. Radost mi uděla-
li hosté z Odlochovic, je prima vidět, že o ak-
cích v Jindřichově Hradci vědí i daleko odsud 
a váží k nám cestu. Za to jim děkuji a samo-
zřejmě také přátelům z Prahy a rovněž míst-
ním. Těším se na shledání se všemi při třinác-
tém ročníku“, vzkázal Otakar Kinšt, hlavní 
organizátor ze SKOK J. Hradec.
Ženy ZTP (5): 1. Anna Tlapáková, 2. Petra 
Beránková (obě SK Kapři J. Hradec), 3. Blan-
ka Johanisová (Slavoj SPMP Praha).
Vozíčkáři (2): 1. Adam Jůna (SK Kapři  
J. Hradec), 2. Jan Beneš (Otevřená OKNA  
J. Hradec).
Děti do 13 let (2): 1. Lucie Šoršová (VK Vaj- 
gar J. Hradec), 2. Otakar Šuchma (Praha).
Muži ZTP (12): 1. Marek Štangar (ICSS Od-
lochovice) 10 výher/0 porážek, 2. Jaroslav 
Hollitzer (Slavoj SPMP Praha) 8/2, 3. Zdeněk 
Fejtko (ICSS Odlochovice) 8/2.
Doprovod + příchozí (7): 1. Marcela Čer-
máková (ICSS Odlochovice), 2. Marcela Šor-
šová, 3. František Kocar (oba J. Hradec).

Roman Pišný

 � Před třemi lety vyhrál náš kolega Roman Pišný v soutěži „Zaměstnanec roku“
Již posedmé vyhlásil letos Nadační fond 
pro podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením soutěž „Zaměstnanec 
roku“. Před třemi lety vyhrál kategorii „Za-
městnanec roku z běžného trhu práce“ Ro-
man Pišný z Jindřichova Hradce. Do soutě-
že jej nominovalo město Jindřichův Hradec 
za  pravidelné zpracovávání sportovní rub-
riky Jindřichohradeckého zpravodaje. Za ví-
tězstvím v  soutěži, ale nejen za  ním, se 
Roman Pišný ohlédl v rozhovoru pro pořá-
dající nadační fond. S  laskavým svolením 
autorky vám tento článek přinášíme v  na-
šem periodiku a zároveň děkujeme Roma-
novi za  příkladnou spolupráci a  precizně 
zpracovávanou sportovní rubriku Jindři-
chohradeckého zpravodaje.

Redakční rada JH zpravodaje

Co pro vás znamenalo ocenění Zdravot-
ně postižený zaměstnanec roku?
V roce, v němž jsem byl takto ohodnocen, 
bylo těch ocenění více. Přitom právě ceny 
pro Zdravotně postiženého zaměstnance 
roku si dosud vážím nejvíce ze všech.
Všimli si ocenění kolegové v práci?
Stoprocentně si toho všimli, už jenom 
z  těch důvodů, že primární impuls na  no-
minaci vznikl z jejich popudu a posléze byli 
v Praze při slavnostním vyhlášení.
Co na to říkali vaši blízcí?
Myslím, že pro blízké už to tehdy byl tako-
vý obyčej. Nevím, čím jsem si zasloužil pří-
zeň, ale těch návrhů na ocenění a přihlášek 
do anket, se tenkrát sešlo několik za sebou. 
Zvláštní na  tom všem byla skutečnost, že 
z  toho vždy a všude bylo první místo. Do-
ma a v okolí mne možná začali považovat 
za celebritu, když se kolem mě pořád pohy-
bovaly například kamery a  veřejně známé 
osoby.
A co to znamená pro vás?
Při všech těch slavnostních příležitostech 
jsem opakoval stále to samé, že jsem rád, 
když si lidé všimli mojí práce. Vlastně i to, že 
mně cena od Národního fondu pro zaměst-
návání handicapovaných osob připadla, 
byla zásluhou jindřichohradeckých obča-
nů, jelikož konečná nominace šla hromad-

ně od  nich. Vyhlašovatel uvedl, že při roz-
hodování právě tento fakt upřednostnil, 
neboť nikdy předtím za nominovaným ne-
stálo celé město.
Co se od  doby, kdy jste ocenění získal, 
ve vaší kariéře změnilo?
Co se kariéry týká, na to je odpověď jedno-
duchá – nezměnilo se nic. Stále vstávám 
velmi brzy ráno, abych stihnul svoji práci. 
Jsem za ni rád, nejenže mne nutí k aktivitě, 
ale také si díky ní mohu připadat potřebný. 
Změnilo se především mé zdraví, postižení 
postoupilo. Už se do redakce vůbec nedo-
stanu, vše dělám z domova, přesněji z  lůž-
ka. Jsem moc rád, že je přesto o  mou čin-
nost zájem.
A co byste vzkázal těm, kdo budou o oce-
nění Zdravotně postižený zaměstnanec 
roku usilovat letos?
Asi to, že není důležité vyhrát, hlavní je, 
že se o nich ví, že jsou užiteční, že si jejich 
umu někdo váží alespoň natolik, že vypl-
nil anketní lístek s nominací. Dále bych jim 
a  vlastně nám všem přál, aby této společ-
nosti přestali vládnout jedinci, kteří se tváří 
jako spasitelé a majitelé patentu na rozum, 
ale ve  skutečnosti nás dennodenně svými 
činy jenom pořád více a více okrádají o růz-
né svobody.

Petra Horáková
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ŠTĚP STARÝ
KAMPÁNEC

ZÁVOD
MÍRU

OZNAČ.
ČASU

(HODINA)
JINAK ŠACHTA JIŽ JIH TŘÍSKA

(SLOV.)

ŠPIČATÝ
KONEC

TKANINY

EVROPAN
(SLOV.)

OPATROV-
NICE
DĚTÍ

SOUHLAS

2. ČÁST 
TAJENKY PŘITAKÁNÍ

ČÍSLOVKA
8

LESNÍ
PLOD

NÁSTROJ NA
KRÁJENÍ

OPAK NAD

VÍŘENÍ

PLETIVO
RÁKOSÍ

HAROLD
LLOYD

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

ŠKODLIVÝ
ŠATNÍ

MOTÝLEK

PŘIDAT
(ANGL.)

OBČANSKÝ
VÝBOR

LISTNATÝ
STROM

ZN. ZAPAL.
SVÍČEK

SÍDLIŠTĚ
V SÝRII

FOSFID
RHENIA
SLAVNÝ

DOSTIH. KŮŇ

SPODEK
NÁDOBY

PROUTĚNÁ
NÁDOBA

BÝVALÝ
ČÍNSKÝ
VŮDCE

RUSKÁ
ŘEKA
OPICE

(ANGL.)

POLÉVKOVÝ
ZÁVAR

NÁMOŘNÍ
PODDŮSTOJ.

ZVLÁŠŤ

LEDAŽE

MOUČKA
Z KURKUMY

KOBKA

3. ČÁST 
TAJENKY

DEKOKT

VČELÍ
PRODUKT

VŽDYŤ

LETNÍ
OLYMP. HRY

ŽADATELÉ

ZOUBEK
U KRAJKY

METR

GRAF. ZN.
PRO TÓN

ŘÍM. ČÍSL.
450

ŠARM

CHEM. ZN.
STRONCIA

PSACÍ
POTŘEBA

OROČ

OBEC
U PACOVA
STAVEBNÍ
LEPENKA

VOZKOVO
POBÍDNUTÍ
HRANICE

POLÍ

EDÉM

4. ČÁST 
TAJENKY

MALAJEC

STŘEDOVĚKÁ
PANDEMIE

FRANC. ČLEN
URČITÝ

KOLOS

POPRAVČÍ

LICHO-
KOPYTNÍCI

ÚTOK

BUDDHIST.
TAJ. SLOVO

DÁMSKÝ
KABÁTEK
NOVÝM

ZPŮSOBEM

ONA

JAK
(RUSKY)

OSTEN

JEDNA
(ANGL.)
MĚKKÝŠ

S LASTUROU

UMĚNÍ
(LATIN.)

CHEM. ZN.
SODÍKU
ÚDER VE
STEPU

BIBLICKÁ
POSTAVA

ČESKÝ
NAKLA- 
DATEL

NÁZEV
HLÁSKY

(M)

MILIMETR

CITOSLOVCE
BOLESTI (AU)

VOJENSKÝ
PAKT

KŮŇ

JMÉNO
HERCE
PACINA

ČERVENÝ
CHALCEDON

SEPSE

V HUDBĚ
(PIANO)

1. ČÁST 
TAJENKY

DO DĚJIN MĚSTA JINDŘICHŮV
HRADEC SE VÝRAZNĚ ZAPSAL FARÁŘ

FRANTIŠEK XAVER JANDERA, 
KDYŽ V ROCE 1801 ODKÁZAL MĚSTU 

11 175 ZLATÝCH NA VYDRŽOVÁNÍ 
GYMNÁZIA ZRUŠENÉHO V 18. STOLETÍ

SPOLU S JEZUITSKÝM ŘÁDEM.
OBNOVENÍ GYMNÁZIA JAKO

SVĚTSKÉHO ÚSTAVU V ROCE 1807...

NÁPOVĚDA: 
COK, NĚ, ONE, EZAU, ADD,

APE, OSK, MAAT, NEBK,
ARS, TAP

KARATE
Úspěšným českým reprezentantem v ka-
rate je čtrnáctiletý Vít Masař (Karate  
J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo). 
V  uplynulém roce se v  rumunské Buku-
rešti stal vicemistrem světa v karate stylu 
goju ryu v kategorii kata 14-15 roků. Čes-
kou republiku též zastupoval na  světo-
vém šampionátu všech stylů, jenž se ko-
nal ve španělském Tenerife. Z Kanárských 
ostrovů přivezl 17. místo. Na  snímku je 
s Masařem reprezentační trenérka České 
republiky Iva Keslová.

Foto: Radim Lukeš

STOLNÍ TENIS
V  sále Domu dětí a  mládeže Jind-
řichův Hradec se uskutečnil turnaj 
ve  stolním tenisu, který byl závě-
rečnou disciplínou XII. ročníku série 
sportovních setkání s názvem „Hry 
usměvavých srdcí 2017“. Me-
zi 24 startujícími byli i dva domá-
cí účastníci na vozíčcích, a sice Jan 
Beneš (vepředu vlevo) a Adam Jů-
na. Na  snímku je mezi nimi v  po-
kleku Otakar Kinšt, hlavní organi-
zátor z pořádajícího SKOK J. Hradec.

Foto: Zuzana Bláhová
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Kulturní kalendář – LEDEN 2018 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

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

2. ledna, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Účinkuje pěvecký sbor Smetana 
- Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční 
- Hej mistře!
Kaple sv. Maří Magdaleny

8. ledna, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC 
V SOUČASNOSTI
Setkání Spolku přátel starého Jindřichova 
Hradce s představiteli města 
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

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

14. ledna, 16:00 hod.
„ČERT A KÁČA“
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

15. ledna, 19:00 hod.
MIROSLAV DONUTIL 
v talk show 
PTEJTE SE MĚ NA CO CHCETE

27. ledna, 20:00 hod.
XXVI. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA
Host: Heidi Janků, Davide Mattioli
KD Střelnice

30. ledna, 19:00 hod.
Veronique Olmi 
„JENOM ŽIVOT“
APP ART spol. s r.o. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH 
PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2018

ZÁTIŠÍ A KVĚTINY 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2018

SPOJENI FOGLAREM 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2018

JINDŘICHOHRADECKÁ 
ZASTAVENÍ 
JANA AUTENGRUBERA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2018

One Man Show s vynikající příběhy 
Miroslava Donutila
KD Střelnice

18. ledna, 16:30 hod.
YACHTING A EXPEDICE 
PLACHETNICÍ
Přednáška Ing. Tomáše Kůdely.
Městská knihovna

19. ledna, 18:00 hod. 
TO NEJLEPŠÍ Z ČINNOSTI 
KLUBU HISTORIE LETECTVÍ 
V ROCE 2017
Přednáška Klubu historie letectví.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

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

25. ledna, 17:00 hod.
TRAMPOVÉ A 100 LET 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY: 
CZECH-AUSTRALIAN-USA 
PONY EXPRESS
Přednáška Jindřicha Bílka.
Městská knihovna

25. ledna, 19:00 hod.
Michael Parker 
„ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ“
Divadelní agentura Háta. 
Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

POZVÁNKY NA ÚNOR

Městské akce: Ostatní akce:
• 10. – 11. 2.  DĚTSKÝ KARNEVAL – KD STŘELNICE

• 11. 2.  MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

• 17. 2.  „CHARLESTON“ – TANEČNÍ VEČER

• 18. 2.  „OBUŠKU Z PYTLE VEN“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

• 25. 2.  SENIOR KLUB

• 27. 2.  „MY FAIR LADY“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

•    2. 2.  ZA VYSVĚDČENÍ DO BAZÉNU

•    8. 2.  „GOLDONIÁDA“  
  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DS JABLONSKÝ

• 23. 2.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 


