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Masopustní průvod znovu oživí centrum města

Holandsko – malá země západní Evropy, kterou 
její obyvatelé doslova vyrvali nenasytnému moři. 

Zahradním centrem budou vonět tulipány

Oblečte si veselou masku, projděte se centrem Jin-
dřichova Hradce a dejte si vynikající jitrničku nebo 
jelítko. Letošní masopust se pod taktovkou Kultur-
ního domu Střelnice odehraje v neděli 11. února. 
Účastníci mezi sebe rádi uvítají všechny, kteří jsou 
ochotni vyrazit do průvodu v masce. K pestrému 
průvodu maškar se totiž může přidat úplně 

Když se řekne Holandsko, představíte si možná 
selku v  malovaných dřevácích, naškrobeném 
čepci a  nadýchaném kroji prodávající na  trhu 
kytice tulipánů nebo velká kola holandských sý-
rů. I to patří k nizozemskému koloritu, stejně tak 
jako zářivě rozkvetlá pole, spousta lidí na kolech, 
vodní kanály dělící celou zemi a travnaté louky, 
na kterých se pasou ovce, koně a krávy. Pokud 

chcete zažít atmosféru holandských krás, mů-
žete zavítat do Zahradního centra Jindřichův 
Hradec v  týdnu od  16. do  25. února na  Ho-
landský týden. Zahradní centrum zaplaví tu-
lipány všech barev, jarní cibuloviny a  vše pod-
trhne holandské menu a speciality v restauraci 
Stodolní. Všichni jste srdečně zváni.

Blanka Polášková

každý, od nejmladších až po ty nejstarší. Stačí jen 
v masce přijít k Baráčnické rychtě v ulici Na Pří-
kopech, odkud se průvod ve 13.00 hodin vydá uli-
cemi Na Příkopech, Husovou a Klášterskou na Ma-
sarykovo náměstí. Tam na  přihlížející čeká krátká 
scénka. Po ní se veselý průvod vydá dál Panskou 
ulicí a skončí na náměstí Míru, kde vyvrcholí bo-

hatý doprovodný program. Jeho součástí bude na-
příklad masopustní hodování a tancovačka. Na pří-
pravě masopustního průvodu se podílí také Obec 
baráčníků Kunifer a  Divadelní společnost Jablon-
ský. Masky si můžete zapůjčit v Baráčnické rychtě 
ve čtvrtek 8. února v době 16.00 – 17.30 hodin.

(pokračování na str. 2)
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 �Masopustní průvod znovu oživí centrum města
(pokračování ze str. 1)

Kulturní dům Střelnice zároveň zve všechny 
děti na  Dětský karneval. Ten se koná v  so-
botu 10. února a  v  neděli 11. února, vždy 
od 14.00 hodin. Pro děti je v rámci zábavné-
ho odpoledne připraveno Chůdadlo, diskotéka 

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne 
aktuálního kalendářního měsíce na  adre-
su: kozlova@jh.cz nebo na  adresu: Informač-
ní středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 
136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeň-
te připojit své jméno a příjmení a také adresu, 
popř. telefonní číslo, na kterých vás budeme 
moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z  minulého čísla: Podle po-
věsti si Bílá paní při zvěstování radostných 
a šťastných událostí navlékala bílé rukavičky.
Výhercem se stává: Jiří Mach z  Jindřichova 
Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Rybník Vajgar 
První listinná zpráva o  rybníku Vajgar, který 
byl založen na místě někdejších bažin, je da-
tována rokem 1399. Historie této jindřicho-
hradecké dominanty se však píše již tisíc let.
Vajgar tvořil přirozenou součást městské-
ho opevnění. Ještě v  17. století byl most při 
takzvané Rybnické bráně ukončen padacím 
zařízením, které se na  noc zamykalo. Ryb-
ník byl nedocenitelným zdrojem vody v  pří-
padě požáru, voda odtékající dvěma splavy 

sloužila k pohonu panského mlýna, pily a poz-
ději i Křižíkova generátoru pro výrobu elektři-
ny. V zimě poskytoval Vajgar led pro pivovar, 
hostince, jatka i nemocnici, ledovalo se ještě 
v polovině 20. století, a to pod kostelem sv. Ja-
na Křtitele.
Kamenný most z  poloviny 18. století pomy-
slně dělí místy až 5 metrů hluboký rybník 
na dvě části, „Malý Vajgar“, v jehož vodách se 
malebně zrcadlí jindřichohradecký zámek, 
včetně části starého města, a „Vajgar“. 
Dnes je rybník typickým představitelem měl-
ké vodní nádrže s  vysokým obsahem živin, 
které přicházejí Hamerským potokem z  jeho 

povodí a uvolňují se i z bahna. Kritická byla si-
tuace na konci osmdesátých let minulého sto-
letí, kdy odumírající vodní květy sinic v závěru 
léta pokrývaly vodní hladinu páchnoucím po-
vlakem. Proto bylo na počátku devadesátých 
let z Vajgaru odtěženo sacím bagrem více než 
330  000 metrů krychlových bahna, čímž se 
kvalita vody zlepšila. V roce 2007 byl celý ryb-
ník vypuštěn, aby mohla být nahrazena ne-
funkční stavidla novými a  mohly být odstra-
něny nánosy bahna z Malého Vajgaru.

Na první pohled zaujme kolemjdoucí dozajis-
ta i dominanta rybníka Vajgar - nevelký zales-
něný ostrov, uměle vytvořený hrabětem Ja-
romírem Černínem. Ten chtěl udělat radost 
své manželce Karolíně k  jejím 40. narozeni-

nám, a  tak v  místech, kde byla voda hlubo-
ká 2-3 metry, nechal po  3 roky za  sebou vo-
zit na zamrzlou hladinu rybníka zeminu. Když 
se uměle zvýšené dno objevilo nad rybniční 
hladinou, nechal jej hrabě osázet keři a stro-
my. V roce 1860 tak byl dokončen ostrov, který 
vyobrazují desítky pohledů Jindřichova Hrad-
ce a který je vnímán jako odvěká a přirozená 
součást panoramatu města.

Kvízová otázka tentokrát směřuje k celkové 
rozloze rybníka Vajgar. Víte, jak velkou plo-
chu jindřichohradecká dominanta zaujímá?

Redakční rada JH zpravodaje
Foto: Josef Böhm

DJ Luboše Nosála a mnoho dalších překvape-
ní. Předprodej vstupenek začal dne 25. 1. 2018.
Pod názvem masopust se podle tradice skrý-
vá celé období od svátku Tří králů až do začát-
ku postní doby. Maškary a tanec mívaly pro na-

še předky kdysi mnohem hlubší smysl – totiž 
hospodářský. Tancovačka masek měla přinést 
kromě plodnosti také bohatou úrodu na  po-
lích a  prosperitu dobytka. I  masopustní ko-
ledování mělo jiný význam – především pro 
chudší lid, jehož skromné zásoby se po  zimě 
značně tenčily.
Masopustní masky bývaly, a dodnes jsou, veli-
ce rozmanité a pestré. Dnes průvody doplňují 
i  moderní, novodobé masky, zatímco k  dávné 
tradici patří například medvěd, klibna (neboli 
kobyla) či bába s nůší. Cílem masek v průvodu 
je především pobavit sebe i přihlížející, zatančit 
si nebo mezi davem diváků způsobit nějakou 
veselou neplechu.

Ivana Bačáková
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

stejně jako v předchozích letech se i letos bude naše měs-
to během celého roku prezentovat na několika veletrzích 
cestovního ruchu jak v České republice, tak v zahraničí. 
V polovině ledna již tradičně proběhl veletrh v Utrechtu, 
kde bylo naše město zastoupeno v rámci sdružení Čes-
ká inspirace ve společné expozici Czech Tourismu. V led-
nu  jsme se ještě prezentovali na  veletrhu Regiontour 
v  Brně a  Slovakiatour v  Bratislavě samostatným pul-
tem s turistickou oblastí Česká Kanada v rámci expozi-
ce Jihočeského kraje a opět také v rámci sdružení Česká 
inspirace ve společné expozici Czech Tourismu. V únoru 
nás čeká pražský Holiday World na holešovickém výsta-
višti, a to konkrétně 15. až 18. února, takže pokud bude-
te mít cestu do Prahy, určitě se zastavte načerpat inspi-
raci na dovolenou. Podporu cestovního ruchu chápeme 
jako jednu z priorit. Při prosazování našich cílů aktivně 
spolupracujeme také s  Jihočeskou centrálou cestovní-
ho ruchu, kde se město účastní jako spoluvystavovatel 
v rámci Jihočeské expozice.

Veletrhy jsou stále hojně navště-
vovány odbornou veřejností, ale 
i  individuálními návštěvníky, 
kteří hledají inspiraci pro tráve-

ní volného času na svých cestách 
a dovolených v tuzemsku. Prezen-

tace má smysl.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Partnerské město Zwettl ocenilo významné občany
V pátek 12. ledna 2018 se v partnerském městě 
Zwettl uskutečnilo již tradiční přivítání nového 
roku spojené s udělením ocenění občanům, kte-
ří se významně zasloužili o rozvoj města.  Součás-
tí slavnostního večera byl projev starosty města 

 � Setkání s vedením osadních výborů
V úterý 23. ledna 2018 se uskutečnila ve spole-
čenském domě v Radouňce letošní první schůz-
ka předsedů osadních výborů Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec se zástupci města a od-
borů městského úřadu. Na schůzi byli účastníci 
mimo jiné seznámeni se schváleným rozpočtem, 
s investičními akcemi, které se týkají jednotlivých 
místních částí a obdrželi informace o čerpání fi-
nančních prostředků pro každou místní část, a to 
i pomocí dotačních výzev pro spolky.

Karolína Průšová

 �Slavnostně jsme přivítali nový rok 2018
V  pondělí 1. ledna 2018 
jsme na náměstí Míru v Jin-
dřichově Hradci společně 
oslavili příchod nového ro-
ku slavnostním ohňostro-
jem. Program odstartoval 
v 17.00 hodin tradičním po-
zdravem a  přáním staros-
ty města Stanislava Mrvky, 
pokračoval projekcí filmu Takoví jsme byli v ro-
ce 2017 a  vyvrcholil odpálením slavnostního 
ohňostroje z městské věže.

Foto: Vlastislav Pecka

 �Uskutečnila se tradiční novoroční beseda Přátel starého Jindřichova Hradce
Již tradičně pořádal spolek Přátelé starého Jin-
dřichova Hradce besedu s  představiteli města 
v  konferenčním sále Muzea Jindřichohradec-
ka. Setkání se konalo v  pondělí 8. ledna 2018 
za účasti místostarosty města Bohumila Komín-
ka.  Vedoucí odboru rozvoje Vladimír Krampe-
ra občanům představil nejvýznamnější realizo-
vané investiční akce roku 2017: Rekonstrukce 

ulice Václavská 1. etapa, Radouňka páteřní ko-
munikace – Silnice III/12833a, Rekonstrukce MK 
Radouňka, Perleťová, Šeříková, Pěší propojení 
Radouňka Kopeček – stará část, Rekonstrukce 
křižovatky Jáchymova u Alberta – ochranný os-
trůvek, Technologie ČOV – 1. etapa, Kanalizace 
Jitka Otín, Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod 
Kasárny, Obnova rybníku „Kadleců“ v Buku, Ob-
nova rybníku „Zemanů“ v Buku, Obnova rybníka 
Návesní Horní – Dolní Radouň, Zpevnění plochy 
dvora Jezuitské koleje, Oprava fasády hospodář-
ského objektu a brány v areálu Jezuitské koleje, 
Zámecký pivovar – zabezpečovací práce, Opra-

UDÁLOSTI Z RADNICE

va střechy sportovní haly, Stavební úpravy hři-
ště na  sídl. Hvězdárna, Jindřichův Hradec, Re-
konstrukce školy č. p. 45 Radouňka, Sběrný dvůr 
„U Cihelny“, Jindřichův Hradec a Oprava fasády 
a  zateplení štítů ZŠ Janderova, Jindřichův Hra-
dec. Dále také představil nejvýznamnější připra-
vované akce pro rok 2018, mezi které patří: Re-
konstrukce MK Dolní Skrýchov, Rekonstrukce 
Pravdova – terminál MHD a VLD, Parkoviště po-
liklinika, ČOV a kanalizace Děbolín, Rybníky BUK, 
Zajištění skalního svahu Mlýnská, Přístavba šaten 
sportovní haly, Sládkova č. p. 319/II, Oprava stře-
chy č. p. 174/I, Oprava č. p. 56/V, Zateplení ob-
řadní síně a krematoria, Výměna oken 4. ZŠ sídl.  
Vajgar 592/III, Výměna oken 1. ZŠ Štítného 121/I, 
Rekonstrukce objektu hvězdárny. Celkem bylo 
v investiční části rozpočtu města na rok 2017 ob-
saženo 92 akcí, další 2 akce byly doplněny v prů-
běhu roku. Celkový objem upraveného rozpočtu 
činil 135,6 mil. Kč. Z tohoto počtu bylo: 58 akcí re-
alizačních a 34 akcí projektové přípravy. Zrealizo-
vat se podařilo: 43 akcí stavebních a 26 akcí pro-
jektových v celkové hodnotě 92,9 mil. Kč. V roce 
2017 se podařilo získat dotace (z různých zdrojů) 
v celkové částce přesahující 15,8 mil. Kč. V návr-
hu investiční části rozpočtu města na rok 2018 je  
obsaženo celkem 83 akcí v  celkové hodnotě  
160 mil. Kč, z toho je 62 akcí realizačních a 21 akcí 
projektové přípravy.

 �Novoroční setkání vedení města a složek IZS
V pondělí 22. ledna 2018 se dopoledne v zasedací místnosti městského úřadu uskutečnilo novo-
roční setkání vedení města se složkami integrovaného záchranného systému. Toto setkání uspo-
řádalo vedení města Jindřichův Hra-
dec již potřetí jako poděkování všem 
složkám integrovaného záchranné-
ho systému za  jejich činnost a akti-
vity v  uplynulém roce. Pro všechny 
zúčastněné je ochrana obyvatel jed-
nou z věcí, které je třeba věnovat tr-
valou pozornost, a proto si účastníci 
akce také vzájemně předali informa-
ce o novinkách a změnách v jednot-
livých složkách.

Zwettl Herberta Prinze a  dalších významných 
hostů. Nechyběla ani multimediální prezentace 
shrnující nejdůležitějších okamžiky z roku 2017. 
Této významné akce se za město Jindřichův Hra-
dec zúčastnil starosta města Stanislav Mrvka.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Návštěvnost: 267 510 osob. Takový údaj ukázalo 
počitadlo návštěvnosti městského bazénu, let-
ního aquaparku a saun na konci roku 2017. Po-
třetí v pětadvacetileté historii bazénu v řadě se 
tak podařilo překonat čtvrtmilionovou hranici 

Bazén znovu překonal čtvrtmilionovou hranici
roční návštěvnosti. Denní průměr návštěvnosti 
zařízení provozovaného Službami města Jindři-
chův Hradec se k číslu 700 přiblížil i navzdory to-
mu, že byly vnitřní bazény kvůli opravě dlažby 
téměř měsíc uzavřeny. 

Za vysvědčení do bazénu
V  pátek 2. února, na  který připadají pololet-
ní prázdniny, bude v bazénu veselo. Děti, které 
se v doprovodu dospělé osoby přijdou vykou-
pat od 10.00 do 13.00 hodin, obdrží jako od-
měnu za své půlroční nasazení v lavicích vstup-
né do  bazénu zdarma. Známky na  vysvědčení 
přitom nehrají žádnou roli. Pro školáky i  jejich 
mladší sourozence připraví lektorky plavecké 
školy pod hlavičkou městského bazénu zábav-
né hry a soutěže.  
Jarní prázdniny
Školní Jarní prázdniny okresu Jindřichův Hradec 
připadají na  12. až 16. února, kdy budou ba-
zény otevřeny v  tradičním prázdninovém reži-
mu 10.00 až 20.00 hodin. Zrušeny jsou všech-
ny dopolední i odpolední kurzy Plavecké školy  
J. Hradec působící pod hlavičkou bazénu a rov-
něž většina tréninků sportovních klubů. Ná-
vštěvníkům, kteří s  dětmi neodjíždějí mimo 
město nebo je mají již odrostlé, tak bazén v tom-
to týdnu nabízí pohodovou návštěvu a  využití 
celého komplexu bez omezení.

Marcela Kůrková

Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

17. 2. 2018 sobota Bouchal Ivo Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 384 723 036

18. 2. 2018 neděle Cuřín Jiří Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 384 797 235

24. 2. 2018 sobota Čechová Milena Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 569

25. 2. 2018 neděle Doležal Antonín Riegrova 569, Třeboň, 379 01 384 723 576

Seznam pohotovostních služeb v oblasti Jindřichův Hradec v oboru stomatologie – ÚNOR 2018

 �MAS Česká Kanada rozdělí z Programu rozvoje venkova první miliony
MAS Česká Kanada rozdělí do  konce roku 
2018 z  Programu rozvoje venkova (PRV) 
první miliony. Předpokládaný termín vyhlá-
šení již druhé a třetí výzvy k předkládání žá-
dostí o dotace je únor 2018, žádosti by pak 
měly být přijímány od 19. 2. do 6. 3. 2018. 
Výzvy s podrobným popisem budou zveřej-
něny po  schválení Regionálním odborem 
Státního zemědělského intervenčního fondu 
(RO SZIF).
MAS Česká Kanada pořádá pro veřejnost a ža-
datele seminář k  přípravě projektů Výzvy  
č. 2 Fiche č. 1 Investice do zemědělských pod-
niků, Fiche č. 5 Podpora nezemědělského pod-
nikání. Uskuteční se ve středu 7. února 2018 
od 10.00 hodin pro Fichi č. 1 a od 13.00 ho-
din pro Fichi č. 5 v sídle Mas Česká Kanada 
o.p.s., Kostelní 20, 377  01 Jindřichův Hra-
dec. V  jiné dny jsou manažeři a zaměstnanci 
MAS k  dispozici v  sídle kanceláře MAS nebo 
lze domluvit konzultace osobně, telefonicky 

a  mailem. Aktuální informace a  dokumenty 
k výzvám jsou zveřejněny na webových strán-
kách http://masck.cz v sekci Výzvy MAS.
Jednotlivé programové rámce včetně Fichí 
(oblasti podpory) a další užitečné informace 
jsou zveřejněny také na webových stránkách 
MAS a budou se pravidelně aktualizovat. Zá-
jemci o dotace mohou své záměry konzulto-
vat, při každé výzvě se budou pořádat také 
semináře pro žadatele.
Administrování žádostí o  dotaci z  PRV pro-
bíhá takto: Výběrová komise provede hod-
nocení všech podaných žádostí a zváží, zda 
podané žádosti na projekty jsou v návaznos-
ti na Strategii CLLD a doporučí nebo nedo-
poručí je ke schválení Programovému výbo-
ru. Projekty vybrané k  podpoře pak budou 
zaslány k registraci na RO SZIF.
Z PRV by do roku 2020 mělo do území MAS 
Česká Kanada „přitéct“ dohromady 51 mi-
lionů korun. Rozdělovat se budou v  těchto 

Fichích: Fiche č. 1 Investice do zemědělských 
podniků, Fiche č. 2 Zpracování a  uvádění 
na trh zemědělských produktů, Fiche č. 3 Les-
nická infrastruktura, Fiche č. 4 Zemědělská 
infrastruktura, Fiche č. 5 Podpora nezeměděl-
ského podnikání, Fiche č. 6 Spolupráce v les-
nictví, Fiche č. 7 Spolupráce místní trhy a do-
davatelské řetězce.
V první výzvě bylo pro Fichi č. 1 Investice do ze-
mědělských podniků alokováno 5 milionů ko-
run, ve  Fichi č. 5 bylo alokováno 6,569 mili- 
onu korun. V druhé výzvě je pro Fichi č. 1 In-
vestice do zemědělských podniků alokováno 
6 milionů korun, ve Fichi č. 5 Podpora nezemě-
dělského podnikání alokováno 5 milionů ko-
run. Ve třetí výzvě bude pro Fichi č. 2 Zpraco-
vání a uvádění na trh zemědělských produktů 
alokováno 1 milion korun, ve Fichi č. 3 Lesnic-
ká infrastruktura bude alokováno 0,63 milio-
nů korun, pro Fichi č. 4 Zemědělská infrastruk-
tura alokováno 0,63 milionů korun, pro Fichi  

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky. Karolína Průšová
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POLICIE ČR  

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
oddělení služby pro zbraně a  bezpečnostní 
materiál Jindřichův Hradec upozorňuje dr-
žitele zbrojních průkazů, že do  konce roku 
2018 zaniká v našem okrese platnost zbroj-
ních průkazů u 650 držitelů! Tímto vyzýváme 
příslušné držitele, aby v případě, že i nadále 
chtějí být držiteli zbrojního průkazu, si včas 
požádali u  příslušného útvaru policie o  vy-
dání nového dokladu. Žádost o vydání nové-
ho zbrojního průkazu předkládá jeho držitel 
podle místa trvalého pobytu nejméně 2 mě-
síce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím do-
by platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
K žádosti o vydání nového zbrojního průka-
zu je žadatel povinen připojit:

Zbrojní průkazy 

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

prvky z retroreflexního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích.
V souvislosti s podzimním a zimním obdo-
bím, kdy je snížená viditelnost v  ranních 
i  podvečerních hodinách, bylo opakovaně 
vyhlášeno dopravně bezpečnostní opatře-
ní zaměřené zejména na viditelnost chod-
ců pohybujících se za  snížené viditelnosti 
na  pozemních komunikacích mimo obec. 
Policisté v  rámci opatření kontrolují, zda 
chodci dodržují zákon a  používají reflexní 
prvky pro zvýšení jejich viditelnosti. 

Prevence:
V loňském roce, zejména v počátcích pod-
zimních měsíců 2017, působili dopravní 
policisté spíše preventivně. Nyní, kdy ne-
bezpečí plynoucí z „neviditelnosti“ chodců 
je daleko větší, řeší policisté tuto proble-
matiku již dle litery zákona. Za  nesplně-
ní povinnosti dané novelizovaným záko-
nem lze uložit blokovou pokutu až do výše 
2 000 Kč.
Občané, chraňte svůj život a použijte za sní-
žené viditelnosti mimo obec reflexní prvky!

Hana Millerová

• posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 
než 3 měsíce

• 1 fotografii
• správní poplatek 400 Kč v kolkových znám-

kách.

V případě zániku platnosti zbrojního prů-
kazu je držitel povinen do  10 pracovních 
dnů tento odevzdat příslušnému útvaru 
policie. Je-li držitelem zbraně a střeliva, je 
povinen odevzdat též zbraň, střelivo a prů-
kaz zbraně.
Držitelé zbrojního průkazu, nenechávej-
te výměnu zbrojního průkazu na  poslední 
chvíli a  dostavte se na  policii včas, jak vám 
ukládá zákon! V případě, že váš zbrojní prů-
kaz již platný nebude a budete žádat o vydá-
ní nového, hrozí vám pokuta na místě ulože-
ná do výše 5 000 Kč!

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

č. 6 Spolupráce v lesnictví alokováno 0,6 mili-
onů korun.
V  rámci Programu rozvoje venkova, který 
pro ministerstvo zemědělství administruje 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), 
mohou předkládat projekty k podpoře mik-
ropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, soukromí a  veřejní držitelé lesů 
a  jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, 
výrobci potravin a  krmiv i  jiní zpracovate-
lé. Podporovány budou mimo jiné investice 
do  nezemědělských činností, do  výstavby 
lesních a polních cest nebo pořízení zaříze-
ní a  nástrojů na  zpracování zemědělských 
produktů.
MAS Česká Kanada zároveň začíná připravo-
vat výzvu na  předkládání žádostí o  dotace 
z  Integrovaného regionálního operační-
ho programu (IROP), z něhož půjde do re-
gionu největší částka, a  to zhruba 71 milio-
nů korun. Byly stanoveny tři oblasti podpory: 
Programový rámec č. 1 Sociální začleňová-
ní a služby, Programový rámec č. 2 Bezpeč-
ná doprava a  Programový rámec č. 3 Infra-
struktura pro vzdělávání a celoživotní učení. 
V rámci nich mohou být realizovány projek-
ty typu přestupní terminály, parkovací systé-

my, bezbariérové zastávky, cyklostezky a cy-
klotrasy, stavby učeben a pořízení vybavení 
pro zajištění rozvoje žáků nebo stavby a vy-
bavení komunitních center. Nejjednodušší 
to bude zřejmě v oblasti školství, kde už jsou 
projekty připraveny a mohly by se realizovat 
během roku 2018.

V  Operačním programu Zaměstnanost 
se bude rozdělovat 18 milionů korun, 
a  to v  rámci Programového rámce 1 Sociál-
ní služby a sociální začleňování, Programové-
ho rámce č. 2 Zaměstnanost a Programovém 
rámci č. 3 Prorodinná opatření. Podpořeny 
budou projekty mimo jiné zaměřeny na pod-
poru tvorby pracovních míst, na odborné so-
ciální poradenství, terénní programy, služby 
následné péče nebo kontaktní centra.
K  programovým rámcům, původně schvá-
lených ve  Strategii, přibude ještě Operační 
program Životní prostředí s finanční alo-

kací pro MAS Českou Kanadu ve výši deset 
milionů korun. Využít se mohou na realiza-
ci zeleně v sídlech, například na založení par-
ků, zahrad, sadů, uličních stromořadí a alejí, 
na ošetření stromů nebo obnovu a zakládá-
ní tůní, jezírek, mokřadů či drobných retenč-
ních nádrží na srážkovou vodu.

MAS Česká Kanada rozdělí do roku 2020 z ev-
ropských fondů přes 148 milionů korun, pří-
jemci zhruba třetiny z  nich by měli být vy-
bráni do konce roku 2018. Schválené oblasti 
podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z Pro-
gramových rámců vzešlých ze Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje „Pro 
lepší život na venkově“ (SCLLD). Tento doku-
ment, který určuje, kudy se bude ubírat další 
rozvoj regionu, už 13. července 2017 schválil 
řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR.

Vilma Szutová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 5. ledna 2018 se uskutečnilo první vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a MOM. Přivítány 
byly tyto děti: Eliška Drsová, Bára Dvořáčková, Nikola Dvořáková, Jan Hrdina, Oskar Kabeš, Nikola Klimešová, Michal Šenkeřík, Dominik Mihal, To-
máš Ladislav Míka, Anežka Pošvářová, Eliška Radinová a Nela Stejskalová.

Karolína Průšová, foto: Jindřichohradecký deník

MĚSTSKÁ POLICIE
 � Výpis z událostí

7. prosince 2017
O tom, že není nad dobré sousedské vztahy, se 
brzy přesvědčí dva muži důchodového věku. Ti 
si totiž vjeli do vlasů tak, že byla na místo man-
želkou jednoho z nich přivolána hlídka městské 
policie. Příčinou byly vleklé spory o kvalitu pro-
váděného úklidu společných prostor paneláku 
ze strany jednoho z aktérů. A když pověstný hr-
nec přetekl, chlapi se do sebe u vchodu do své-
ho bydliště pustili. Podle jejich výpovědí jeden 
velel k útoku nákupní taškou na kolečkách, dru-
hý volil rovnou direkt. Jak zjistili strážníci, vyvr-
cholení předcházely dlouhodobé sousedské 
spory. Naštěstí se ale žádnému z nich nic váž-
ného nestalo. Oba aktéři tak zasednou do lavi-
ce před správním orgánem městského úřadu. 
19. prosince 2017
Sílu předvánočního shonu pocítil na svou kůži 
doručovatel jedné přepravní společnosti, když 
byl při předávání balíku na sídlišti Vajgar poslán 

k  zemi manželem adresátky. To údajně za  to, 
že se doručovatel  (25 let) v  telefonním hovo-
ru choval k manželce „nerudně“. Přivolaná hlíd-
ka na místě celou věc zadokumentovala a má 
ji v šetření. Balíček nakonec nebyl doručen, ne-
boť přepravní společnost má ve svém řádu za-
psáno, že pokud dojde ze strany adresáta k ne-
vhodnému chování, nemusí zásilku předat.
23. prosince 2017
O tom, kam až může zajít lidská nenechavost, 
se přesvědčil den před Štědrým dnem chlapec 
(10 let) z Radouňky. Tomu totiž sebrali z kolo-
stavu dva postarší chmatáci zánovní zelenou 
koloběžku s malými kolečky. Celý případ pod 
svá křídla převzali kolegové z Obvodního od-
dělení policie ČR.
24. prosince 2017
V devět hodin vánočního večera vyjeli chlapci 
v černém, na základě žádosti dispečinku zdra-
votní záchranné služby,  na  Nábřeží Ladislava 

Stehny, kde se povaloval milý a širokou veřej-
ností známý František. Tomu totiž přivolala od-
bornou pomoc jeho ochránkyně v  domnění, 
že si František zlomil nohu. Podle jeho chování 
a bezbolestného posedu na chodníku však vše 
nasvědčovalo tomu, že k žádné zlomenině ne-
došlo. Pěkný dáreček!
25. prosince 2017
Tři minuty před jednou hodinou odpoledne 
byl na  Boží hod probuzen u  plotu jindřicho-
hradeckého vojenského praporu výkvět místní 
elity. Zda tam muž (32 let) z Radouňky zkoušel 
svou zocelenost či hodlal nastoupit vojenskou 
službu, se strážníci ale nedozvěděli.  Pod je-
jich dohledem si sbalil svůj „talisman“ (vycpa-
ného dvouhrbého přítele  Camelus bactria-
nus)  a  vzhledem k  tomu, že hlídka nespatřila 
v  jeho počínání nic jiného než nezodpověd-
nost, z místa jej vykázala.

Petr Čermák
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 �Malý muž s velkým srdcem na dlani - generál Ivan Otto Schwarz
Ve čtvrtek 4. ledna 2018 stihla všechny pří-
znivce našich válečných letců smutná zprá-
va o úmrtí generálmajora Ivana O. Schwar-
ze, žijícího ve  Velké Británii. Uvědomil 
jsem si, jak velké štěstí jsme měli s kolegou 
Radkem Novákem, když jsme se jako čle-
nové Klubu historie letectví mohli účast-
nit loňského udílení medailí Za  hrdinství 
z rukou prezidenta České republiky Miloše 
Zemana našim posledním v Anglii žijícím 
příslušníkům RAF. Slavnost se uskutečni-
la v české rezidenci v Londýně 16. června 
2017. Mezi pěti oceněnými byl také gene-
rál Ivan Otto Schwarz. 
Poprvé jsme se setkali v květnu 2008 v Pros-
tějově, kam z Velké Británie přicestovala po-
četná skupina našich válečných letců a  pří-
slušníků pozemního personálu RAF (britské 
Královské letectvo). Tehdy jsme s Alešem Ha-
zukou pořídili nahrávku, na níž Ivan Schwarz 
velice spontánně vzpomínal na šedesát pět let 
starý mimořádný úspěch jejich osádky B-24 Li-
berátoru kapitána Oldřicha Doležela. Potopili 
německou obchodní loď Alsterufer převážejí-
cí z Japonska do Německa strategicky důleži-
tou surovinu kaučuk. Opět jsme se potkali až 
v květnu 2015 a každé naše následující setkání 
bylo vždy příjemné a rozhodně nezapomenu-
telné. Stali jsme se skutečnými přáteli. 
Ivan Otto Schwarz se narodil 11. prosince 1923 
v Bratislavě do židovské rodiny. Hrozící nebez-
pečí rozpínajících se hitlerovců po Evropě by-
lo v srpnu 1938 hlavním impulzem k odchodu 
mladého Ivana z Československa do Velké Bri-
tánie. Pokračoval tam ve studiích, avšak nákla-
dy s nimi spojené byly pro jeho rodinu příliš 
vysoké, a školu musel opustit. V lednu 1941 se 
ve svých sedmnácti letech dobrovolně přihlá-
sil do československé zahraniční armády. Aby 
mohl být přijat, záměrně se o jeden rok „ostar-
šil“. Narukoval v  Leamingtonu, v  listopadu 
1941 byl přemístěn od  pozemních jednotek 
do  řad RAF. Postupně absolvoval radioteleg-
rafický a  střelecký výcvik. Následovalo secvi-
čení celé osádky Wellingtonu a poté zařazení 
k bojové 311. čs. bombardovací peruti. Ope-

rační turnus zahájil I. Schwarz na konci listo-
padu 1942. Svoji bojovou pouť u naší perutě 
ukončil v březnu 1945. S osádkou létal nejprve 
na  bombardovacích Wellingtonech, pozdě-
ji na B-24 Liberátorech. Právě s tímto strojem 
potopila 27. prosince 1943 v Biskajském zálivu 
osádka kapitána Oldřicha Doležala transport-
ní loď Altserufer. Byl to bezesporu jeden z nej-
větších úspěchů československého letectva 
ve Velké Británii během 2. světové války. 
Po  absolvování předepsaného turnusu ope-
račních hodin nastoupil Ivan Schwarz v břez-
nu 1945 u 167. britské transportní perutě. V té 
době dosáhl důstojnické hodnosti. V  srpnu 
1945 se vrátil zpět do osvobozeného Česko-
slovenska. Zhoršující se politická situace ho 
však přiměla koncem roku 1946 k  opuště-
ní armády, posléze k odchodu zpět do Velké 
Británie. Získal nové občanství, založil se svou 
slovenskou snoubenkou rodinu a úspěšně se 
věnoval podnikání ve stavebnictví a strojíren-
ství. Určitou dobu podnikal se spolubojovní-

kem z  311. bombardovací perutě Arnoštem 
Polákem, se kterým byli dobrými přáteli po ce-
lý další život. Po listopadu 1989 byl I. Schwarz 
povýšen na plukovníka letectva, v roce 1995 
do  hodnosti generálmajora Ozbrojených sil 
Slovenské republiky. Několik let vykonával 
funkci předsedy Svazu letců svobodného Čes-
koslovenska v Londýně. Za svoji bojovou služ-
bu obdržel řadu československých a  spoje-
neckých vyznamenání. 
Ivan Otto Schwarz byl švagrem pilota z „tři-
stajedenáctky“ Karla Alexandra Pospíchala  
(†7. července 2006), rodáka z Dačic na Jindři-
chohradecku. Ostatky obou spočinou ve spo-
lečném hrobě s  rodinnými příslušníky v  čes-
koslovenské civilní sekci hřbitova v anglickém 
Brookwoodu poblíž Londýna. 
Vážený pane generále Schwarzi, milý příteli. Byl 
jste sice malý postavou, ale muž s velkým srdcem 
na dlani. Bylo nám velkou ctí Vás osobně poznat. 
Čest Vaší památce!

Vladislav Burian

Krátce po pietním aktu na hřbitově v anglickém Brookwoodu 7. května 2016. Vlevo generál Ivan O. Schwarz 
(†4. ledna 2018) a plukovník Arnošt Polák (†27. září 2017). Oba se tehdy stali čestnými členy Klubu historie 
letectví Jindřichův Hradec.                                                                                                                   Foto: Vladislav Burian

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 8. 12. 2017 do 10. 1. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Alena SRBOVÁ, Jindřichův Hradec 26. 3. 1935 8. 12. 2017
František ŠETKA, Jindřichův Hradec 28. 11. 1921 10. 12. 2017
Rudolf VONDRUŠ, Jindřichův Hradec 7. 6. 1947 10. 12. 2017
Jan HANZL, Blažejov 14. 12. 1936 12. 12. 2017
Zdeňka LENCOVÁ, Jindřichův Hradec 26. 4. 1926 13. 12. 2017
Jarmila LUKÁCSOVÁ, Novosedly nad Nežárkou 14. 2. 1950 13. 12. 2017
Miloslava MACHOŇOVÁ, Nová Včelnice 13. 7. 1928 17. 12. 2017
Milan FECURKA, Jindřichův Hradec 21. 5. 1953 21. 12. 2017
Milena MRAČKOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 12. 1939 21. 12. 2017
Ondřej OUPOR, Příbraz 29. 11. 1996 21. 12. 2017
Sonia MICHALCOVÁ, Radouňka 29. 8. 1936 21. 12. 2017
Marta CHADIMOVÁ, Strmilov 1. 10. 1927 22. 12. 2017

Zdeňka BAŠTOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 10. 1929 23. 12. 2017
Josef ŠIPON, Jindřichův Hradec 9. 6. 1933 24. 12. 2017
František ŠEJNOHA, Jindřichův Hradec 10. 7. 1945 24. 12. 2017
Růžena ŠIMKOVSKÁ, Jindřichův Hradec 6. 12. 1934 28. 12. 2017
Božena VISTOŘÍNOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 1. 1929 29. 12. 2017
Jan HAVEL, Oldřiš 3. 12. 1975 29. 12. 2017
Danuše SOVÁKOVÁ, Planá nad Lužnicí 18. 1. 1930 5. 1. 2018
Anna ZÍKOVÁ, Horní Bolíkov 20. 7. 1956 6. 1. 2018
František PRŮCHA, Popelín 23. 1. 1928 7. 1. 2018
Vlasta STRADOVÁ, Kardašova Řečice 30. 4. 1947 7. 1. 2018
Marie HEKRLOVÁ, Horní Radouň 29. 5. 1927 10. 1. 2018
Miloslav JEŘÁBEK, Chlum u Třeboně 11. 12. 1939 10. 1. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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Topil se
Vzdor policej. zákazu, vzdor výstrahám 
ve škole dávaným, odvážil se dne 12. t. 
m. žák IV. třídy Jan Drochýtek na slabý 
led rybníka Vajgaru, kde mohl nepo-
slušnost svou zaplatiti životem. Sot-
va učinil několik kroků, led se prolomil 
a hoch počal tonouti. Šťastnou náho-
dou nábřežím ubírající se p.  K. Kallu-
per, majitel hostince, spatřil tonoucího 
chlapce a přispěl mu ku pomoci tím, že 
vyražené dvéře u přístaviště na led vrhl 
a tyčemi tonoucího ze studené lázně 
vysvobodil. Polozmrzlý hoch byl do-
nesen do blízkého bytu paní Provazní-
kové, kdež se osušil a později nastoupil 
řádnou cestu k domovu. 

Zákaz tance
C. k. okr. hejtmanství v Českých Bu-
dějovicích vydalo vyhlášku ke všem 
starostům obcí, v níž od 13. února 
nesmí nikomu i  soukromým oso-
bám vydáno býti povolení k  pořá-
dání tanečních zábav. 
22. února 1918
Spoluobčané!
Splnilo se, po  čem celá česká ve-
řejnost důtklivě volala. Pět čes-
kých stran v  Čechách, na  Moravě 
a ve Slezsku prohlásilo se rozpuště-
nými, aby umožnily utvoření nové, 
mohutné, všenárodní strany čes-
ké: České státoprávní demokracie. 
Nová strana jest založena, ze všech 
koutů zemí koruny Svatováclavské 
hlásí se s nadšením příslušníci, všu-
de zakládají se organisace této stra-
ny. Nutno, aby v městě našem zalo-
žena byla místní organisace.
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální 
tituly můžete studovat v knihovně jin-
dřichohradeckého muzea, která sídlí 
v budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Společně s  Mými těžce zkoušený-
mi národy důvěřuji v to, že po prvé 
pro nás tak potěšující smlouvě mí-
rové bude popřán trpícímu lidstvu 
vbrzku mír všeobecný. Všemohoucí, 
dopřejž nám dále síly a vytrvalosti, 
abychom nejen pro sebe a své věrné 
spojence, nýbrž i pro celé lidstvo do-
sáhli konečného míru. Dne 12. úno- 
ra 1918 Karel v. r.

Poděkování vojínů z pole
Její Excel. Vysoce urozená pí hraběn-
ka Černínová darovala prostřednic-
tvím c. a  k. pol. kuráta Fr. Gabriela, 
polní nemocnice č. 816, nemocným 
vojínům též nemocnice obnos 
30 korun k  jejich vánoční nadílce, 
za  kterýžto šlechetný dar vzdáva-
jí podělení Její Excelenci nejuctivěj-
ší díky!
Koncert Slávy Dcery 7. února 
1918 na Střelnici
Po delší době objevil se na koncert-
ním podiu náš křepký a  chvalně 
známý dámský sbor pěvecký, aby 
pokračoval ve  svých slavných tra-
dicích a ukázal obecenstvu, že na-
dšený zápal pro pěvecké umění ne-
utuchl ani v dobách zlých, nýbrž že 
vede k metám vždy vyšším a úspě-
chům čestnějším. Obecenstva se-
šlo se tolik, že vyplnilo úplně sál 
na Střelnici: jest to důkazem, jak vše 
jest skoro lačno pořádné umělec-
ké zábavy, jež ovšem poměry naši-
mi jest stlačena na nejnižší možné 
minimum – nikoli nedostatkem sil 
uměleckých, nýbrž nedostatkem 
velikého sálu. 

1. února 1918
Mlsný zloděj
Ve výloze lahůdkářského obchodu 
p. Svatoně v Palackého třídě vylože-
né lahůdky zlákaly dosud neznámé-
ho labužníka, který odcizil ze skříně 
5 krabiček sardinek v  nynější ceně 
za 19 K. Po pachateli se pátrá.

Automobily a motorová kola
Nařízením c. k. ministerstva obcho-
du ze dne 19. prosince 1917 upra-
vuje se upotřebení osobních auto-
mobilů všech druhů, motorových 
kol – nákladní automobily vyjímaje 
– nově tím způsobem, že od 1. břez-
na smí jezditi toliko ona vozidla, pro 
která se v uvážení veřejného zájmu 
vydá zvláštní, vždy odvolatelné, po-
volení ku spotřebě provozovacích 
hmot (benzinu, benzolu, náhrad-
ních obručí). Každý majitel osobního 
auta nebo motorového kola, který 
vozidlo své po 1. březnu 1918 upo-
třebiti chce, má nejdéle do 10. února 
t. r. podati u příslušného politického 
úřadu žádost za udělení tohoto po-
volení na  zvláštním úřadu vylože-
ném formuláři. 
8. února 1918
Národní hosté
V  neděli 3. února přijeli z  Prahy 
od „Českého srdce“ do J. Hradce od-
pol. vlakem 2 národní hosté, sestry 
7letá Aninka a 11letá Josefa Kuba-
líkovy v průvodu své 21leté sestry. 
Na první čekala a dále si odvezla pí 
Brdlíková do Počátek, druhé ujal se 
pan uč. F. Mužík z Hatína a odvedl ji 
k povozu rolníka p. J. Makuše, jenž 

přijímá po  dobu války to chudé, 
strádající dítě. Matku ztratily v květ-
nu před válkou, otec a  dva bratři 
jsou na vojně, o 4 malé sourozence 
se těžko starala jejich nejstarší sest-
ra. „České srdce“ jí starost ulehčilo, 
postaravši se o  umístění nejmen-
ších a  nejpotřebnějších. Dojemné 
bylo loučení malých sestřiček na ná-
draží, odjely každá v jiný kraj k dob-
rým lidem. Kéž se najde více těch 
dobrých lidí – zvláště z našeho ven-
kova – kteří se přihlásí o „národního 
hosta“ z velké, hladovící Prahy.

Velký písňový a  klavírní koncert 
v J. Hradci,
který se bude konati ve  středu 
dne 6. března t. r. v koncertním sá-
le p. kavárníka F. Kadlce, slibuje stá-
ti se uměleckou událostí, jež svým 
významem daleko přerůstá míst-
ní hudební produkce posledních 
let. Na svém zájezdu do 47 českých 
měst (s Prahou a Vídní v čele) zaví-
tají k nám dva vzácní hosté – naše 
nejlepší altistka, em. vynikající člen 
Národního divadla v  Praze, Olga 
Borová Valoušková a hudební skla-
datel, klavírní virtuos Jar. Jeremiáš, 
aby naše obecenstvo seznámili se 
svým velkým zájezdovým koncer-
tem, který jest věnován české písni 
a české klavírní skladbě.
Pro nedostatek uhlí
byla továrna Družstva pro zvelebení 
lnářství nucena zastaviti práci v oddě-
lení konfekčním. Nebude-li uhlí v ně-
kolika dnech přiděleno, bude nutno 
veškerou práci v továrně zastaviti. 
15. února 1918
Mírový manifest Jeho Veličenstva
Mým národům! Dík milostivé-
mu přispění Božímu uzavřeli jsme 
s Ukrajinou mír. Naše vítězné zbra-
ně a naše upřímná mírová politika 
sledovaná s neúnavnou vytrvalostí 
přinesly prvé ovoce obranného bo-
je, jejž vedeme ku svému zachování. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
V polovině února 1918 otiskl Ohlas od Nežárky prohlášení císaře Karla, v němž informoval o uzavření míru s Ukrajinou a vy-
slovoval naději, že bude „popřán trpícímu lidstvu vbrzku všeobecný mír“. Mezi řádky týdeníku lze vytušit, že válkou strádající 
obyvatelstvo potřebovalo nejen toto císařské povzbuzení, ale též mír opravdový. Další pozornosti hodnou událostí byl vznik 
nové politické strany - České státoprávní demokracie, která byla vytvořena sloučením několika dosavadních stran. Zprávě 

byla v Ohlase věnována celá první strana posledního únorového čísla. V době válečného chaosu se tato nová strana stala téměř nadstranickým všenárodním repre-
zentantem. Vedl ji pozdější předseda prozatímní československé vlády Karel Kramář. Konec války i vznik republiky byly již přede dveřmi. Přesto byla ze všech ostatních 
zpráv zřetelná stoupající chudoba a válečná omezení.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

všech generací, což je v porovnání s většinou 
jiných měst v České republice ojedinělé.
Vzdělávání v  uměleckých oborech bude per-
sonálně zabezpečeno kvalifikovanými a  plně 
aprobovanými pedagogy z  řad učitelů ZUŠ, 
nebo specializovanými lektory z oblasti celoži-
votního vzdělávání. Bude probíhat formou di-
dakticky přizpůsobených individuálních či sku-
pinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, 
návštěv koncertů a  představení, rozdělených 
do pololetních částí, tzv. zimních a letních se-
mestrů, jednou za čtrnáct dní v trvání 1-2 vy-
učovacích hodin, převážně v dopoledních ho-
dinách, ale ke studiu lze využít i čas večerní.
V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodno-
ceni a  semestry nejsou zakončeny zápočto-
vým týdnem, ani zkouškou. Účast ve výuce se 
bude zaznamenávat studentům do  indexu. 
Účastník studia, který splní po 2 letech stano-
vené podmínky, se stane absolventem Akade-
mie umění třetího věku a bude mu vydán cer-
tifikát na slavnostní promoci.

 � Při Základní umělecké škole v Jindřichově Hradci bude od října působit  
Akademie umění třetího věku
Akademie umění třetího  věku je určena pro 
osoby v postproduktivním věku, tj. pro senior- 
ky, seniory a  občany ve  věku 55+. Poskytne 
jim odborné studium ve  všech uměleckých 
oborech – hudebním, výtvarném, tanečním 
a  literárně-dramatickém. 
Zájemcům umožní smy-
sluplné a  aktivní naplně-
ní volného času specific-
ky zaměřeným studiem, 
které bude vhodně napl-
ňovat jejich potřeby, a to 
jak psychické (tvořivost, seberealizace, uplat-
nění), tak sociální (navázání nových kontaktů 
s vrstevníky podobných zájmů, veřejné vystu-
pování apod).
Cílem Akademie je motivovat občany senior- 
ského věku k  aktivnímu přístupu k  životu 
a posílení jejich duševní i fyzické kondice pro-
střednictvím umění. V Jindřichově Hradci tak 
vznikne komplexně pojatá veřejná instituce, 
která bude otevřená pro umělecké vzdělávání 

Partneři projektu
Partnerem projektu je Krajský úřad Jihočeské-
ho kraje a město Jindřichův Hradec. Díky pod-
poře obou partnerů bude studium bezplatné.
Jak se můžete přihlásit? 
Závazné přihlášky ke  studiu pro akademický 
rok se podávají do  30. června 2018 v  kance-
láři ZUŠ Janderova 165/II nebo elektronicky 
na  www.zus-jhradec.cz. Pozor, kapacita Aka-
demie je omezena! Další případné informa-
ce vám rádi podáme na  384  361  909 nebo 
na akademie@zus-jhradec.cz.
Motto projektu:
Radost z umění v každém věku
Kolektiv pedagogů naší školy chápe možnost 
vznikající Akademie umění třetího věku jako 
velmi důležitý okamžik ve vývoji uměleckého 
vzdělávání a získávání dalších zkušeností ne-
jen po pedagogické, ale i lidské stránce pohle-
du na umění a kulturu. Těšíme se na vás.

Vojtěch Maděryč

 � V Mesadě si užili krásný sváteční čas
Na  sklonku roku MESADA, Sociálně aktivi-
zační služba pro seniory a  osoby se zdra-
votním postižením (služba Aktivní senior), 
přichystala pro seniory vánoční vystoupení 
za  podpory a  účasti místních školských za-
řízení. Jedním z  účastníků vystoupení byla  
3. MŠ. Děti z mateřské školy vpluly do spole-
čenské místnosti v bílých kostýmech s třpy-
tivými ozdobami. Při tanci a  říkánkách, jenž 
děti předváděly, nebylo pochyb, že jde o sku-
tečné andělíčky, kteří přilétli rozjasnit tváře 

seniorů. Mezi druhé vystupující patřila 2. ZŠ 
J. Hradec. Na úvod jedna z dívek předvedla 
bravurní číslo z taneční gymnastiky. Poté při-
šel na řadu zpěv koled doprovázen rozmani-
tými hudebními nástroji. Senioři se ke  zpě-
vu spontánně přidali. Děti z  výtvarné sekce 
měly přichystané keramické dárky. Společně 
s  rodiči nachystaly také cukroví, kterým po-
hostily diváky. Třetím vystupujícím byla sku-
pina Bez not tvořena ze zpívajících studentek 
SZŠ i mladších dětí. Pan profesor SZŠ zkrotil 

pomyslný vějíř harmoniky, aby vykouzlil hu-
dební harmonický podklad pro vánoční pís-
ně, kupř. z pera autora Adama Michny z Otra-
dovic. Sváteční posezení s vyprávěním Jiřiny 
Novotné přispělo ke  kouzelné  adventní at-
mosféře. Senioři si poslechli poutavá slova 
paní Novotné o vánočních tradicích, zvycích 
a pranostikách, a zavzpomínali také na teh-
dejší časy, jakým způsobem se žilo, pracova-
lo, a jaké byly vztahy v rodině.

Soňa Matoušková
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 �Novinky v Klubu historie letectví Jindřichův Hradec
Uplynulý rok byl poměrně převratným a ná-
ročným nejen z pohledu činnosti Klubu his-
torie letectví (dále klub). S naší organizací za-
čali spolupracovat noví letečtí historikové 
a badatelé z  řady míst České republiky i  ze 
zahraničí, vznikly zajímavé a netradiční klu-
bové příspěvky pro média, do  Jindřichova 
Hradce přicestovali vzácní hosté. Rád bych 
se však krátce dotkl jedné z oblastí naší záj- 
mové práce, která veřejnosti není příliš zná-
má – sbírkové činnosti klubu. 
Návštěvníci, kteří během loňské sezóny po ča-
se opět navštívili Letecké muzeum Deštná, si 
mohli všimnout řady novinek, jež jsme zde 
v roce 2017 vystavili. Patří mezi ně dobové ex-
ponáty představující působení našich předvá-
lečných a válečných letců, ale i československé 
parašutisty a  jejich osudy po  výsadku v  Pro-
tektorátu Čechy a  Morava. Připomněli jsme 
válku našich dědů a pradědů z let 1914–1918 
na východní frontě. Odměnou za naši práci je 
návštěva více než pěti tisíc zájemců o leteckou 
expozici, která nám dává chuť v  podobném 
duchu pokračovat i v roce letošním.
Jednou z novinek letos bude průběžné před-
stavování sbírkových přírůstků na  přednáš-
kách a besedách v konferenčním sále Muzea 
Jindřichohradecka. Mezi nejnovější exponáty 
patří například sada válečných vyznamenání 
– spojeneckých „hvězd“, které byly udělovány 
našim vojákům, zejména letcům, po skončení 
2. světové války. Do sbírek jsme získali deset 
vojenských uniforem z různých států Evropy, 
jež rozšířily tento náš fond na bezmála sto ku-
sů. Předměty obdrženými od přátel leteckých 
historiků jsme doplnili expozici muzea o  ar-
tefakty z  letounů sestřelených či zřícených 
na nejrůznějších místech bývalého Českoslo-
venska. Přibyly také drobné části ze sportov-

ních a  vojenských poválečných letadel. Vel-
ký dík patří těm, kteří nám přinesli například 
barevné mapy Evropy a Tichomoří z let 1939 
až 1945 či válečné potravinové lístky. Mimo-
řádný je soubor dobových leteckých a vojen-
ských fotografií z období 1. a 2. světové války, 

včetně dopisů a osobních vzpomínek vojáků; 
jistě by si časem zasloužily odborné zpracová-
ní a publikování. Za jeden z nejzajímavějších 
darů považujeme kovovou střepinu z náletu 
16. července 1944 na Wiener Neudorf u Vídně 
(viz foto), kterou si na památku ze svého to-

tálního pracovního nasazení pro válečné Ně-
mecko přivezl tatínek jednoho z našich spo-
luobčanů z Jindřichova Hradce. Tento a řada 
dalších exponátů byly představeny na  první 
letošní klubové přednášce 19. ledna. Všem 
dárcům děkujeme. 

Vážení čtenáři Jindřichohradeckého zpravo-
daje, děkujeme vám za veškerou přízeň na-
šemu klubu a těšíme se na další spolupráci 
a na setkání při akcích v roce 2018.

Vladislav Burian

 � Žáci základních škol soutěžili v psaní na klávesnici
V Obchodní akademii T. G. M. a Jazykové ško-
le s právem státní jazykové zkoušky Jindři-
chův Hradec se 7. prosince 2017 uskutečnil 
již 13. ročník talentové soutěže žáků základ-
ních škol v psaní na klávesnici PC. Ta byla ur-
čena pro žáky základních škol regionu Jin-

dřichův Hradec. Své síly si změřilo celkem 
17 žáků ze šesti škol. Soutěž byla určena i pro 
žáky, kteří na  klávesnici psát neumí, a  do-
konce i pro ty, kteří nemají žádné zkušenos-
ti s počítačem. Zvítězil Dominik Bouda ze ZŠ 
B. Němcové v Dačicích, na druhém místě se 

umístila Františka Svobodová ze 3. ZŠ Jindři-
chův Hradec a na třetím místě skončila Alž-
běta Šedová ze  ZŠ B. Němcové v  Dačicích. 
Hodnotné ceny věnovalo město Jindřichův 
Hradec, škola ZAV a SRPŠ při OA.

Jana Krýzová
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Pomalu se zkracují noci a  světla 
přibývá. Strašáky zimních depre-
sí budou vyhánět sluneční paprs-
ky a  vnitřní tvořivá síla se bude 
obnovovat. Také v  Oknech ob-
novujeme své síly a  chceme na-
bídnout řadu setkání s veřejností 
– tam, kde jsme již navázali zají-
mavé vztahy a  máme co nabíd-
nout. V roce 15. výročí Oken jsme 
dali dohromady celou „OKNOTÉ-
KU“ z pestrých činností, které Ok-
na v  různých oblastech nabízejí. 
V  dnešním článku nabídnu po-
hled do „OKNOTÉKY“ jako celku, 
později pootevřu okénka do jed-
notlivých aktivit.
V  únoru VZDĚLÁVÁME formou 
přednášky o psychohygieně ve Str-
milově.
V  dubnu TANČÍME s  přáteli na 
15. benefičním plese a také SPOR-
TUJEME a  BAVÍME SE na  Vaj-
garském Kapru, závodech v  pla-
vání sportovců se zdravotním 
postižením zakončených velkým 
společenským večerem v Otíně.
V květnu VYSTAVUJEME fotogra-
fie a texty o činnosti Oken v Mu-
zeu Jindřichohradecka ve Štítné-
ho ulici.
V  září PRODÁVÁME KVĚTINY 
a VÝROBKY během Květinového 
odpoledne, benefiční akce pořá-
dané na Střelnici.
V  říjnu se SETKÁVÁME s  HUD-
BOU a  MUZIKANTY na  benefič-
ním koncertu pro OKNA, který 
zrealizují jindřichohradecké pě-
vecké sbory Smetana, Jakoubek 
a Chrámový sbor A. Michny spolu 
s  Jindřichohradeckým symfonic-
kým orchestrem v kostele Nane-
bevzetí P. Marie.

V  listopadu OTEVÍRÁME OKNA 
PRO VEŘEJNOST. Proběhnou 
Dny Otevřených Oken na  všech 
pracovištích v Jindřichově Hradci 
i v Dačicích.

V  prosinci PRODÁVÁME DÁR-
KY PRO RADOST v  Jindřichově 
Hradci, Počátkách, Novosedlech, 
Dačicích v rámci různých advent-
ních aktivit.
Některé akce z Oknotéky jsou již 
tradiční a  naši příznivci je znají 
z  minulých let. A  některé aktivi-
ty jsme přidali nově. Když jsme 
tento program pro rok 15. výročí 
Oken tvořili, zažívali jsme přitom 
velkou míru radosti z toho, v jaké 
šíři činností jsme schopni se po-
hybovat. A  také určitou míru úz-
kosti z toho, aby všechny činnos-
ti měly potřebnou kvalitu, úroveň 
a  obsah. Nicméně, uplynulá lé-
ta nám dávala mnohé zpětné 
vazby v  podobě přítomnosti lidí 
na našich akcích i v podobě zvět-
šujícího se objemu vznikajících 
i  prodaných výrobků. Věříme, že 
i  v  roce výročí budeme moci ra-
dost z  práce, konané nejen pro 
obživu, ale také pro vnitřní potře-
bu laskavosti, sdílet s lidmi z Jind-
řichova Hradce a okolí.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Carlo
kříženec, pes, cca 6 měsíců, č. mikročipu 981020000320682
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace. Carlo je 
odrostlé štěně. Je to aktivní pejsek, který doroste větší 
velikosti (odhadujeme tak 30 kg). Miluje lidi. S ostatní-
mi pejsky si chce hrát, a tím některé trochu štve. Bude 
potřebovat řádnou výchovu, aby z něj byl v budoucnu 
pohodový pes. Doma je čistotný a samotu také zvládá 
a zbytečně neštěká. Když se nudí, tak občas něco rozkouše (hračky, pelí-
šek, ale ne nábytek) jako každé štěně. Na vodítku chodí obstojně. Byl na-
lezen v obci Horní Radouň dne 21. 12. 2017.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bee
kříženka NO, fena, 10 měsíců
Kastrace v plánu. Bee je mladá fenka NO (nejspíše kříže-
nec NO). Je velmi bojácná kvůli špatným zkušenostem 
s bývalým majitelem. Bee je velmi chytrá a zvídavá a díky 
těmto vlastnostem je schopna se včlenit do běžného života člověka. Chce 
to ale čas, trpělivost a chuť se něco nového naučit. S Bee je nutné se naučit 
komunikovat, při nedorozumění nebo pokud se dostane do úzkých, ože-
ne se a kousne. Pokud jí ale porozumíte, respektujete a naučíte ji, že svět 
je fajn a vy jste fajn, bude z ní bezproblémová fenka. To však záleží na vás! 
S ostatními pejsky vychází dobře, je zvyklá na pobyt venku i v bytě. Je čis-
totná. Podmínkou adopce jsou minimálně 3 návštěvy předem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný, č. mikročipu 981020000161907
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), kte-
rý miluje procházky. S ostatními pejsky vychází většinou 
dobře. Z původního domova si nese špatné zkušenosti. 
Byl fyzicky trestán a cizím lidem nevěří. Potřebuje čas, aby nového člo-
věka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák a velký mazel. Vzhledem k jeho 
špatné minulosti ho nemůžeme doporučit do rodiny s dětmi. Byl by ideál- 
ní do domku se zahrádkou, protože dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes,  10 let, kastrovaný, č. mikročipu 
981020011362423
Žeryk je krásný pes, na  svůj věk velmi aktivní. Má rád 
společnost lidí. S  fenkami i pejsky vychází na procház-
ce dobře (musí se s nimi nejprve seznámit), ale v novém domově by měl 
být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit 
i proti feně. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to 
skvěle. Je čistotný a neštěká. Na vodítku trochu tahá. Není vhodný ke sle-
picím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Tormund
kocourek, 1,5 roku (narozen 18. 6. 2016), kastrovaný
Tormund je milý, velice mazlivý kocourek. Bývalá majitel-
ka ho k nám dala z důvodu, že ji někdy agresivně kouše. 
Když k  nám přišel, byl velice vystresovaný a  projevoval 
se dost zvláštně, ale nyní si již zvykl a asi je u nás spokoje-
ný, protože se mazlí jak o život a zatím nás „neochutnal“. Občas je vidět, že 
když ho při hře více rozdovádíme, tak sklopí uši a přitvrdí, ale v tuto chví-
li se dá přestat, on se zklidní nebo ho přesměrujeme na míček, se kterým 
se umí vyřádit a pak je již zase tím mazlíkem jako vždy. Je to jen o tom, vy-
stihnout ten správný okamžik, kdy už si nechce hrát a může kousnout více, 
než je člověku milé. Ale je krásně čitelný a není to problém. Jinak je čistotný 
a s ostatními kočičkami se naučil komunikovat a má je rád. Má rád i cizí lidi, 
ke každé návštěvě se hned hrne a kdo by si nepřečetl o jeho minulosti, ni-
kdy by ho nenapadlo, že to byl problémový kocourek.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Clooney
kocour, 1 rok (nar. cca 2016), kastrovaný
Clooney je hodný a mazlivý kocourek. Je čistotný. Ostat-
ní kočičky má rád. 
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

 �OKNOTÉKA
Motto: „Podařilo se ti za svou práci získat uznání, protože jsi ji nevyko-
nal jen proto, aby ses udržel při životě, ale abys dal průchod své lásce 
k druhým“.                                                                                                               (Paolo Coelho)
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 �Obyvatelům Trojlístku rozzářily oči u vánočního stromku dárky z veřejné sbírky
Velké poděkování patří všem, kdo se zapo-
jili do loňské předvánoční sbírky na pomoc 
dětem v  Dětském domově Trojlístek v  Ka-
menici nad Lipou! Ve čtvrtek 14.  prosince 
2017 jsme měli možnost odvézt 14 krabic, 
tašek a také plný batůžek dárků, které po-
těšily děti z Kamenice pod vánočním stro-
mečkem. Chceme co nejsrdečněji podě-
kovat milým spoluobčanům, maminkám, 

dětem, rodinám a  všem, kteří se zapojili 
do této prospěšné akce, aby udělali radost 
malým kamarádům. Kromě skvělých en-
cyklopedií, stolních her a  dalších dárků se 
mezi jinými objevily i  krásné knížky o  zví-
řátkách s CD z osobní sbírky rodiny Líbalo-
vy. Velký dík patří také všem médiím a Mi-
lanu Houžvovi z  firmy Termoplast Nová 
Bystřice, která nám pomohla sbírku pro dě-

ti do Kamenice odvézt. Děkujeme za všech-
nu podporu a přejeme vše nejlepší, hodně 
zdraví, pokoje, radosti, požehnání a naděje 
v novém roce 2018! Za organizátory sbírky 
– Střední zdravotnickou školu Jindřichův 
Hradec, ADRU a Městskou knihovnu Jindři-
chův Hradec

Jana Vojáčková

 � Komedie Goldoniáda se vrací na divadelní prkna nejen v Jindřichově Hradci
Jindřichohradecká divadelní společnost 
Jablonský uvede ve  čtvrtek 8. února 
v  19.00 hodin v  Kulturním domě Střel-
nice reprízu svého představení komedie 
GOLDONIÁDA, které mělo premiéru v lis-
topadu loňského roku. Autor hry Martin 
Porubjak v  ní zpřítomnil postavy inspiro-
vané komediemi mistrů italského a  fran-
couzského divadla 18. století Carla Gol-

doniho a  Carla Gozziho, ale i  divadelními 
postupy komedie dell´arte. Vedle citací 
ze známých  klasických titulů má ale hra 
svůj vlastní příběh. Goldoniádu, která se 
s úspěchem hraje na našich jevištích, pře-
ložil ze slovenštiny Leoš Suchařípa. Tex-
ty písní Pavla Šruta zhudebnili členové 
souboru Pavel Körner a  Michal Palaugari. 
V  kostýmech Pavly Hovorkové se na  jed-

noduché funkční scéně představí v  režii 
Sabiny a  Jiřího Langerových téměř celý 
současný soubor. Po jindřichohradecké re-
príze představí soubor svůj nejnovější titul 
22. února divákům ve  Veselí nad Lužnicí 
a hned den poté v Kardašově Řečici, v so-
botu 3. března pak navštíví Deštnou.

Jiří Langer
Foto z premiéry: Josef Böhm
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ÚNORU 2018

Planety Merkur, Venuše a Neptun jsou nepozorovatelné. Mars, Jupiter a Saturn se objeví ráno nad jihovýchodním obzorem, Uran najde-
me večer vysoko 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 výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají do krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je krásně prostorový a velmi půso-
bivý. V době úplňku stíny chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, v měsíčním svět-
le téměř nebo úplně mizí. Měsíc projde 7. 2. poslední čtvrtí, 15. 2. novem, 23. 2. první čtvrtí. 11. 2. nastane odzemí (405 671 km)  
a 27. 2. přízemí (363 952 km). 
Pozorování Slunce je také velmi zajímavé, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fa-
kulová pole. Speciálním slunečním dalekohledem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Zimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdo-
kup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 
18. 2. v 18.18 hodin Slunce vstupuje do znamení Ryb.

• 1. 2.v 19.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,4° jižně)
• 7. 2. ve 22.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem  

(Měsíc 3,7° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu, planetky (4) Vesta, 
 hvězdy Antares a Saturnu na ranní obloze 7. – 12. 2.)

• 9. 2. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,5° severně)
• 9. 2. v 8.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,7° jižně)
• 9. 2. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci s planetkou (4) Vesta  

(Měsíc 1,6° jižně, jasnost Vesty +7,1 mag)
• 11. 2. v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,9° severně)

• 11. 2. ve 23.00 hodin - Mars v konjunkci s α Sco (Antares 5,1° jižně;  
planeta pozorovatelná ráno)

• 14. 2. ve 12.00 hodin - planetka (3) Juno v konjunkci se Sluncem
• 17. 2. ve 13.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 23. 2. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau  

(Aldebaran 0,2° jižně; zákryt nad naším obzorem v noci)
• 26. 2. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 9,1° severně)

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 únoru 2018:

úterý a pátek odpoledne: 
13.00 – 15.00 hodin 

úterý a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2018:

 �O tom, jak v Jindřichově Hradci „bejvávalo“,  
vypráví kniha Zdeňka Balouna
Všem patriotům Jindři-
chova Hradce i ostatním, 
kteří žijí vzpomínkami 
na část svého života pro-
žitého v  tomto městě, si 
dovoluji oznámit, že kni-
ha „Bejvávalo“ z  pamě-
tí mého dědečka Jana 
Smrčky – sedláře a řeme-
náře – je opět v prodeji. 
Knížku si můžete zakou-
pit v  Informačním stře-
disku města Jindřichův 
Hradec v Panské ulici.

Zdeněk Baloun 
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KULTURNÍ SERVIS

TJ Slovan, z.s. – odbor SPV Jindřichův Hradec pořádá v sobotu 24. února 2018 Dětský karneval. V době od 14.00 do 
17.00 hodin čeká na nejen dětské návštěvníky diskotéka, vystoupení dívek RG či sportovní soutěže. Akce, která je otevřena 
široké veřejnosti, se koná v tělocvičně TJ Slovan v Jarošovské ulici. Tam také bude možno zakoupit si občerstvení. Vstup-
né pro děti činí 20 Kč, pro dospělé 30 Kč. Všichni jste srdečně zváni.

Marie Jedličková

 �Děti si budou moci zadovádět na karnevalu

 � V únoru vychází román místního  
autora Martina Stručovského
22. února 2018 vychází v  nakladatelství Motto detektivní román 
Martina Stručovského s názvem „Bez duše“.
Matěj Mlynář přes den pracuje jako knihkupec. Po nocích pomáhá li-
dem, kteří se ocitli v  těžkých situacích a nemají se na koho obrátit. 
Mezi ně patří i Marta Kučerová, kterou obtěžuje její bývalý přítel. Dal-
ší z Mlynářových kšeftů se změní hodně rychle v nebezpečnou hru, 
v níž mu město Jindřichův Hradec ukáže svoji drsnější a temnější tvář. 
O autorovi: 
Martin Stručovský se narodil v Jindřichově Hradci. Po studiu na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni zakotvil v jindřichohradeckém knihkupec-
tví, kde se naplno vyžívá ve své lásce ke knihám, které jsou jeho celo-
životní vášní. Nepohrdne ale ani dobrým filmem či seriálem. Ve svém 
volném čase se potuluje ulicemi města, popijí kávu a zkouší vymýšlet 
nové příběhy.

Martin Stručovský

 � Senioři se budou moci vzdělávat  
v městské knihovně
Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“
Městská knihovna v Jindřichově Hradci se stala novým Konzultačním 
střediskem Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Ve spolupráci 
s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze nabízí seniorům mož-
nost získat nové poznatky a vědomosti v  příjemném prostředí na 
vysokoškolské úrovni. 
Kurz probíhá formou 
šesti video-přednášek. 
Každý posluchač do-
stane přístup na portál 
e-senior.cz, kde si bu-
de moci přednášky přehrávat z pohodlí domova nebo na počítačích 
v knihovně. Práce na počítači se senioři nemusejí obávat. Knihovni-
ce ve studovně nebo v oddělení Internet-čítárna jim rády pomohou.
V tomto semestru nás čeká téma Etika jako východisko z krize společ-
nosti. Zájemci o studium se mohou přijít podívat na první nezávaz-
nou přednášku v pondělí 5. února od 10.00 hodin v poslechovém 
sále. Více informací naleznete na portále e-senior.cz nebo ve studov-
ně u Mgr. Olgy Švecové (tel. č.: 384 361 574).

Simona Pavlišová
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 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na  muzi-
kál Alana Jaye Lernera a Fredericka Loewe-
ho „MY FAIR LADY“ dne 27. února 2018 od 
19.00 hodin do  divadelního sálu. Divadlo 
Pluto Plzeň. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Bronislava Kotiše a  choreografii Jana 
Ondera hrají: Kamila Kikinčuková, Radek Zi-
ma, Dalibor Tolaš, Monika Švábová / Jindřiška 
Kikinčuková, Miloslav Krejsa, Ivana Malatová, 
Petr Kukla, Jan Večeřa a další.
Henry Higgins, arogantní a  nesnesitelný 
profesor fonetiky, se vsadí s  přítelem, plu-
kovníkem ve  výslužbě Pickeringem, že na-
učí ušmudlanou pouliční květinářku Lízu 

Doolittlovou výslovnosti a chování vzneše-
né dámy. Podaří se mu to tak dokonale, že 
jeho žákyně okouzlí londýnskou smetánku, 
jako kdyby ani nebyla Angličanka, ale spí-

 �Muzeum fotografie a MOM představuje práce studentů Jindřicha Štreita
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií představuje od 9. února do 18. března 
2018 ve svých prostorách v pořadí již třetí část 
projektu „Masters“ spřáteleného brněnské-
ho Institutu fotografických studií Photoge-
nia. Aktuální cyklus „Industria“ tvoří kolekce 
snímků od  15 frekventantů workshopu této 
soukromé instituce, jež vznikaly po dobu jed-
noho roku v  industriálních objektech na  Rý-
mařovsku pod vedením a  za  přispění vý-
znamné osobnosti české fotografie profesora 

Jindřicha Štreita. Ten se ve své tvorbě zamě-
řuje také na dokumentaci života na venkově 
a sociální problematiku – na drogově závislé, 
nevidomé či jinak handicapované – a je auto-
rem rozsáhlých fotografických publikací Cesta 
domů a Vítkovice.
Vernisáž výstavy „Industria“, na niž přijede 
do Jindřichova Hradce i Jindřich Štreit a ředi-
tel pořádající školy Jan Sucharda, proběhne 
ve  čtvrtek 8. února od  17.00 hodin. Veřej-
nost je srdečně zvána.  

V letech 2014 a 2015 nabídlo muzeum návštěv- 
níkům ke zhlédnutí snímky předchozích dvou 
výstav z  projektu „Masters“, jež připravili se 
svými studenty dva další světoznámí foto-
grafové Jan Pohribný a  Antonín Kratochvíl. 
Všichni tři patří k příležitostným váženým spo-
lupracovníkům jindřichohradeckého fotogra-
fického muzea.

Eva Florová

še Maďarka. Skoro se zdá, že Higgins po-
mohl Líze překonat propast mezi spodinou, 
kam ji zařazovala její výslovnost a intonace, 
a  nejvyššími společenskými vrstvami. Hig-
gins však ve svém pedantství nepostřehne, 
že při jeho fonetickém experimentu Líza vy-
spěla ze zaostalého děvčete v  ženu vědo-
mou si své lidské ceny, toužící po plném ci-
tovém životě a hotovou přes všechnu svou 
vzpurnost a prostořekost věnovat svou lás-
ku svému osvoboditeli. Higgins se však její 
lásku zdráhá přijmout, a tak závěr hry zůstá-
vá otevřený.

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 2. 2018
Masopust na statku
Šrámkův statek Piletice. Trh s  nabídkou ma-
sopustních dobrot, ukázkou bourání prasátka, 
prodejem zabijačkových pochutin a obchůzka-
mi masopustních maškar. V roubence ochutná-
te tradiční královéhradeckou masopustní po-
choutku – Boží milosti. Pro děti jsou připraveny 
tvořivé dílničky.

CHEB
10. 2. 2018
Chebský Masopust 2018
Letošní Chebský masopust bude od 13.45 ho-
din patřit především šaškům, kašpárkům a tra-
dičním masopustním maskám, takovým, jaké 
známe z pohádek a Ladových obrázků.

KUTNÁ HORA
24. 2.  2018
Kaňkovský masopust
Kutná Hora - Kaňk v době od 9.30 do 15.00 ho-
din. Tradiční masopustní průvod s  doprovod-
ným programem.

LITOMYŠL
25. 2. 2018 
Dětský karneval
Zámecký pivovar od 14.30 hodin. Již 6. ročník 
oblíbeného dětského karnevalu. Zábavné od-
poledne v maskách plné soutěží a her.

POLIČKA
3. 2. - 15. 4. 2018
Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let
Centrum Bohuslava Martinů. Výstava obrazů 
významného poličského rodáka.

TELČ
10. 2. 2018
Masopust v Telči
Ve  14.00 hodin přivítáme na  náměstí průvod 
masek v čele s horáckým folklorním souborem 
Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřo-
vé hody.

TŘEBOŇ
22. 2. 2018
Česká a světová operní dueta
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin. Vystupují: Kris-
týna Vylíčilová/soprán, Roman Hoza/bas, Zde-
něk Klauda/klavírní doprovod. Na  programu 
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka. 

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ ÚNOROVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
(FIFTY SHADES FREED) 
Erotický thriller / USA / CinemArt
Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén Padesát odstí-
nů vstupuje do  třetí, závěrečné fáze. Anasasia Stee-
le a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody 
a  před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít 
šťastně až do  smrti jim 
ale nebude dopřáno. Re-
žisér James Foley okoře-
nil pikantní erotickou ro-
manci pořádnou dávkou 
thrilleru a  svým hrdinům 
připravil několik nečeka-
ných a nepříjemných pře-
kvapení.
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Ana-
stasii (Dakota Jonhson) a  Christiana (Jamie Dornan) 
končí veškerá legrace a že legendární Červenou mu-
čírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. 
Ana se však nechce stát manželkou uvězněnou ve zla-
té kleci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté 
kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší se skřípě-
ním zubů. Rostoucí emancipace jeho ženy se však zá-
hy stane „bezpečnostním rizikem“, protože z minulos-
ti se vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má 
s  oběma nevyřízené účty a  pro pomstu je schopen 
udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta roz-
klepaná studentka, jež má napsat rozhovor s miliardá-
řem, ale čím dál sebevědomější paní Greyová, která ví, 
že i svoboda může mít až padesát odstínů, a o žádný 
z nich nechce přijít – Jacku Hydeovi a dokonce i man-
želovi navzdory.
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Marcia Gay Har-
den, Eric Johnson, Rita Ora
Režie: James Foley
Hrajeme: 8. až 11. 2.  od 20:00 ve 2D

TVÁŘ VODY (THE SHAPE OF WATER)
Drama, Fantasy / USA / Cinemart
Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mi-
str vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka 
se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným 
vodním tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, 
souseda a několika špiónů naplánuje jeden z nejpo-
divuhodnějších a  nejromantičtějších únosů v  ději-
nách filmu.

V utajované americké vládní laboratoři probíhají ex-
perimenty s  podivuhodným obojživelným mon-
strem nalezeným v  Amazonii. Ve  stejné laboratoři 
pracuje i němá uklízečka Elisa (Sally Hawkins) a když 
se náhodou střetne s uvězněným stvořením, dokáže 
s ním navázat takovou komunikaci, k níž není potře-
ba žádných slov. Elisa jej nevnímá jako nebezpečnou 
zrůdu, cítí především jeho strašlivou osamělost. Dí-
ky tomu se mezi nimi vytvoří silné pouto. V okamži-
ku, kdy hrozí další brutální pokusy, Elisa pochopí, že je 
čas na společný útěk. Film Tvář vody získal hlavní ce-
nu na festivalu v Benátkách, sedm nominací na Zlaté 
glóby a je považován za jednoho z adeptů na blížící 
se Oscary.
Hrají: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, 
Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer
Režie: Guillermo del Toro
Hrajeme: 24. a 25. 2.  od 20:00 ve 2D

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

1. - 2. 2. 17:00
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Akční, Thriller, Sci-Fi / USA / 2D
1. - 2. 2. 20:00
VELKÁ HRA
Drama, Životopisný / USA / 2D
3. - 4. 2. 17:00
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční, Sci-Fi / USA / 2D
3. - 4. 2. 20:00
PREZIDENT BLANÍK
Komedie / ČR /2D
8. - 9. 2. 17:00
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
Drama, Krimi / USA / 2D
8. - 11. 2. 20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Erotický thriller / USA / 2D
10. 2. 16:00
MIKHAIL BARYSHNIKOV - PROSTOR
Záznam baletního duetu / 2D
10. - 11. 2. 17:30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Animovaný / Rusko / 2D
15. - 16. 2. 17:00
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D
15. - 16. 2. 20:00
NIT Z PŘÍZRAKŮ 
Drama / USA / 2D
17. - 18. 2. 17:30
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Rodinný, Pohádka / ČR / 2D
17. - 18. 2. 20:00
BLACK PANTHER
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D
21. 2. 19:00
S LÁSKOU VINCENT (ART kino)
Drama, Animovaný / V. Británie / 2D
22. - 25. 2. 17:30
PRAČLOVĚK
Animovaný / V. Británie / 2D
22. - 23. 2. 20:00
ŠPINDL
Komedie / ČR / 2D
24. - 25. 2. 20:00
TVÁŘ VODY
Drama, Fantasy / USA / 2D
1. - 4. 3. 17:30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie / ČR / 2D
1. - 2. 3. 20:00
HMYZ
Komedie, Drama / ČR, SR / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Vždy od 15:00 hodin)

4. 2.
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek / ČR / 2D
11. 2.
KOCOUREK MŇOUK
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
18. 2.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
25. 2.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE IV.
Pásmo pohádek / ČR / 35mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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 � Letem sportovním světem
BADMINTON
Druhé kolo krajského přeboru III. třídy smíšených 
družstev, jenž se uskutečňuje turnajovým způso-
bem, se koná v neděli 4. února od 14.00 hodin 
v sokolovně TJ Slovan J. Hradec. Účastníky soutě-
že jsou Sokol Okrouhlice, Aret Prachatice, BC Da-
čice, HOMAHO J. Hradec, Junior Team J. Hradec 
a pořádající tým Slovanu.

Nečekaně velký zájem mládeže o  badminton 
dal vzniknout novému kroužku, jenž se tomu-
to olympijskému raketovému sportovnímu od-
větví věnuje. Je určen pro dívky a hochy ve vě-
ku 10–15 roků. Tréninky se každý čtvrtek v době 
15.45 – 17.00 hodin konají v tělocvičnách 5. Zá-
kladní školy na  jindřichohradeckém sídlišti Va-
jgar. Informace o oddílu podá Vladimír Šelong 
(selong@ddmjh.cz; 725 763 191).

HÁZENÁ
Se zajímavou nabídkou přišla Házená J. Hra-
dec, která pravidelně každý pátek v  době 
15.00 – 16.00 hodin uskutečňuje kroužek pro 
děti již od  4 let s  názvem „Míček“. Jedná se 
o  zábavnou nabídku míčových pohybových 
aktivit. Více o činnosti, jež se každý týden dě-
je v jindřichohradecké městské sportovní ha-
le, podá trenérka Věra Neidrová (v.michalko-
va@seznam.cz; 606  608  585), jež má v  klubu 
na starost ty nejmladší házenkářské adepty.

KOPANÁ
Jubilejní X. ročník „Regent Cupu 2018“ má 
na umělé trávě ve Staré Hlíně vyhrazené čtyři ví-
kendové termíny. Letos se ho účastní 8 jihočes-
kých mužstev různé výkonnosti, a sice od kraj-
ské I. B třídy až po III. okresní třídu. Představují 

se TJ Spartak Trhové Sviny B, TJ Sokol Želeč B,  
TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí, SK Mladé, TJ Dolní 
Bukovsko, TJ Sokol Neplachov, TJ Sokol Karda-
šova Řečice a TJ Nové Hrady.
Kolo II. 
– sobota 3. února: 15.00 Suchdol – Mladé. 
Neděle 4. února: 11.00 Neplachov – Želeč 
B, 13.00 N. Hrady – T. Sviny B, 15.00 K. Řečice  
– D. Bukovsko.
Kolo III. 
– sobota 10. února: 13.00 Želeč B – N. Hrady, 
15.00 Mladé – D. Bukovsko. Neděle 11. února: 
13.00 Suchdol – K. Řečice, 15.00  T. Sviny B – Ne-
plachov.
O umístění
– sobota 17. února: 15.00 o 7. místo. Neděle 
18. února: 11.00 o 5. místo, 13.00 o 3. místo, 
15.00 finále.

 � Kdy za sportem?
SPORT

Volejbal – TJ Slovan JH – ženy, krajský přebor I. třídy
kolo 10. JH – SK-V 41 Tábor čt 8.2. 20.00
kolo 11. Písek – JH po 12.2. 20.00
kolo 12. JH – SK Třebín C čt 22.2. 20.00
Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH
kolo 14. JH – Jiskra N. Bystřice pá 2.2. 17.30
kolo 15. TJ Spartak Pelhřimov B – JH pá 9.2. 18.30
kolo 16. JH – TJ Sokol Častrov pá 16.2. 17.30
kolo 17. JH – Lokomotiva Tábor B pá 23.2. 17.30
Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor
kolo 13. Centropen Dačice E – JH B čt 1.2. 18.00
kolo 14. TJ Kunžak D – JH B čt 8.2. 18.00
kolo 15. JH B – Sokol Slavonice C čt 15.2. 17.30
kolo 16. JH B – TJ Nová Včelnice B čt 22.2. 17.30
Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH – ženy,
I. Jihočeská liga
kolo 10. Libín – Do roka JH st 7.2. 18.30
kolo 10. Black Death JH – Pohodářky JH st 7.2. 18.30
kolo 11. Pohodářky JH – VIP Vltava ČB st 21.2. 18.30
kolo 11. Black Death JH – Libín st 21.2. 18.30
kolo 11. Tečka Vltava ČB – Do roka JH čt 22.2. 18.30
Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH – III. Jihočeská liga 
– skupina G
kolo 15. Páni JH – Kvasejovice so 3.2. 16.00
kolo 15. N. Včelnice – Ypsi JH ne 4.2. 16.00
kolo 15. Jiskra JH – Nemo Sviny ne 4.2. 16.00
kolo 16. Ypsi JH – ŠK Rodvínov so 10.2. 14.00
kolo 16. Týn n./V. – Jiskra JH ne 11.2. 16.00
kolo 16. GD Studená – Páni JH ne 11.2. 16.00
kolo 17. Páni JH – Ypsi JH so 24.2. 16.00
kolo 17. N. Včelnice – Jiskra JH ne 25.2. 16.00
Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – Západ
kolo 22. JH – Sokol Písek ne 4.2. 15.00
kolo 12. DHC Plzeň – JH so 10.2. 14.00
kolo 13. JH – Sokol II. Kobylisy so 24.2. 15.30
Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga
kolo 12. DHC Plzeň – JH so 10.2. 16.00
kolo 13. JH – HC Háje JM Praha so 24.2. 13.30
Házená – Házená JH – starší žákyně, Žákovská liga MČR
kolo 3. JH – DHK Zora Olomouc ne 11.2.
kolo 3. Jiskra Otrokovice – JH ne 11.2.
kolo 3. JH – 1. SC Bohumín ne 11.2.
kolo 3. DHK Baník Most – JH ne 11.2.
Házená – Házená JH – ženy, II. liga – Západ
kolo 12. FK Hvězda Cheb – JH so 10.2. 12.30
kolo 13. JH – Sokol II. Kobylisy B so 24.2. 18.00
Šachy – TJ Slovan JH – družstva, I. jihočeská divize
kolo 8. ČZ Strakonice A – JH ne 4.2.
kolo 9. JH – DDM Písek ne 18.2.
Šachy – TJ Slovan JH C – družstva, III. jihočeská divize – Východ
kolo 7. Sokol Tábor D – JH C so 10.2.

Basketbal – Basket Fio Banka JH – muži, Kooperativa NBL
kolo 20. USK Praha – JH so 3.2. 17.30
kolo 21. JH – BK Armex Děčín so 10.2. 18.00
kolo 22. ČEZ Nymburk – JH st 14.2. 18.00
Basketbal – Basket Fio Banka JH B – muži, II. liga – skupina B
kolo 17. BK Sokol Chrudim – JH B so 10.2. 17.00
kolo 18. BK Přelouč – JH B ne 11.2. 10.00
kolo 19. JH B – Sokol Kutná Hora so 24.2.
kolo 20. JH B – Basket Poděbrady ne 25.2.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – play-out, skupina B
kolo 3. JH – BC Vysočina so 3.2.
kolo 5. JH – SAM Brno B so 17.2.
kolo 6. JH – Tesla Pardubice ne 18.2.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – starší žáci U15, liga – skupina A
kolo 6. JH – Lokomotiva Plzeň so 3.2.
kolo 7. JH – BK Klatovy ne 4.2.
kolo 1. Sokol Sršni Pisek – JH so 17.2.
kolo 8. JH – Sokol Sršni Písek ne 18.2.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, extraliga – skupina A
kolo 6. JH – BŠ Tygři Praha so 10.2.
kolo 7. JH – BA Sparta Praha ne 11.2.
kolo 1. Sokol Sršni Písek – JH so 24.2.
kolo 8. JH – Sokol Sršni Písek ne 25.2.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2
kolo 23. HC Meteor Třemošná – JH ne 4.2. 11.15
kolo 24. Lokomotiva Veselí n./L. – JH so 10.2.
kolo 25. JH – Motor Č. Budějovice ne 11.2. 12.15
kolo 26. HC Letci Letňany – JH so 24.2. 11.00
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skupina 8+9
kolo 25. HC Plzeň 1929 – JH so 17.2.
kolo 26. JH – HC Spartak Žebrák ne 18.2. 14.00
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skupina 2
kolo 23. HC Meteor Třemošná – JH ne 4.2. 9.15
kolo 24. Lokomotiva Veselí n./L. – JH so 10.2.
kolo 25. JH – Motor Č. Budějovice ne 11.2. 10.20
kolo 26. HC Letci Letňany – JH so 24.2. 9.00
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci D, liga – skupina 8+9/PLZ
kolo 24. JH – HC Lvi Č. Budějovice ne 11.2. 14.30
kolo 25. HC Plzeň 1929 – JH so 17.2.
kolo 26. JH – HC Spartak Žebrák ne 18.2. 12.05
Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga
kolo 19. SK Telč – JH so 3.2. 16.30
kolo 20. JH – HC Strakonice ne 4.2. 17.00
kolo 21. Hluboká n./V. – JH ne 11.2. 17.00
kolo 22. JH – HC Slavoj Č. Krumlov ne 18.2. 17.00
kolo 23. TJ Jiskra Humpolec – JH so 24.2. 17.00
Florbal – Vajgar Bojz JH – dospělí, Jindřichohradecká liga
kolo 6. JH – SKP Jihlava ne 11.2. 9.00
kolo 6. JH – Žraloci K. Řečice ne 11.2. 10.00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci, I. liga – skupina C
kolo 15. JH – FBC H. Králové so 17.2. 10.00
kolo 15. Primátor Náchod – JH so 17.2. 13.00
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 17. JH – FA Č. Budějovice so 3.2. 9.00

kolo 17. Dračice Č. Budějovice – JH so 3.2. 12.00
kolo 19. JH – Žďár nad Sázavou B so 17.2.
kolo 19. Světlá nad Sázavou – JH so 17.2.
Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5
kolo 13. Č. Krumlov/Velešín – JH so 10.2. 10.30
kolo 13. Snipers Třebíč B – JH so 10.2. 15.00
kolo 16. JH – T.J. Sokol Lišov so 24.2.
kolo 16. PSKC Okříšky – JH so 24.2.
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 15. FBC Jokers ČB – JH B so 3.2. 10.30
kolo 15. Banes Soběslav – JH B so 3.2. 15.00
kolo 11. Došwich Milevsko – JH B so 17.2. 10.30
kolo 11. FbC Strakonice B – JH B so 17.2. 13.30
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 11. FBC Došwich Milevsko – JH ne 25.2.
kolo 11. FbC Strakonice – JH ne 25.2.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci, Jihočeská liga
kolo 18. JH – FbC Strakonice ne 4.2. 9.00
kolo 18. 1. FbK Tábor – JH ne 4.2. 12.45
kolo 20. TJ Rafani Netolice – JH ne 18.2.
kolo 20. JH – FBC Štíři ČB zelení ne 18.2.
kolo 14. FBC Spartak Kaplice – JH ne 25.2. 10.15
kolo 14. FbC Strakonice – JH ne 25.2. 12.45
Florbal – FK Slovan JH bílí & žlutí – elévové, Jihočeská liga
kolo 22. JH žlutí – FBC Č. Krumlov so 10.2. 9.15
kolo 2. JH bílí – FBC Štíři ČB žlutí so 10.2. 9.30
kolo 22. JH žlutí – Spartak Kaplice so 10.2. 9.45
kolo 22. JH bílí – FBC Č. Krumlov so 10.2. 10.00
kolo 22. FBC Štíři ČB žlutí – JH žlutí so 10.2. 10.15
kolo 22. Spartak Kaplice – JH bílí so 10.2. 10.30
kolo 22. JH bílí – JH žlutí so 10.2. 11.00
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B
kolo 15. Hluboká n./V. B – JH A pá 23.2. 18.30
Stolní tenis – SK JH 1930 B – okresní přebor I. třídy
kolo 18. Majdalena A – JH B pá 9.2. 19.00
kolo 19. JH B – České Velenice A st 14.2. 19.00
kolo 20. Sokol Suchdol n./L. C – JH B so 24.2. 10.00
kolo 21. JH B – Český Rudolec A st 28.2. 19.00
Stolní tenis – Jitka JH & SK JH 1930 C – okresní přebor II. třídy
kolo 15. Lodhéřov B – JH C pá 2.2. 18.30
kolo 15. Chlum A – Jitka JH pá 2.2. 19.00
kolo 16. České Velenice B – JH C čt 8.2. 19.00
kolo 16. Jitka JH – Majdalena B pá 9.2. 19.00
kolo 17. Kunžak B – Jitka JH pá 16.2. 18.00
kolo 17. Chlum A – JH C pá 16.2. 19.00
kolo 18. Jitka JH – Lásenice B pá 23.2. 19.00
kolo 18. JH C – Majdalena B so 24.2. 10.00
Stolní tenis – SK JH 1930 D – okresní přebor III. třídy
kolo 15. JH D – Lásenice C so 3.2. 10.00
kolo 16. Dírná B – JH D pá 9.2. 18.00
kolo 17. JH D – Třeboň D so 17.2. 10.00
kolo 18. Nová Včelnice B – JH D pá 23.2. 19.00
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BASKETBAL
Pěkný úspěch zaznamenali mladší žáci klubu Basket Fio banka Jin-
dřichův Hradec. V podzimní žákovské lize U14 obsadili druhé mís-
to, kterým si zajistili postup do  extraligy. Nejvyšší soutěž, v  níž se 
prezentuje nejlepších 16 družstev ČR, probíhá od  poloviny ledna. 
Na snímku jsou jindřichohradečtí hráči po utkání závěrečného ligo-
vého kola, v němž v Praze zvítězili 81:60 nad tamní basketbalovou 
akademií NBK. Zleva stojí Daniel Chyška, Matěj Novotný, Vladan Pri-
mak, Tomáš Dejmek, Vojtěch Brom a Mikuláš Bredl. V pokleku jsou 
z levé strany Matyáš Řezníček, Matěj Šperl, Michal Grill, Marek Picka, 
Ondřej Chvála a Ondřej Minář.

Foto: Tomáš Vybíral

HÁZENÁ
Vynikajícím způsobem si  v  Praze počínaly mladší žákyně Házené 
Jindřichův Hradec. V XI. ročníku „Ceny Jižního Města“ tam s plným 
bodovým ziskem a skóre 111:62 vybojovaly suverénní 1. místo. Po-
stupně zdolaly Ivančice 13:11, H. Brod 17:9, pražské Háje 19:5, DHC 
Plzeň 18:8, Cheb 19:9, Písek 10:6 a Třeboň 15:14. Na snímku stojí 
zleva Michaela Vokušová, Anna Dobešová, Eliška Dvořáková, nej-
užitečnější hráčka turnaje Adéla Mazánková, Nikola Kvasničková, 
Tereza Camrdová, Anna Dvořáková, Amálie Dvorská a trenérka Iva 
Jonová. Dole jsou zleva Leona Mátlová (klečící), Natálie Klímová, Te-
reza Krymová, Viktorie Picková a Adéla Prágerová.

Foto: Radka Camrdová

PLAVÁNÍ
Takzvaný Zimní pohár Čech desetiletého žactva se uskutečnil v Cho-
mutově, kde Plavecký klub J. Hradec velmi úspěšně reprezentovali Ši-
mon Gregor a Karolína Kůrková. Oběma jde nejlépe kraul, což Gregor 
prokázal ziskem bronzové medaile na padesátimetrové trati a Kůrko-
vá suverénními prvenstvími na 200 a 400 metrů volný způsob.

Foto: Marcela Kůrková

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
V roce 2017 oslavil oddíl sportovní gymnastiky při TJ Slovan Jind-
řichův Hradec 60. výročí svého vzniku. Tento mezník si připomněl 
uspořádáním „Gymnastické akademie“, jež se uskutečnila v divác-
ky zcela nabité tělocvičně Slovanu. Na snímku je jindřichohradecký 
trenérský tým, který v současnosti k závodům připravuje gymnastky 
ve věku od 5 do 16 let. Vzadu zleva stojí Hana Krajňaková, Gabrie-
la Jírová, Michaela Vybíralová, Tomáš Vybíral, Miroslava Belšánová, 
Iva Maryšková, Kristýna Haneflová a Alena Pavlíková. Dole zleva se-
dí Iva Dubová, Martina Parmová, Anna Dvořáková, Dita Jírová, Jiři-
na Dvořáková, Pavla Havelková a Hana Látová.

Foto: Martin Krajňak

VESLOVÁNÍ
Mezi sezónami na vodě se žactvo Veslařského klubu Vajgar J. Hradec účastní seriálu „Zimní pohár mládeže 2017/2018“. Druhým podnikem 
pětidílné série byl XV. ročník trojboje v Roudnici nad Labem, který obsahoval jízdu na rotopedu, veslování na trenažéru a přespolní běh. V obou 
kategoriích mladších žákyň triumfovaly jindřichohradecké závodnice. Mezi desetiletými zvítězila Lucie Šoršová (na levé fotografii uprostřed) 
a na 3. místě skončila Karolína Tůmová (vpravo). Kategorii jedenáctiletých ovládla Tereza Staňková (na pravé fotografii uprostřed), jež zvítě-
zila s téměř šestnáctivteřinovým náskokem.

Foto: Radim Staněk

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

KRASOBRUSLENÍ
Pod nově vzniklým klubem Vajgar J. Hradec 
byl založen oddíl krasobruslení. Tento krásný, 
i když velmi náročný sport doposavad ve měs-
tě absentoval. O jeho rozjezd se stará zkušený 
kouč Petr Procházka (krasobrusleni@hcvajgar.
jh; 604 668 753), pod jehož dohledem probí-
hají tréninkové jednotky každý čtvrtek v  do-
bě 13.30 – 14.30 hodin. Na lekce, jež se konají 
na ZS Jana Marka v J. Hradci, si začínající kra-
sobruslařky a krasobruslaři mají přinést vhod-
né sportovní oblečení (lehké, nepromokavé – 
funkční), prstové rukavice, helmu (hokejovou, 
cyklistickou, lyžařskou), pití a tkaničkové brus-
le (plastové se důrazně nedoporučují).

LEDNÍ HOKEJ
Náborová bruslení Spolku ledního hoke-
je HC Střelci J. Hradec se konají každou ne-
děli od  9.00 hodin a  ve  středu od  17.00 ho-
din na  jindřichohradeckém Zimním stadiónu 

Jana Marka. Jsou určena pro holky a  kluky 
od předškolního věku do 10 roků, přičemž je 
nutné, aby se dítě dostavilo v rukavicích, hel-
mě (možno i lyžařská nebo cyklistická) a teple, 
ale sportovně oděné. Zprvu jsou velmi vhod-
né i  různé chrániče (lokty, kolena). Více in-
formací o  náborech do  největšího hokejové-
ho klubu ve městě poskytnou Christian Elian 
(info@hcstrelci.cz), Petr Šachl (723  638  346) 
a web www.hcstrelci.cz.

NOHEJBAL
Maximálně 36 dvojic mohou do X. ročníku „No-
hejbalového Jindřicháče 2018“ přijmout pořa-
datelé ze SKOK J. Hradec. V polovině ledna již 
registrovali dua kupříkladu z  Rynárce, Holic, 
Č. Budějovic, Dynína, Třebotovic, Čáslavi, Br-
na, Konojed, Mezné, H. Brodu a  dalších míst. 
Zbývalo posledních třináct účastnických po-
zic, přičemž přihlášky přijímá Petr Řežábek 
prostřednictvím e-mailu zaba.jh@gmail.cz 

a telefonního čísla 602 753 069. Turnaj se ko-
ná v neděli 18. února od 8.30 hodin v městské 
sportovní hale v J. Hradci.
O necelý týden nato, a sice v sobotu 24. úno-
ra od 8.30 hodin, se turnaj dvojic na 2 dopady 
(v J. Hradci se bude hrát na tři) uskuteční rov-
něž ve  sportovní hale v  Kunžaku. Tamní „Petr 
Cup 2018“ se koná taktéž podesáté a organi-
zátorem je také P.  Řežábek. Startovné za  duo 
je 250 korun. 

STOLNÍ TENIS
V neděli 25. února od 8.30 hodin bude čtvrtým 
turnajem pokračovat III. ročník pětidílné „Lentil-
kové série 2017/2018“. Akce, která je určena pro 
mladší a  starší žactvo, se uskuteční v  tělocvič-
nách V. ZŠ na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar. 
Je sedmou částí nově vzniklé OBS – Okresní bo-
dovací soutěže, kterou od této sezóny v 11 ko-
lech organizuje RSST Jindřichův Hradec.

Roman Pišný
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JINDŘICHOVA HRADCE

 SEZNÁMIL SE SPISEM LESNÍHO 
RADY JIŘÍHO WACHTELA 
O JEMČINĚ, KTERÝ HO...

NÁPOVĚDA: 
IBSEN, IPO, ČIROK,

YARN, SPECIES, NET,
APIA, IASON, LIPNICE

 � SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Tělocvična TJ Slovan J. Hradec byla zcela zaplně-
na diváky, konala se tam totiž tzv. „Gymnastická 
akademie“, kterou si oddíl sportovní gymnastiky 
připomněl 60. výročí svého vzniku.
Sešlo se mnoho pamětníků. Vedení oddílu po-
zvalo nejen zakládající členy, ale cestu zpět 
do tělocvičny si našlo mnoho bývalých gym-
nastek, trenérů a příznivců sportovní gymnas-
tiky. 
Od dvou hodin odpoledne členové oddílu při-
pravovali tělocvičnu jako na  závody. K  tomu 
i společenskou místnost s projekcí historických 

Jindřichohradecká gymnastika oslavila šedesátiny
nahrávek. V podvečerních pět hodin bylo hlediš-
tě tělocvičny zcela zaplněné.
V hodinovém programu se představily součas-
né gymnastky, a  sice od  těch nejmladších pří-
pravek až po  nejstarší závodnice. Rozdělené 
do družstev předvedly svá cvičení na všech ná-
řadích. Závěrečné sestavy nejstarších gymnas-
tek na hudbu při prostných si vysloužily aplaus 
přihlížejících.
Následně se již všichni přesunuli do  zaseda-
cí místnosti k popovídání a také na chodbu so-
kolovny, kde byly promítány historické nahráv-

ky závodů, soustředění apod. Díky již zesnulému 
legendárnímu trenérovi Karlu Parmovi se zacho-
valo mnoho videomateriálu.
Bylo to moc milé setkání aktivních a  bývalých 
gymnastek a příznivců tohoto krásného sportov-
ního odvětví. Někteří zavítali do tělocvičny po vel-
mi dlouhé době, přičemž vedení oddílu doufá, že 
jim nebude trvat dalších deset let, než si tam zase 
naleznou cestu. Věří, že přijdou už při příštích zá-
vodech, nebo přivedou k tomuto náročnému, ale 
nádhernému sportu své potomky.

Tomáš Vybíral
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Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. února, 16:30 hod.
MANŽELSTVÍ BEZ MÝTŮ
Přednáška Petra Adameho
Městská knihovna

5. února 10:00 hod. 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Přednáška, Městská knihovna

5. února 19:15 hod. 
PŘÍRODNÍ ZAHRADY V ZAHRANIČÍ
Přednáška Ing. Martiny Petrové 
a Ing. Martina Charváta
Dům dětí a mládeže

7. února, 16:30 hod.
ŠUMAVA OPĚT JINAK
Přednáška Mgr. Ladislava Jandáčka
Městská knihovna

8. února 15:30 hod. 
TŘI TÝDNY V ETIPOII
Přednáška Ladislava Loudína
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

8.února 17:00 hod. 
INDUSTRIA
Vernisáž výstavy, Muzeum fotografie a MOM

8. února, 19:00 hod.
Martin Porubjak „GOLDONIÁDA“
Divadelní představení DS Jablonský
KD Střelnice

10. a 11. února, 14:00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti
KD Střelnice

21. února, 15:00 - 17:00 hod.
HRAVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
Městská knihovna, pobočka Vajgar

22. února, 16:30 hod.
CO JE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, 
PROČ A KDE O NĚJ ŽÁDAT?
Přednáška Zuzany Vobořilové a Zdeňky Snížkové
Městská knihovna

23. února 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a hosté
Gymnázium V. Nováka

24. února 14:00 – 17:00 hod. 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
TJ Slovan

25. února, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
KD Střelnice

27. února, 19:00 hod.
Alan Jay Lerner a Frederick Loewe 
„MY FAIR LADY“
Divadlo Pluto Plzeň. Předplatné skupiny A
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

11. února, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška, Gymnázium V. Nováka

11. února, 13:00 hod.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
náměstí Míru

12. února 18:30 hod. 
VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTEL 
STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE
Přednáška PhDr. Františka Fürbacha – rok 1918
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

13. února, 9:30 - 11:00 hod.
PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ
Mesada, Růžová ulice

14. února, 16:30 hod.
HOSPICOVÁ PÉČE 
ANEB DŮSTOJNÝ KONEC ŽIVOTA
Přednáška Mgr. Petry Brychtové
Městská knihovna

15. února, 16:00 hod.
SENIOŘI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Přednáška, Centrum soc. služeb, Česká ulice

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

18. února, 16:00 hod.
„OBUŠKU Z PYTLE VEN“
Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči 
do divadla“, KD Střelnice

POZVÁNKY NA BŘEZEN

Městské akce: Ostatní akce:
•    8. 3.  „SKOŘÁPKA“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY B 

• 11. 3.  „ČTYŘLÍSTEK“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

• 21. 3.  „PRO TEBE COKOLIV“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

• 25. 3.  SENIOR KLUB

• 27. 3.  SEDLÁČKOVO KVARTETO – KONCERT KPH

•    3. 3.  JELEN – KONCERT KC JITKA

•    7. 3.  PAMATUJ! – K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU

• 10. 3.  UDG – KONCERT KC JITKA 

• 16. 3.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 

• 16. 3. DIVADELNÍ PLES

• 18. 3.  VYNÁŠENÍ SMRTKY

• 18. 3.  JARNÍ KONCERT – 20. VÝROČÍ JHSO 

• 31. 3.  HARLEJ – KONCERT KC JITKA

• 31. 3.  VELIKONOČNÍ VESELICE


