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Obyvatelé a  návštěvníci Jindřichova Hradce 
mohou společně přivítat nový rok ve  stře-
du 1. ledna 2020 v  centru města. Slavnost-
ní událost, kterou pořádá město Jindřichův 
Hradec, odstartuje na náměstí Míru úderem 
17. hodiny projevem starosty města Sta-
nislava Mrvky. Poté se uskuteční promítání 
filmu Takoví jsme byli v roce 2019 na dvou 
velkoplošných obrazovkách. Prostřednictvím 
filmu si připomeneme nejvýznamnější spo-
lečenské a kulturní události, které se ve měs-
tě udály v roce 2019. Přibližně v 17.30 hodin 
slavnost vyvrcholí odpálením ohňostro-
je ze břehu rybníka Vajgar od veslařského 
klubu na  nábřeží Ladislava Stehny. Neváhej-
te a přivítejte společně s námi nový rok 2020!

Jiří Kubát

 � Přijďte společně s námi přivítat rok 2020! 

V letošním roce si Jindřichův Hradec připo-
míná kulaté výročí, které se váže k nejstarší 
dochované písemné zmínce o  zdejším mís-
tě. Před osmi sty lety se totiž na jedné z do-
bových listin objevilo jméno držitele hradu 
a okolního území Jindřicha s přídomkem „de 
Novo castro“. Tím novým hradem bylo prá-
vě sídlo zakladatele šlechtického rodu pá-
nů z Hradce, které pak bylo častěji nazýváno 
„Nova domus“, odtud také pozdější němec-
ké pojmenování města „Neuhaus“. Součas-
ný český název města je však dochován až 
v písemných pramenech z počátku 15. stole-
tí. Jindřichohradecký zpravodaj připomene 
800. výročí nejstaršího dochovaného písem-
ného dokladu o existenci Jindřichova Hrad-
ce seriálem článků odborných pracovníků 
Muzea Jindřichohradecka.

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Jindřich I. z  Hradce, nejstarší syn zakladatele 
mocného jihočeského rodu Vítkovců Vítka z Pr-
čice, se poprvé v dochovaných pramenech ob-
jevuje jako člen družiny krále Přemysla Otakara 
I. v roce 1205 a od té doby vystupuje v roli svěd-
ka téměř na všech listinách českého krále a často 
i na listinách pražského biskupa až do roku 1237. 
Jindřich působil v různých funkcích u královské-
ho dvora, v roce 1213 např. doprovázel krále Pře-
mysla na  sněm do  Řezna, od  roku 1217 vystu-
puje jako nejvyšší maršálek, král ho pověřoval 
i úkoly diplomatickými. Jindřich, jehož jméno je 
obsaženo v názvu našeho města, zemřel někdy 
po roce 1237, zřejmě na svých moravských stat-
cích v Báňově, neboť byl pohřben na Velehradě. 
Traduje se, že Jindřich založil na ostrohu řeky Ne-
žárky a Hamerského potoka mohutný hrad, je-
muž bude věnována příští část seriálu.

František Fürbach

 �Na počátku byl Jindřich

Nejstarší dochovanou písemnou zprávu o  Jindřichově Hradci si připomněli také místní ostrostřelci. Ro-
manticky pojatý terč pro ně před více než sto lety namaloval Karel Novák. A aby nikdo nezůstal na pochy-
bách, kdo je na terči vyobrazen, doplnil malbu vysvětlujícím nápisem: „Jindřich I. vrací se do svého hradu 
v J. Hradci roku 1220“. Dlužno podotknout, že ona římská jednička za Jindřichovým jménem je dopsána 
dodatečně, zřejmě po připomínce některého z milovníků a znalců hradecké historie, kterých bylo na konci 
19. století ve městě bezesporu dost.
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

vstupujeme do nového kalendářního roku 2020. Ten-
to letopočet je trochu zvláštní, taková čísla se opakují 
vždy po 101 letech. 

V závěru uplynulého roku jsem měl tu čest pogratulo-
vat paní Marii Kaškové k jejím již 102. narozeninám. 
Paní Kašková je tak jediná a poslední obyvatelka Jind- 
řichova Hradce, která zažila také rok 1919. Při každo-
ročním setkání s touto stále vitální a dobrému zdraví se 
těšící dámou na mne vždy zapůsobí její příběh, ve kte-
rém se zrcadlí historie uplynulých 100 let v  našem 
středoevropském prostoru (paní Kašková se narodila 
ve  Vídni), avšak především v  Jindřichově Hradci, kde 
žije od svých 14 let.

Procházím si ona uplynulá desetiletí a sleduji, co kdy 
vzniklo a zůstalo nám jako odkaz předchozích genera-
cí. Parky, silnice, panelová sídliště, krásné stavby, dobře 
vybavená a fungující nemocnice a mnohé další. Dou-
fám, že i naše generace v roce 2020 přispěje k dalšímu 
rozvoji města a zanechá něco krásného pro generace 
budoucí, ale i potřebné stavby pro současné obyvate-
le města. V nejbližší době bude dostavěna a otevřena 
moderní hvězdárna spolu s planetáriem, během roku 
dojde k dlouho očekávané rekonstrukci požární stanice 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Jindři-
chův Hradec a bude pokračovat rekonstrukce dalšího 
úseku Václavské ulice.

Dovolte, abych vám do nového roku 2020 popřál jen 
to nejlepší a ať se i vám vyplní všechny plánované i taj-
né záměry a přání. A abych zůstal věr-
ný každoroční tradici, rád bych vás 
na tomto místě pozval na reprezen-
tační ples města, který se uskuteční 
v KD Střelnice v sobotu 25. ledna.

 Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V sobotu 23. listopadu 2019 se ve spolkovém domě Radouňka konalo již tradiční vánoční tvoře-
ní. Partu nadšenců, kteří připravili šest stanovišť pro tvořivé děti i dospělé, zaměstnalo osmde-
sát spokojených účastníků akce. Přijel je podpořit i starosta města Stanislav Mrvka. 

 � Vánoční tvoření v Radouňce

Vrchní praporčík Petr Altman předložil jménem 
44.  lmopr. v  Jindřichově Hradci žádost o  svo-
lení k užití znaku města na zamýšlené pamětní 
minci. Rada města schválila užití znaku na této 
pamětní minci, která má průměr 45 mm a  sta-
romosazné provedení, přičemž kromě jiného 
zobrazuje například i heslo generála Ereta „HLE-
DIŽ A DRŽ SE KAŽDÝ ŠIKU SVÉHO“.

 �Užití znaku města na pamětních mincích vydaných 44. lehkým motorizovaným 
praporem v Jindřichově Hradci

Upozorňujeme občany na  změnu zákona č. 
565/1990 Sb. o místních poplatcích a s tím spo-
jené vydání nových obecně závazných vyhlášek 
města Jindřichův Hradec, které nabývají účin-
nosti 1. 1. 2020.
Vyhláška č. 1/2019 o  místním poplatku za  odvoz 
komunálního odpadu 
Pro občany se nic podstatného nemění, sazba 
poplatku zůstává stejná jako doposud a činí 
500 Kč za osobu a rok. Splatnost rovněž zů-
stává do 31. 5. 2020.
Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 
Sazby poplatku ze psů zůstávají stejné ja-
ko doposud, mění se však podmínky pro mož-
nost uplatnit nižší sazbu a rovněž podmínky pro 
osvobození. 
Dosud podléhaly nižší sazbě osoby, které po-
bíraly některý z druhů důchodu, zatímco nově 
snížené sazbě budou podléhat osoby star-

 � Staré a nezměněné výše poplatků v novém hávu, nová osvobození od poplatků
ší 65 let bez ohledu na to, zda pobírají důchod 
či nikoliv, nebo zda mají jiný zdroj příjmu než 
důchod.
Došlo k rozšíření okruhu osob, které jsou od po-
platku zcela osvobozeny. Osvobození se tedy 
kromě dosavadního výčtu osvobozených osob 
nově vztahuje i na držitele průkazu ZTP.
Splatnost poplatku ze psů zůstává rovněž 
stejná jako doposud, a to do 31. 5. 2020.
Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 
Byl zaveden nový poplatek z pobytu, který na-
hrazuje původní poplatek z ubytovací kapacity 
a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
Poplatek platí ubytované osoby, které nejsou 
v J. Hradci přihlášené a které se ubytovaly na do-
bu kratší 60 dnů. 
Poplatek od ubytovaných osob vybere a od-
vádí ubytovatel. Každý, kdo poskytuje pobyt 
na území města, je povinen se k novému poplat-

ku přihlásit na MěÚ J. Hradec, oddělení místních 
poplatků, do 30 dnů od nabytí účinnosti nové 
vyhlášky.
Poplatek není vázán na  účel pobytu či 
na druh ubytovacího zařízení. Nově se tedy 
bude odvádět poplatek za každé úplatně po-
skytnuté ubytování bez ohledu na  to, zda se 
jedná o zařízení určené k ubytovávání osob – 
tzn. i krátkodobé ubytování v bytě, rodinném 
domě apod.
Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a den po-
bytu (mimo den nástupu k pobytu).
Výčet osob osvobozených od poplatku najdete 
ve vyhlášce. Jedná se o osoby mladší 18 let, drži-
tele průkazu ZTP/P, osoby nevidomé, osoby vy-
konávající na území města sezónní práce a další.
Všechny nové vyhlášky naleznete od 1. 1. 2020 
na stránkách města: www.jh.cz.

Petr Kolář

Rada města schválila již v březnu 2019 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Jindřichův Hradec a Krajským úřadem Jihočeského kraje. Na základě této smlouvy získa-
lo město Jindřichův Hradec na období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2021 dotaci na provoz Azylového domu 
pro matky s dětmi v Políkně ve výši 5 675 166 Kč. Nyní byla veřejnoprávní smlouva rozšířena o do-
datek, na jehož základě dojde k prodloužení doby financování Azylového domu pro matky s dětmi 
v Políkně z dotčeného dotačního titulu do 30. 6. 2022. Zároveň se finanční částka navýší na hod-
notu 6 621 027 Kč.

 � Projektová dotace na provoz Azylového domu pro matky s dětmi Políkně
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

ke kontejnerům na tříděný odpad. Tašky jsou 
určeny především domácnostem, na které se 
v  loňském roce nedostalo. K vyzvednutí jsou 
od 2. ledna 2020 na městském úřadě v Kláš-
terské ulici při placení poplatku za komunální 
odpad. Radnice rozdá tentokrát mezi domác-
nosti celkem 2 300 sad tašek. Do domácnos-
ti je určena jedna sada. Jedinou podmínkou 
je, aby všichni členové domácnosti měli uhra-
zené všechny poplatky za komunální odpad, 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec bude od  začátku 
roku 2020 opět rozdávat do domácností taš-
ky na  tříděný odpad. Radnice bude rozdávat 
sadu tašek, která pomůže občanům lépe tří-
dit odpad v jejich domácnosti. Každá sada ob-
sahuje tři kusy opakovaně použitelných tašek, 
z čehož jedna je určena na sklo, jedna na pa-
pír a jedna na plasty. Občanům tak tašky po-
mohou s  tříděním odpadů, jeho shromáždě-
ním v domácnosti a usnadní cestu s odpadem 

a  to i  za  předchozí roky. Vzhledem k  tomu, 
že tašek je opět k  dispozici jen určité množ-
ství, bude je radnice rozdávat domácnostem 
pouze do vyčerpání zásob. Rovněž nejmen-
ší obyvatelé našeho města ani letos nepřijdou 
zkrátka. Pro ně si radnice připravila opět nauč-
nou hru o  třídění odpadu v  podobě pexesa, 
dále puzzle a omalovánky o odpadech.

Blanka Slavíková

Město opět nabídne domácnostem tašky na tříděný odpad

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Do nového roku vstoupil Plavecký bazén Jindřichův Hradec s nadějí, že v jeho průběhu bude realizována oprava dlažby v relaxačním bazénu. V ro-
ce 2019 se díky investiční přízni města Jindřichův Hradec odehrála rekonstrukce dlažby v dětském bazénu. Ta byla spojena i s instalací nové vodní 
skluzavky, jež si rázem získala srdce nejmenších návštěvníků a s jistotou bude i jednou z nejoblíbenějších atrakcí v roce 2020. 

Strávit prázdniny v bazénu? V Jindřichově Hradci je to možné

Prázdniny v bazénu
V průběhu jarních prázdnin, ve dnech 24.–
28. února, zajistí městský bazén servis pro 
děti a rodiče, kteří se na dny volna nechystají 
za hranice Jindřichova Hradce. Příměstský tá-
bor v bazénu nabízí denně od 7.00 do 16.00 
hodin pětidenní program plný her, zábavy, 
plavání a  dovádění ve  vodě. Přihlášky lze 
podávat již v  průběhu ledna, nejpozději 
pak do 17. února. Více informací najdete na: 
ww.bazen.jh.cz.

Odměna za vysvědčení
Na  pátek 31. ledna připravil tým Plavecké 
školy působící pod hlavičkou městského ba-
zénu oblíbenou akci pod názvem „Za  vy-
svědčení do  bazénu“. Od  10.00 do  13.00 
hodin se děti se svými rodiči mohou zapojit 
do her a soutěží ve vodě i na souši. Odměnou 
pro školáky za jejich půlroční snahu v lavicích 
(bez ohledu na to, jaké známky na vysvědče-
ní dostali) je vstup do bazénu po dobu konání 
akce zdarma. 

Plavání nejmenších
I v novém roce 2020 bude pokračovat Sobotní 
koupání pro rodiče s dětmi do jednoho ro-
ku věku. Každou sobotu od 9.00 do 10.00 ho-
din si tak modrou vodu mohou přijít užít i nej-
menší návštěvníci, pro které plavecký bazén 
zajišťuje speciální hygienické podmínky. Děti 
ve věku od tří do šesti měsíců mají rovněž ro-
diče možnost přihlásit do kurzu v unikátním 
vaničkovém centru. Přihlásit se do  kurzu je 
možné v průběhu školního roku, a to prostřed-
nictvím e-mailu: plavskola@smjh.cz nebo za-
necháním kontaktu na recepci bazénu. 

Marcela Kůrková
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hodno úvahy, nemáme-li i  u  nás 
zavésti něco podobného. Bylť zde 
učitelem vynikající učenec český, 
vlastenec obětavý a  člověk velmi 
sympatický, Bohuslav Balbín. Jest 
ovšem ještě jedno možné výcho-
disko. V  kraji jindřichohradeckém 
žil a  působil veliký a  odvážný my-
slitel, reformátor, zakladatel čes. 
prosy vědecké a  filosofické Tóma 
ze Štítného. Návrhy jsou podány. 
Snad někdo ze čtenářů přijde ještě 
na nový nápad. 
Čítárna
nachází se ve  staré hospodářské 
škole (v sadech) a je otevřena den-
ně od  5 do  7 hodin večer. Všecky 
denní časopisy jsou vykládány pra-
videlně, mnohé týdeníky i měsíční-
ky. Listy francouzské i americké! Pří-
stup všem volný.
-----------------------------------------------
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 pondě-
lí a  středu od  12.30 do  15.30 hodin. 
Na  webu Muzea Jindřichohradec-
ka v  záložce Knihovna opět pří-
stupna Digitální knihovna Krame-
rius.

Štěpánka Běhalová

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ptáci mají obvykle dobrý zrak, jako u lidí je 
i u většiny z nich zrak hlavním smyslem, kte-
rým se řídí při orientaci v terénu. Stejně jako 
nás, tak i ptáky však může zrak zradit. 
Nebezpečné jsou pro ptáky zejména větší 
skleněné plochy, a  to buď průhledné, kte-
ré mohou ptáci přehlédnout a snaží se jimi 
proletět, nebo takové, ve kterých se okolní 
krajina zrcadlí a ptáci si tak myslí, že napří-
klad letí ke skupině keřů apod. V obou pří-
padech může dojít k  nárazu do  skla a  při 
něm k usmrcení nebo zranění jedince, který 
se zmýlil. Toto ohrožení je známé už dlou-
ho a v posledních letech je uváděno, že kaž- 
doročně tak zahyne velké množství ptáků 
(v České republice je odhadován jeden mili-
on ptáků ročně). Proto si lidé začali takových 
nebezpečných ploch všímat. 

Nebezpečím pro ptáky jsou například pro-
sklené autobusové zastávky, které má-
me na  řadě míst také v  Jindřichově Hradci 
a  v  místních částech. Proto došlo k  dohodě 
mezi městem Jindřichův Hradec a některými 
aktivními skupinami a v roce 2018 byly první 
dvě zastávky polepeny barevnými siluetami 
dravců. Na podzim roku 2019 pak bylo pole-
peno dalších 7 zastávek. Na dalších z nich bu-
de opatření proti nárazům ptáků do  skleně-
ných ploch realizováno i v roce 2020. 
Pokud byste měli chuť se do  této aktivity 
také zapojit, obraťte se na odbor životního 
prostředí Městského úřadu Jindřichův Hra-
dec, konkrétně na  hlavního koordinátora 
Petra Hesouna na tel. č.: 384 351 293, e-mail: 
hesoun@jh.cz.

Ivana Nováková

Skleněné plochy ohrožují ptáky

Zastávku v místní části Buk polepují děti z kroužku 
„Hurááá ven“, který vede na základní škole v Novo-
sedlech nad Nežárkou Olga Růžičková.

Foto: Petr Hesoun

ní v  Jablonského sadech komise 
za  přítomnosti projektantů minist. 
rady ing.  F. Havlíčka a  arch. Bedř. 
Bendlmayera, jemuž svěřilo minis-
terstvo veřejných prací vypracová-
ní definitivního projektu. 

Čaroděj Samek
přibude do města našeho v nejbliž-
ších dnech. V Třeboni pořádal čtyři 

3. ledna 1920
Kluziště
Klub bruslařsko-veslařský rozhodl 
se otevříti kluziště na Vajgaře, jak-
mile led dosáhne předepsané síly. 
9. ledna 1920
K padesátému ročníku Ohlasu
Leží přede mnou dlouhá řada svaz-
ků, v  nichž svorně se druží k  sobě 
množství tiskových archů a  listů 
od čerstvých, sotva do světa se roz-
létnuvších, až k oněm šerým a stáří 
zašlým, listům zažloutlým, tu a tam 
hnědě skvrnitých. A  tak naše zrca-
dlo, náš Ohlas, provází nás životem 
jako věrný přítel, s  nímž jsme du-
ševně srostli. J. Šimánek

16. ledna 1920
Ohlas Abrahamem
Milý Ohlase, přijmi mé nejsrdečněj-
ší blahopřání ku Tvým padesátým 
narozeninám. Já mám tu padesát-
ku již několik let za sebou a teď do-
šlo i na Tebe, starý příteli! B. S.
Stavba budovy gymnasijní
V sobotu 17. ledna koná se na sta-
veništi nové budovy gymnasij-

V lednu před sto lety se zdejší obyvatelé věnovali ve volném čase obvyklým radovánkám, k nimž patřily plesy a ta-
neční věnečky. Samotný týdeník ještě připomněl formou fejetonů Josefa Šimánka a Ferdinanda Strejčka svůj jubilejní 
padesátý ročník. Společnost se živě zajímala o stavbu nové budovy gymnázia, s níž souvisela i veřejná diskuse, která 
započala na první straně posledního lednového čísla a týkala se případného nového názvu instituce.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

představení, vždy při úplně vypro-
daném domě. 

30. ledna 1920
Jaké jméno spojíme s naším gymnasiem?
Jak známo, všelikým ústavům a dů-
ležitým institucím dávají se jmé-
na vynikajících lidí, aby se jednak 
označil zakladatel, dobrodinec. Jest 
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Na Jindřichohradecku bylo v roce 2017 zkontro-
lováno 18 honů. V jednom případě došlo k poru-
šení zákona, kdy myslivec před započetím honu 
nadýchal tzv. zbytkový alkohol. Policista z  od-

 � Policisté završili kontroly honů 
boru služby pro zbraně a bezpečnostní materi-
ál mu na místě uložil blokovou pokutu a vyloučil 
myslivce z honu! V předloňském roce pak poli-
cisté zkontrolovali 21 honů. 

V  roce 2019 policisté zkontrolovali více než 
20 honů, přičemž při namátkových kontrolách 
neshledali žádné pochybení.

Hana Millerová

16. listopadu
Hrubé urážky, fyzické napadení a  krádež brý-
lí, to jest výčet skutků dvou opilých pasažérů 
(35 a 44 let) z Otína, kteří před Pivnicí na Nábřeží 
Ladislava Stehny napadli řidiče taxíku takovým 
způsobem, že přišel nejen o multifokální brýle, 
které mu starší z nich strhl z obličeje, ale zároveň 
prodělal v souvislosti s útokem agresorů infarkt 
myokardu. Fakt, že by se měli frustrovaní páno-
vé nad sebou setsakramentsky zamyslet, snad 
pochopí, až jim kolegové z Policie ČR předloží 
podezření hned ze dvou trestných činů. 

 � Výpis z událostí

18. listopadu
Těžko najít odpověď na otázku, jakou radost 
by asi měla paní (62 let) z Kláštera u Nové Bys-
třice z  dárku, patrně pro malého rodinného 
příslušníka, který úmyslně zatajila na poklad-
ně Lidlu v  pondělí hodinu před polednem. 
Dětská stavebnice a  dvě vánoční figurky 
v hodnotě 359 Kč budou mít asi napořád hoř-
kou příchuť, ač byly dodatečně zaplaceny, 
a to nehledě na tisícovku, kterou si paní od-
nesla na pamětnou. 
26. listopadu
Několik spoluobčanů si ve středeční ráno od-
neslo do svých zaměstnání, škol či domovů ne 
zcela vonnou vzpomínku z Panské ulice. Upro-
střed pěší zóny totiž předchozí večer ponechal 
páníček (30 let) celkem pěknou hromádku, 
kterou vytvořil jeho čtyřnohý přítel. Na  řadu 
tak přišla mravenčí práce s kamerovým systé-

mem a osobní znalost terénu. Zakrátko odkrá-
čel majitel pejska s bločkem, za který by býval 
mohl pořídit hezký vánoční dárek. 
1. prosince
Pokus vybít si nával „nespravedlnosti“ vzal 
za zcela opačný konec klient (38 let) z jindři-
chohradeckého centra sociálních služeb, kte-
rý o  první adventní neděli krátce před de-
vátou hodinnou ranní zlikvidoval čelní sklo 
služebního vozidla naší jednotky, k  čemuž 
použil ne právě malý kámen. Jako důvod 
své msty uvedl fakt, že dostal před pěti dny 
od  kolegy pokutu za  drobnou krádež v  su-
permarketu Lidl. Tentokrát rozhodně pokuta 
nepadne, protože si celou záležitost převza-
lo Obvodní oddělení Policie ČR v Jindřichově 
Hradci pro podezření z trestného činu poško-
zování cizí věci.

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

V zimním období, bohužel, vloupání do re-
kreačních objektů výrazně přibývá, a to ješ-
tě není zima zdaleka u  svého konce. Po-
licie  opětovně apeluje na  majitele chat 
a  chalup, aby  svým zodpovědným přístu-
pem nedávali zlodějům šanci se obohatit!
Připomeňme si základní zásady zazimo-
vání chat:

• věnujte pozornost zejména stavebním 
otvorům (okna, dveře, verandy)

• pro vyšší standard ochrany využijte 
elektronickou ochranu (např. napoje-
ní na PCO)

• zabezpečte si rekreační objekt (zámko-
vý systém, uzamykatelné okenice)

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

• nechlubte se před neznámými lidmi 
majetkem uloženým v objektu

• pro případ vloupání si pořiďte fotodoku-
mentaci cenných věcí, poznamenejte si 
čísla elektrických přístrojů

• cennější věci rozhodně nenechávejte 
přes zimu v  rekreačních objektech, ale 
odvezte je do bezpečí

• při pobytu na chatě si všímejte pohybu 
neznámých osob a  aut, případné svě-

Prevence:

 �Kontroly rekreačních objektů  
pokračují

dectví je důležitým vodítkem pro práci 
policie

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

• rekreační objekt nepravidelně navště-
vujte i  v  zimě, uklizený sníh budí zdá-
ní neustálé kontroly  

• při podezření z  vykradení zásadně ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po zlo-
dějích a věc neprodleně oznamte Poli-
cii ČR na linku 158!

• vše důležité pro vypátrání odcizených 
věcí a  dopadení pachatele oznamte 
do policejního protokolu

 
Pomocí preventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a navazováním neformál-
ních vztahů s chalupáři policisté předcházejí 
možné majetkové kriminalitě!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 11. 11. 2019 do 4. 12. 2019 nás opustili: 

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Lubomír HANZALÍK Kunžak 5. 6. 1946 11. 11. 2019
Pavel ZAMAZAL Jindřichův Hradec 28. 8. 1936 12. 11. 2019
Bohuslav BERÁNEK Plavsko 26. 11. 1930 14. 11. 2019
Květuše MRÁČKOVÁ Dolní Radouň 3. 4. 1932 15. 11. 2019
Alžběta VALIŠOVÁ Horní Radouň 7. 9. 1925 16. 11. 2019
Marie KŘEPELKOVÁ Lásenice 14. 12. 1929 16. 11. 2019
Marie HAVLÍKOVÁ Březina 22. 8. 1936 19. 11. 2019
Božena KUCHAŘOVÁ Jindřichův Hradec 10. 3. 1932 20. 11. 2019
Marie HOLUBOVÁ Popelín 1. 5. 1933 20. 11. 2019

František HRUŠKA Bednáreček 4. 12. 1931 22. 11. 2019
Bohuslav HAMRLE Jindřichův Hradec 17. 6. 1953 23. 11. 2019
Jan FRIC Nová Včelnice 20. 5. 1944 28. 11. 2019
Jaroslav KONČICKÝ Jindřichův Hradec 15. 4. 1940 30. 11. 2019
Jana NOVÁKOVÁ Jindřichův Hradec 20. 4. 1958 30. 11. 2019
Josef MLÁDEK Studnice 10. 10. 1959 1. 12. 2019
Konrád VŠOHÁJEK Domašín 13. 2. 1930 3. 12. 2019
Ján CHUDĚJ Jindřichův Hradec 1. 9. 1932 4. 12. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 6. prosince se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo další vítání občánků. 
V 1. skupině byly přivítány tyto děti: Ondřej Chromý, Lucie Machová, Valerie Černá, Barbora Hornátová, Vojtěch Malý, Tereza Mráčková.
Ve 2. skupině byly přivítány tyto děti: Marek Razima, Vojtěch Razima, Jan Rus, Jakub Štefl, Patrik Tobiáš, Nela Špačková, Tobiáš Olešovský, Matěj Jann, David Vyhnal.

Petr Kolář, Foto: Lucie Váchová 

 � Přivítali jsme nové občánky
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Leden
Prvním občánkem města Jindřichův Hradec 
se stal Matyáš Hrůša, který se narodil ve stře-
du 2. ledna 2019 v 7.53 hodin mamince Kateři-
ně Mácové a tatínkovi Michalu Hrůšovi.
V pondělí 14. ledna v kapli sv. Maří Magdaleny 
ocenil starosta města Stanislav Mrvka společ-
ně s místostarostkou Magdou Blížilovou a rad-
ním Bohumilem Komínkem celkem 62 úspěš-
ných mladých sportovců, kteří v kalendářním 
roce 2018 dosáhli mimořádných sportovních 
výsledků na  celostátních i  mezinárodních 
sportovních turnajích a šampionátech.
Ve čtvrtek 17. ledna se v KD Střelnice uskuteč-
nilo vyhlášení ankety Nejúspěšnější sporto-
vec roku 2018 okresu Jindřichův Hradec. Zví-
tězil  triatlonista František Linduška z  TCV J. 
Hradec, na druhé příčce se umístila orientační 
běžkyně Jana Benešová a na třetím biatlonis-
tka Pavla Schorná. V kolektivech zvítězily juni-
orské veslařky z TJ Jiskra Třeboň. 
V  pondělí 21. ledna se v  zasedací místnos-
ti Městského úřadu Jindřichův Hradec usku-
tečnilo novoroční setkání vedení města se 
zástupci složek integrovaného záchranného 
systému. Toto setkání uspořádalo vedení měs-
ta již počtvrté jako poděkování všem složkám 
za jejich činnost a aktivity v uplynulém roce. 
Únor 
Seznámit starosty s činností kraje v oblastech 
dotačních programů, zdravotnictví, školství, 
kultury, cestovního ruchu nebo dopravní ob-
služnosti. To byl hlavní cíl pravidelných novo-
ročních setkávání starostů s  vedením kraje. 
Ve středu 6. února se toto setkání konalo v ki-
nosále KD Střelnice a zúčastnili se ho zástupci 
obcí z Jindřichohradecka. 
Jak město Jindřichův Hradec pečuje o své pa-
mátky se přijel v rámci své pracovní návštěvy 
Jihočeského kraje podívat ministr kultury An-
tonín Staněk. 
Ve čtvrtek 21. února získal Jindřichův Hradec, 
stejně jako loni, druhé místo ve srovnávacím 
výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje. 
Cenu slavnostně převzal starosta města Stani-
slav Mrvka. 
Březen
Pestrý průvod maškar vyšel první březnovou 
neděli od  baráčnické rychty v  ulici Na  Příko-
pech, přes ulici Husovu a  Klášterskou na  Ma-
sarykovo náměstí. Tam na  přihlížející čekala 
krátká scénka. Po ní se veselý průvod vydal dál 

 �Ohlédnutí za rokem 2019
Panskou ulicí a skončil na náměstí Míru, kde byl 
připraven doprovodný program. 
V neděli 24. března měli zájemci možnost se-
známit se s paličkovanou krajkou. Ve spolko-
vém domě v  Radouňce se konala výstavka 
prací a  paličkářky rády předvedly, jak krajka 
i další paličkované motivy vlastně vznikají.
Město Jindřichův Hradec obdrželo od společ-
nosti Ecobat osvědčení o přínosu pro životní 
prostředí za rok 2018. Díky svým obyvatelům 
odevzdalo město nad Vajgarem k recyklaci cel-
kem 151 kg použitých baterií. Z tohoto množ-
ství bylo recyklací získáno 98 kg kovonosných 
druhotných surovin, které budou opětovně 
využity při výrobě nových produktů. 
Nemocnice Jindřichův Hradec slavnostně ote-
vřela 28. března v  pavilonu A  (bývalý dětský 
pavilon) rekonstruované Oddělení následné 
a  rehabilitační péče – stanice „B“ a  lůžka DI-
OP.  Rekonstruovaná stanice „B“ je vybavena 
28 lůžky, včetně 9 lůžek pro dlouhodobou in-
tenzívní ošetřovatelskou péči (DIOP), vyšet-
řovnou, tělocvičnou a  denní místnosti pro 
pacienty i personál oddělení. Součástí této re-
konstrukce byla i instalace nového lůžkového 
výtahu, vybudování dvou požárních evakuač-
ních cest a rekonstrukce elektrorozvodny.
V městské sportovní hale se ve čtvrtek 28. břez-
na konala školní liga ve futsalu žáků 6. a 7. roč-
níků. Zúčastnilo se celkem pět základních škol 
z Jindřichova Hradce. Vítěznou školou se stala 
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 
160 (2. ZŠ).
S mezinárodní účastí se konal o víkendu 30.–
31. 3. 2019 hokejový turnaj dorostenců roč-
níku narození 2003 a  2004. Pět týmů (Black 
Wings Linz, HC Kohouti Tábor, HC Vajgar Jind- 
řichův Hradec, Piráti Chomutov a Rytíři Klad-
no) se utkalo o putovní pohár Jana Marka.
Duben
V  sobotu 6. dubna byla slavnostně otevře-
na výstava v  galerii ve  Výstavním domě Sta-
rá radnice s  názvem „Z  historie partnerské-
ho města: železniční motivy Neckargemündu 
50. a  60. let 20. století“.  Výstava zachycovala 
výběr z archivu fotografa a železničáře Alfre-
da Volka (*1925, †2016), který připravil součas-
ný starosta Neckargemündu Frank Volk. Ten 
výstavu také společně se starostou Stanisla-
vem Mrvkou zahájil. O hudební doprovod se 
postaralo saxofonové kvinteto ze ZUŠ Jindři-
chův Hradec.

V úterý 23. dubna se v městském lese usku-
tečnilo oblastní kolo branného závodu žá-
ků 6. až 9. tříd základních škol ORP Jindřichův 
Hradec. Vyhrála jindřichohradecká 6. základ-
ní škola.
Květen
Tradiční studentská akce Majáles se v  Jindři-
chově Hradci uskutečnila v  pátek 10. května. 
Studenti se sešli na náměstí Míru, kde také krá-
lové všech čtyř družin pronesli své proslovy. 
Porota neurčila jednotlivá pořadí, ale vyhlási-
la pouze vítěze. Tím se stala Obchodní akade-
mie T. G. Masaryka v čele s králem Chrobákem 
a  s  tématem sametové revoluce. Korunu králi 
předal starosta města Stanislav Mrvka. Gymna-
zisté byli převlečeni za pravěk, Střední odborná 
škola a střední odborné učiliště za mafii a Střed-
ní zdravotnická škola měla raperské téma.
V  květnu oslavil 80. narozeniny Václav Kö-
nigsmark. Vzhledem k  tomu, že pan Kö-
nigsmark dlouhodobě působil jako člen Za-
stupitelstva města Jindřichův Hradec, udělila 
mu rada města pamětní medaili jako výraz 
ocenění mimořádných zásluh pro rozvoj na-
šeho města.
Červen
V roce 2019 se již po sedmé konala v Jindřicho-
vě Hradci tradiční květnová soutěž Do práce 
na kole. Vyhlášení výsledků se konalo v pátek 
7. června v  atriu Muzea fotografie a  moder-
ních obrazových médií. 33 054 zdolaných kilo-
metrů přineslo 40 000 Kč základní škole speci-
ální v Jindřichově Hradci.
Druhý červnový víkend se na  Státním hradu 
a  zámku v  Jindřichově Hradci opět odehrály 
městské slavnosti nazvané „Dny města Jindři-
chův Hradec 2019“.
Ve  středu 12. června ráno slavnostně přiví-
tal starosta města Stanislav Mrvka v  refektá-
ři Muzea fotografie a MOM žáky a pedagogy 
z Musikschule Neckargemünd. Setkání se ko-
nalo v rámci vzájemné spolupráce se Základní 
uměleckou školou Vítězslava Nováka v Jindři-
chově Hradci. 
Ve středu 12. června dopoledne přijal starosta 
města Stanislav Mrvka laureáty 51. ročníku Ji-
hočeského festivalu Concertino Praga v kapli 
sv. Maří Magdaleny. 
Ve středu 19. června se v refektáři Muzea fo-
tografie a moderních obrazových médií usku-
tečnilo slavnostní přijetí žáků základních škol 
u  příležitosti ocenění jejich vynikajících vý-
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sledků ve  vzdělávání a  reprezentaci města 
v rámci mimoškolní činnosti.
V sousedství domů č. p. 878–873 v Pravdově 
ulici došlo k předání nového hřiště. Zhotovitel 
předal dílo s osmidenním předstihem.
V  pátek 28. června se u  památníku 1. odboje 
v Mertových sadech konal pietní akt, kterým si 
účastníci připomněli 102. výročí bitvy u Zborova.
Červenec
Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužíva-
né elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. 
Město Jindřichův Hradec obdrželo certifikát 
vypovídající o  přínosech třídění a  recykla-
ce elektrozařízení. Z  Cerfitikátu Environmen-
tálního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že obyvatelé města v  roce 2018 vy-
řadili 52  643,42 kg elektra. Tím, že se vybra-
né elektrospotřebiče následně předaly k  re-
cyklaci, uspořilo město 736,42 MWh elektřiny, 
41 345,56 litrů ropy, 3 241,21 m3 vody a 26,89 
tun primárních surovin. 
Červencový prodloužený víkend se nesl 
ve  znamení hasičského klání. V  pátek 5. čer-
vence uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec soutěž v  požárním útoku 
„O  pohár starosty města Jindřichův Hradec“ 
a „2. ročník Memoriálu Václava Sedláčka“. Ak-
ce se uskutečnila v místní části Dolní Skrýchov, 
a to na louce při pravém břehu řeky Nežárky. 
V sobotu 13. července se uskutečnil na rybní-
ku Vajgar pod záštitou starosty města 2. roč-
ník závodu dračích lodí – Vajgarská saň. Im-
pozantní plavidla s  dračí hlavou, hřmotným 
bubnem na přídi a tyčícím se kormidelníkem 
na zádi ovládly vajgarskou hladinu.
Na  sídlišti Vajgar byla dobudována venkov-
ní posilovna neboli street workoutové hřiště. 
Celé dílo tvoří sestava 23 stanovišť, která je 
zapuštěna do  bezpečnostní dopadové plo-
chy (90 m2) z EPDM granulátu. Svou barevnou 
kompozicí přirozeně navazuje na  objekt po-
bočky městské knihovny, jež se nachází v bez-
prostřední blízkosti.
Srpen
Nejen centrum města je v létě dějištěm nejrůz-
nějších kulturních podniků, pozadu nezůstávají 
ani místní části. Osadní výbor v Děbolíně uspo-
řádal ve  spolupráci se „Spolkem Děbolínský 
medvídek, z.s.“ a občany Děbolína 4. ročník di-
vadelního festivalu pod širým nebem.
Město Jindřichův Hradec připravilo ve  spo-
lupráci s  místními organizacemi zaměřený-

mi na  práci s  dětmi tradiční veselé rozlouče-
ní s  prázdninami, tentokrát nazvané „Město 
dětem aneb živly v parku“. Loučení s prázdni-
nami se uskutečnilo v  prostorách městského 
parku v sobotu 24. srpna. Tematický program 
zajistilo divadlo Chůdadlo, které vystupovalo 
v průběhu celého odpoledne. Dále se dětem 
věnovali členové sportovních oddílů, orga-
nizací pracujících s dětmi a mládeží a dalších 
společenských a kulturních organizací. 
Město Jindřichův Hradec a  Agentura Cro-
ce potěšily i  v  roce 2019 milovníky operních 
představení. Na  třetím nádvoří jindřichohra-
deckého hradu a zámku se v sobotu 31. srpna 
odehrála opera italského hudebního sklada-
tele Giacoma Pucciniho „Bohéma“.
Září
Také v  roce 2019 se v  Jindřichově Hradci po-
kračovalo v  dlouholeté tradici, která se vá-
že k  prvnímu dni nového školního roku. Vo-
lení zástupci města přivítali žáky prvních tříd 
na  samém počátku jejich devítileté povinné 
školní docházky a předali jim drobné dárky. 
Velkou událostí pro všechny příznivce swingu 
a jazzu z Jindřichova Hradce i okolí bylo nepo-
chybně vystoupení Rozhlasového big bandu 
Gustava Broma, který zahrál v  úterý 24. září 
v Kulturním domě Střelnice. Koncert pořáda-
lo město Jindřichův Hradec a  Český rozhlas. 
Výtěžek ze vstupného věnovali organizátoři 
na konto Světluška.
Říjen
Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 
přislíbila ve spolupráci s Krajským sdružením 
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska 
pomoc vlastníkům lesů při obnově lesních 
porostů. Tato subvence, určená všem vlastní-
kům lesů na  území Jihočeského kraje, spočí-
vá v  účasti dobrovolných hasičů při výsadbě 
dřevin při zalesňování na  podzim loňského 
a na jaře letošního roku. 
Vít Masař – člen Karate Jindřichův Hradec Oki-
nawa Goju Ryu Dojo z. s., šestnáctiletý student 
obchodní akademie a  absolvent 5.  základ-
ní školy v Jindřichově Hradci, se stal mistrem 
světa v karate. Za výjimečné úspěchy a skvě-
lou reprezentaci poděkoval mladému spor-
tovci při slavnostním přijetí v Obřadní síni Ja-
na Kotěry starosta města Jindřichův Hradec 
Stanislav Mrvka. 
Pět laureátů převzalo v  pátek 25. října v  KD 
Střelnice z rukou jindřichohradeckého staros-

ty Stanislava Mrvky ocenění Křišťálovou růži. 
Během slavnostního večera vystoupil pod ve-
dením Felixe Slováčka mladšího Jindřichohra-
decký symfonický orchestr.
Listopad
Jindřichův Hradec podruhé v  řadě zvítězil 
ve  sběru vyřazených elektrozařízení. Město 
Jindřichův Hradec opět po roce dosáhlo nej-
lepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sbě-
ru vyřazených elektrozařízení KS ELEKTROWIN 
a.s. za období 1. 8. 2018–31. 7. 2019 v kategorii 
obec nad 10 000 obyvatel. Celková výtěžnost 
EEZ za  toto období byla 4,76 kg na  obyvate-
le, což je téměř o  1 kg na  obyvatele více než 
v předchozím období.
11. listopadu 1918 se definitivně uzavřela do té 
doby nejhrůznější kapitola dějin lidstva. Byl po-
depsán mír, kterým skončila I. světová válka. 
Tento den je zároveň věnován památce váleč-
ných veteránů. Tu si každoročně připomínáme 
také v  Jindřichově Hradci. Na  městském hřbi-
tově proběhl důstojný vzpomínkový akt. Cere-
moniálu se zúčastnili představitelé ozbrojených 
složek: vojáci 44. lehkého motorizovaného pra-
poru v Jindřichově Hradci, příslušníci Policie ČR 
i Městské policie Jindřichův Hradec. Civilní sek-
tor reprezentovali poslanec Jan Bartošek, sta-
rosta města Jindřichova Hradce Stanislav Mrv-
ka, radní a zástupci městského úřadu. 
Prosinec
O  první adventní neděli 1. prosince jsme 
na náměstí Míru slavnostně rozsvítili vánoční 
strom. Při této příležitosti zazněla slova staros-
ty města Stanislava Mrvky, a také jindřichohra-
deckého probošta Ivo Prokopa, který vánoční-
mu stromu požehnal. 
5. prosince jsme v  centru města hledali ztra-
cené čerty při akci, kterou pro veřejnost pořá-
dalo město Jindřichův Hradec. Děti na  třech 
stanovištích získávaly razítka do  soutěžních 
kartiček, za  která následně obdržely sladkou 
odměnu. Nakonec dorazil i  Mikuláš se svým 
andělským doprovodem. 
O  víkendu 7. a  8. prosince panovala v  Jindři-
chově Hradci  ryze vánoční atmosféra, usku-
tečnily se totiž tradiční vánoční trhy a Advent-
ní dny na státním hradu a zámku. Čas adventu 
byl naplněn spoustou překrásných setkání 
při koncertech a akcích, které pořádalo nejen 
město Jindřichův Hradec, ale i řada jiných in-
stitucí a organizací. 

Petr Kolář

LEDEN 2020 |  9www.jh.cz



SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Klub historie letectví pořádá každý rok svou 
první přednášku pravidelně v  lednu. Připra-
vuje ji Vladislav Burian, dlouholetý předse-
da tohoto zájmového uskupení. V  roce 2019 
oslavil Klub již dvacet devět let své činnosti. 
Během uplynulého roku se členové klubu 
zaměřili opět na  besedy a  přednášky, které 
uspořádali v  Jindřichově Hradci i  na  jiných 
místech republiky. Hojně navštívenou byla 

 � Klub historie letectví rekapituluje
např. únorová beseda „Kluci z leteckého Dis-
play Teamu“, v  jejímž průběhu se poslucha-
čům představili tři vzdušní mušketýři, býva-
lí excelentní vojenští piloti, plukovníci Václav 
Vašek, Oldřich Pelčák a  František Hlavnička 

(†13. 8. 2019). Obdobně navštívenou byla říj-
nová přednáška stíhacího pilota majora Jaro-
slava Morochoviče „Přeškolení na letoun Jas-
39 Gripen a vše, co s tím souviselo“. V srpnu se 
konalo „XXVI. setkání čs. válečných a pováleč-
ných letců v Jindřichově Hradci“, jehož se jako 
čestný host zúčastnil poslední žijící čs. válečný 
stíhací pilot RAF armádní generál Emil Boček. 
V květnu se pět členů klubu vydalo na zahra-
niční „Expedici Dübendorf 2019“, která je ved-
la přes Rakousko, Německo, Švýcarsko, Lich- 
tenštejnsko a  Francii. V  průběhu celého ro-
ku pracovali členové klubu na renovaci svých 
autorských expozic v Leteckém muzeu Dešt-
ná a snažili se o rozšiřování sbírkového fondu. 
Některé z  nových exponátů budou předsta-
veny na připravované přednášce. 
Chcete-li se projet střední Evropou po našich 
stopách a  zároveň se ohlédnout za  celoroč-
ní činností klubu, rádi vás přivítáme v pátek 
17. ledna 2020 od  18.00 hodin v  konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka 
na přednášce „To nejlepší z činnosti Klubu 
historie letectví Jindřichův Hradec v  roce 
2019“. Akce bude doplněna promítáním bo-
haté kolekce fotografií. Vstup je volný.  

Vladislav Burian 

Pietní akt u Památníku letců v Jindřichově Hrad-
ci během „XXVI. setkání letců“ 24. srpna 2019. 
Na snímku jsou major Jaroslav Morochovič, ar-
mádní generál Emil Boček a  plukovník Oldřich 
Pelčák. 

Foto: Josef Böhm 

Slavnostní udělení pamětních medailí k 100. výro-
čí vzniku Československa a československého letec-
tva během „XXVI. setkání letců“ 24. srpna 2019. Me-
daile za  výbor Svazu letců České republiky a  KHL 
Jindřichův Hradec předávali plukovník Oldřich Pel-
čák a  Vladislav Burian, za  české válečné letce ar-
mádní generál Emil Boček. Mezi dvanácti oceně-
nými byli Miroslav Homola, Radek Novák, Vladimír 
Vondrka a Zdeněk Krupička. 

Foto: Josef Böhm 

V pondělí 2. prosince 2019 se uskutečnila v Pa-
mátníku Lidice odborná konference českých his-
toriků na téma „Cesta za svobodou“. Mezi jede-
nácti vybranými odborníky byl rovněž Vladislav 
Burian, historik Muzea Jindřichohradecka, který 
se již od roku 1986 zabývá dokumentací osudů 
československých válečných letců.
Konference se konala v opět vybudované obci 
Lidice u Kladna. Tato vesnice byla 10. června 1942 
srovnána se zemí jako odveta za údajně proká-
zanou spoluúčast tamních obyvatel na atentá-
tu na říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Mezi místní rodáky totiž patřili dva českosloven-
ští váleční letci RAF z 311. čs. bombardovací pe-

 � Jindřichův Hradec měl své zastoupení na konferenci Cesta za svobodou
rutě ve Velké Británii, Josef Horák a Josef Stříbr-
ný. Jejich jména jsou dodnes tématem četných 
diskusí a vyvolávají např. rozporuplné názory za-
stupitelů Obecního úřadu v Lidicích. 
Konferenci zahájil zkušený letecký historik Jiří 
Rajlich z Vojenského historického ústavu v Pra-
ze. Následně se svými referáty vystoupili např. 
Jan Vladař ze Západočeské univerzity v  Plzni, 
Martin Jindra z  Ústavu pro studium totalitních 
režimů v  Praze, Kamila Poláková ze Slezského 
zemského muzea v Opavě, Josef Novák z Histo-
rického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, Josef „Joe“ Vochyán ze Spolku 
Čeští RAFáci. Vladislav Burian přednesl příspě-

vek „Jan Klán a Václav Žatecký. Dva českosloven-
ští váleční letci RAF z mnoha, na které se mělo 
po únoru 1948 zapomenout...“ Jan Klán (*22. 1. 
1911, Německý / Havlíčkův Brod – †10. 12. 1986, 
Tuscon, USA) byl leteckým esem v bitvě o Fran-
cii, válečným stíhačem ve Velké Británii a v SSSR. 
Díky kontaktům Vladislava Buriana s rodinou Ja-
na Klána, která žije ve Spojených státech americ-
kých, byly poprvé oficiálně představeny osudy 
in memoriam plukovníka Jana Klána z poúnoro-
vých let 1948, který zemřel v roce 1986 v ame-
rické Arizoně. Václav Žatecký (*5. 12. 1902, No-
vosedly nad Nežárkou – †23. 1. 1981, Praha) byl 
válečným letcem 311. čs. bombardovací perutě 
RAF. Od června 1940 do prosince 1942 byl věz-
něn vichistickými Francouzi v Africe, po komu-
nistickém převratu byl od  roku 1949 do  konce 
roku 1964 držen v  těžkých komunistických ža-
lářích a  pracovních táborech uranových dolů. 
Byl nejdéle vězněným československým letcem 
z období 2. světové války.
Odborná konference byla zakončena podvečer-
ní komentovanou prohlídkou výstavy „Rytíři ne-
bes“, dočasně instalované v  nově zrekonstruo-
vané budově Národního muzea v Praze. 

Vladislav Burian 

Portréty Jana Klána a Václava Žateckého z období 
2. světové války.

Foto: archiv Vladislava Buriana
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU 2020
Planety Merkur, Jupiter a Saturn jsou nepozorovatelné, Venuši lze vidět večer vysoko nad jihozápadním obzorem. Mars se objeví ráno nad ji-
hovýchodem, Uran v první polovině noci a Neptun večer na jihozápadě. Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi pou-
tavé. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Da-
lekohledy je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost zcela chybí a obraz je plochý 
a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, se v měsíčním světle téměř ztrácí nebo se stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 
3. 1. první čtvrtí, 10. 1. úplňkem, 17. 1. poslední čtvrtí a 24. 1. nastane nov. 2. 1. bude Měsíc v odzemí (404 620 km), 13. 1. v přízemí 
(365 934 km) a 29. 1. opět v odzemí (405 426 km). Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. Nabízí pohled 
na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny anebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohle-
dem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance a další zajímavé děje. Zimní obloha, stejně jako kdykoli jindy, nabízí 
spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. 
5. ledna v 9.00 hodin je Země nejblíže Slunci (147,1 miliónu km). 20. ledna v 15.55 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Vodnáře. 

• 4. 1. v 9.00 hodin - maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 110) 
• 7. 1. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,57° jižně) 
• 10. 1. v 16.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem 
• 11. 1. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 5,98° severně) 
• 13. 1. ve 13.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,88° jižně;  

Měsíc u Regulu 12. a 13. 1. večer) 
• 13. 1. v 16.00 hodin - Saturn v konjunkci se Sluncem 
• 17. 1. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,04° jižně) 
• 18. 1. v 7.00 hodin - Mars v konjunkci s α Sco (Mars 4,75° severně;  

Mars a Antares ráno nad JV obzorem) 

• 20. 1. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 6,54° jižně; 
Měsíc, Mars a Antares 20. a 21. 1. ráno na JV) 

• 20. 1. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 1,8° jižně) 
konjunkci s Marsem (Mars 1,8° jižně) ěs

• 25. 1. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 1,7° 
severně) 

• 27. 1. ve 21.00 hodin - Venuše v konjunkci s Neptunem (Venuše 0,07° 
jižně; nedaleko srpek Měsíce) 

• 28. 1. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 4,7° severně) 
večer nad JZ obzorem)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2020 ještě probíhat nebudou. Těšíme se však na vás po dokončení rekonstrukce Hvězdárny F. Nušla.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; tel. č.: 606 633 439. Další podrobnosti naleznete také na: www.ddmjh.cz
Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v lednu 2020:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2020:

Také letos se Městská knihovna Jindřichův 
Hradec zúčastnila celostátní akce Den pro 
dětskou knihu. 3. prosince 2019 se spolu 
s Čertovsko-andělským tvořením s Roma-
nou (tvořivá dílna Romany Hulíkové) konalo 
ocenění nejlepších mladých čtenářů soutě-
že Lovci perel z  dětských oddělení centrál-
ního pracoviště knihovny i  pobočky Vajgar. 
K vítězství nestačilo jen přečíst správné knihy 
označené perlou, ale navíc zodpovědět otáz-

 � V městské knihovně byli oceněni nejlepší mladí čtenáři
ky vztahující se ke  knize. Za  každou knihu 
získávali čtenáři postupně perlu a  tvořili tak 
náhrdelník. A  že zájem o  čtení nepolevuje, 
dokázal i velký počet přečtených knih. Gratu-
lujeme výhercům, kteří získali zajímavé ceny, 
diplom a také vytvořený perlový náhrdelník:
• kategorie 1.–3. třída: Anna Leblová, Se-

bastien Novotný
• kategorie 4.–6. třída: Alena Lorencová, 

Sára Plucarová 

• kategorie 7.–9. třída: Kyrill Gončaruk, Eva 
Sedláková

Naše poděkování patří také Romaně Hulíko-
vé a jejím dcerkám Lindě a Nele, které se jako 
správné odbornice ujaly všech tvořících a po-
mohly jim vyrobit krásné keramické ozdoby 
i andělíčky.

Olga Šenoldová, Dagmar Wolfová
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CHCETE NÁS?
Jessi
kříženka německého ovčáka, fena, 3 roky, 
kastrovaná
Jessi je hodná fenka, je milá, mazlivá 
a dobře reaguje i na děti. Někteří  lidé se 
jí na  první pohled nelíbí a  trochu na  ně 
blafe, ale když má možnost si k  nim jen 
čuchnout, hned se nechá pohladit, a pak už je jejich. Doma je čistot-
ná a samotu také zvládá dobře (není uštěkaná). Na ostatní pejsky ale 
štěká, po seznámení lépe vychází s psími kluky (ale i na holky si zvyk-
ne, jen to chce více času a pamlsků). V novém domově by měla být je-
dináčkem, jelikož si brání před druhými pejsky své území. Jinak je vel-
mi učenlivá (zná povely jako sedni, lehni, pac...) a určitě by byla ráda 
i za nějaké sportovní vyžití či dlouhé výlety.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (mu-
sí 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. Do svých 
8 let žil jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nut-
né ho vodit na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, když chyt-
ne stopu, nic jiného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Bady
kříženec NO, pes, cca 5 let, kastrovaný 
Bady je krásný velký pes, na první dojem 
budí respekt svou velikostí, ale jinak je to 
miláček a velice hodný pes. Ovládá někte-
ré základní povely, na vodítku chodí hez-
ky. Je zvyklý žít venku, má rád procházky, 
vodu, aportování klacků. S ostatními pejsky vychází zpravidla dobře. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je hodný, milý mazlivý pes. Není již 
na  dlouhé výlety, ale rád se projde, za-
čuchá si „psí zprávy“ a na svůj věk je ještě 
velmi čiperný. Na ostatní pejsky venku ne-
reaguje, je zvyklý i na děti. Ideální domov 
bychom si pro něj představovali v domku se zahradou, kde by mohl 
„šmejdit“ a kde by měl teplé místečko na spaní a svůj klid. Procházky 
má také moc rád, sice to není už sportovec ke kolu, ale hodinku chůze 
bez problémů zvládne a energie mu rozhodně nechybí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Bublina
kočka, 2 roky (nar. 2017), kastrovaná 
Bublina je hodná kočka, nechá se pohla-
dit, ale velké mazlení k životu nepotřebu-
je. Je čistotná, zvyklá na ostatní kočky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Koťátka
Kočičky i kocourci různých barev a věku. 
Koťátka jsou čistotná, zvyklá na kočičí zá-
chod, a také na jiné kočky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

Motto: „Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoli hloupé 
by se mohly zdát“.                                                                                                              (Paolo Coelho)

Nový rok vždy přináší kousek ohlédnutí za tím, jaký byl ten předešlý, 
co přinesl, kam dále chceme směřovat. Za starým rokem bychom měli 
poslat dík. V Oknech máme opravdu mnoho díků na srdci. V roce 2019 
se nám splnilo mnoho dlouhodobých snů. Tím největším snem byl kva-
litní výtah pro vozíčkáře v domě, kde provozujeme chráněné a sociál-
ně terapeutické dílny. 
Sen je splněn k  velké 
radosti vozíčkářů, je-
jich rodin i zaměstnan-
ců Oken. Dlouho jsme 
snili o rozšíření provozu 
a lepším zázemí pro za-
městnance i klienty. I to 
se letos splnilo. Majitel 
objektu pro nás opra-
vil sedm kanceláří, soci-
ální i ekonomická práce se nám nově daří dělat v klidu a v důstojném 
prostředí, i klienti mají pro sebe více místa. Sen, který sníme od roku 
2016 (pracoviště chráněných dílen a chráněného bydlení v Dačicích) le-
tos zahájila svoji činnost. Nově jsme přijali dvacet zaměstnanců, z to-
ho třináct se zdravotním posti-
žením. A tady se prolínají naše 
sny se sněním řady rodin (kde 
bude moje dospělé dítě žít, až 
já už nebudu zvládat ani svůj ži-
vot?). Dvanáct příležitostí k dů-
stojnému životu je na  světě. 
I s výhodou následných služeb 
nebo zaměstnání. To je pro nás 
veliká radost. Navíc i  naši milí 
dobrovolníci s  námi pracovali 
na táborech, v Pět P, v D-klubu, 
v Kaprech i v programu SPOLU. 
Byl to úžasný rok. Dobíháme 
do jeho konce sice unavení, ale 
naše únava má smysl. Děkuje-
me vám všem, kdo jste při nás 
stáli, ať už donátorům, přízniv-
cům či dobrovolníkům. Sama 
za  sebe moc děkuji našim za-
městnancům, kteří jsou skvě-
lí a  díky nim se těším do  prá-
ce! Považuji to za velké životní 
štěstí, neboť v práci člověk strá-
ví více než polovinu svého bdělého stavu během dne. Vám všem, kte-
ří jste dočetli až sem, přeji v roce 2020 především následující: „Žijte své 
sny, nebojte se snít, nebojte se trpělivě čekat. Vesmír je s vámi a naplnění je 
blízko! Hlavně nenechme uvadnout naději!“

Drahomíra Blažková

 � Vesmír stál při nás

Chráněné bydlení v Dačicích již má své 
obyvatele a přináší jim bezpečí a radost.

Činnost Centra Aktivní senior v Růžové ulici č. 30/II byla ve stávající po-
době (jako pobočka MESADY, z. s. s centrem v Písku) k 31. prosinci 2019 
ukončena. V prosinci se konalo jednání o možnosti převzetí aktivit pro 
seniory ve  stejných prostorách novým zřizovatelem. O  dalších aktivi-
tách budou v  kladném případě senioři informováni prostřednictvím 
plakátů.

Všem našim klientům přejeme v  novém roce 2020 hodně zdraví 
a všechno dobré.

Eliška Macurová a Lenka Kalinová

 � Centrum Aktivní senior čekají změny
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Ray Cooney „VELKÉ LÁSKY V  MA-
LÉM HOTELU“ dne 16. ledna od 19.00 hodin 
do divadelního sálu. Divadelní agentura Há-
ta. Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Romana Štolpy hrají: Lukáš Vaculík, Ma-
hulena Bočanová / Olga „Háta“ Želenská, 
Adéla Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa, 
Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / Veronika Je-
níková / Pavla Vojáčková, Pavel Nečas / Zbyšek 
Pantůček / Roman Štolpa, Juraj Bernáth / Martin 
Sobotka, Sandra Černodrinská / Kristýna Kociá-
nová / Radka Pavlovčinová
Ve dvou sousedních manželských apartmá ho-
telu bydlí celkem 11 lidí. Ve spletitých situacích 
zapříčiněných hned několika nevěrami, z nichž 
některé zasahují až do  nejvyšších politických 
kruhů, bojují o svůj krk vlastně všichni aktéři.

 � Kulturní dům Střelnice 
zve do divadla

REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC

25. ledna 2020

K tanci a poslechu hraje:

Taneční orchestr BARET

    Předtančení:
Caramelka - Country Dance 

Show
(ukázka irského stepu a kankánu)

Večerem provází:
Ivo Apfel

Host: 
Freddie Mercury (Peter Paul 
Pačut - nositel ceny Hlas roku 

2018 z Las Vegas)

Vstupné: 
sál 260 Kč

               balkón 160 Kč

Předprodej vstupenek: 
od 9. ledna 2020 

v pokladně 
Kulturního domu Střelnice nebo 

online na kultura.jh.cz

Losování o ceny
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Losování o ceny

Kulturní dům Střelnice
10. 1. 2020 Tříkrálový rodinný ples Farní charity
18. 1. 2020 Ples YMCA
25. 1. 2020 28. Reprezentační ples města J. Hradec   

7. 2. 2020 Ples Staviservis
15. 2. 2020 Taneční večer Charleston
21. 2. 2020 Ples zemědělský  

6. 3. 2020 Ples Otevřená Okna  
7. 3. 2020 Ples AC Buk

13. 3. 2020 Divadelní ples

 � Plesová sezóna 2020
Kulturní centrum JITKA

10. 1. 2020 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. B
24. 1. 2020 Maturitní ples SZŠ 4. A + 4. B   

7. 2. 2020 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. C
14. 2. 2020 Maturitní ples Obchodní akademie 4. C
15. 2. 2020 Ples DK OPEN
22. 2. 2020 Reprezentační ples JEDNOTA

6. 3. 2020 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 8. A
13. 3. 2020 Reprezentační ples FRUKO
14. 3. 2020 Reprezentační ples VŠE J. Hradec
28. 3. 2020 Hospodský ples

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
hru Tomasze Jachimka „KOLEGA MELA GIB-
SONA“ dne 23. ledna od 19.00 hodin do di-
vadelního sálu. Divadelní spolek Frída. Diva-
delní předplatné skupiny B.
Jde o  komorní příběh jednoho herce. Začíná 
ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec 
provinčního divadla, zatčen za loupežné přepa-
dení banky a  vyslýchán policií. Během necelé 
hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během 
něhož se dozvíme nejen o jeho pohnutém he-
reckém i osobním životě, ale i jak se jednou se-
tkal v  letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem 
Gibsonem, a to jej zasáhlo na celý život.

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 1. 2020
XX. Královehradecký městský ples
Kongresové centrum ALDIS
Po slavnostním zahájení otevře plesové dě-
ní již tradičně Filharmonie Hradec Králové. 
O  další proud příjemné zábavy se postara-
jí Moondance orchestra Martina Kumžáka 
se svými sólisty, Yvetta Blanarovičová, Petr 
Kotvald, Electrophonix, Hradecká cimbálo-
vá muzika, Art Jazz Band a další překvapení.

CHEB
1. 1. 2020
Novoroční výstup na Zelenou horu 
Přijďte si popřát do nového roku k Bismarc-
kově rozhledně, od  10.00 do  12.00 hodin 
horká polévka a svařák.

KUTNÁ HORA 
5. 1. 2020
Tříkrálový koncert 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ja-
na Křtitele. Účinkují pěvecké sbory při ZUŠ 
Kutná Hora, výtěžek poputuje na  tradiční 
Tříkrálovou sbírku.

LITOMYŠL
18.–19. 1. 2020
Svatební veletrh na  Zámeckém návrší 
v Litomyšli

POLIČKA
do 12. 1. 2020
Vánoce a tradiční pokrmy
Výstava o nejpříjemnějších věcech každého 
roku – o Vánocích a o jídle. Uvidíte prostřené 
stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi) 
objevovalo v  době vlády Karla IV., co v  19. 
století a co dnes. Centrum Bohuslava Marti-
nů-třída B. Martinů.

TELČ
1. 1. 2020
Novoroční setkání a ohňostroj
Od  16.30 hodin na  náměstí Zachariáše 
z Hradce. Společný novoroční přípitek před-
stavitelů města s  občany a  novoroční oh-
ňostroj, vystoupí Žesťový kvintet Hynka Vo-
hosky.

TŘEBOŇ
do 9. 2. 2020
Humor je vážná věc
Od středy do neděle (10.00–16.00 hodin) vý-
stava kreslených vtipů a  ilustrací Jaroslava 
Kerlese v Domě Štěpánka Netolického.

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

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

leden 2020 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE LEDEN 2020

CATS (CATS)
Muzikál / V. Británie, USA / CinemArt

Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít dal-
ší život. Legendární muzikál Cats se dočkal filmového 
zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč, 
Bídníci) se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a ta-
nečníky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.
Příběh se odehrává na  legendárním kočičím bále, kte-
rý se odehrává jednou ročně a  jedna vybraná kočka 
na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí 
ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni 
se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni 
stali těmi vyvolenými.
„Každý den jsem si při natáčení připadal ne jako režisér, 
ale spíš jako trenér špičkového sportovního týmu,“ vyprá-
ví Tom Hooper, který svou snahu o  dokonalost dotáhl 
k  absolutní dokonalosti. Všichni zúčastnění jsou mistři 
svého řemesla, v  Cats se potkávají herecké ikony Judi 
Dench, Ian McKellen a  Idris Elba s  hvězdami současné 
populární hudby Taylor Swift a  Jasonem Derulo. V  ta-
nečních sekvencích zase září primabalerína Královského 
baletu Francesca Hayward po  boku Les Twins, asi nej-
lepších hiphopových tanečníků současnosti. Ti všichni, 
proměnění v kočky, zpívají a tančí v pohádkovém svě-
tě viděném z kočičí perspektivy. „Připadala jsem si jako 
v Alence v říši divů,“ komentuje Judi Dench natáčení v na-
drozměrných kulisách.
Hrají: Jennifer Hudson, Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen, 
Taylor Swift, James Corden, Francesca Hayward
Režie: Tom Hooper
Hrajeme:   9. a 10. ledna  od 20:00
                    11. a 12. ledna  od 17:30 ve 2D

NA NOŽE (KNIVES OUT)
Komedie / Krimi / USA / Vertical

Satirická krimi komedie “Na nože” zábavným způsobem 
ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného 
úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou 
všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Da-
niel Craig (série James Bond, Muži, kteří nenávidí ženy) 
pojme řešení případu po  svém a  vyšetřování každého 
člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než 
se zpočátku zdálo. V  napínavém detektivním příběhu, 
v  duchu nejlepší tradice Agathy Christie, rozehrají he-
recký koncert Chris “Captain America” Evans, Jamie Lee 
Curtis, Michael Shannon, a Don Johnson.
Hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Don 
Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plum- 
mer
Režie: Rian Johnson
Hrajeme: 18. až 19. ledna  od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz; CinemArt, Vertical Entertainment

2.–8. 1. 17:30
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka / Česko / 2D
2.–5. 1.   20:00
DOKONALÁ LEŽ
Drama / USA / 2D 
7.–8. 1.  20:00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
9.–10. 1. 17:30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
9.–10. 1.  20:00
CATS
Muzikál / V. Británie, USA / 2D 
11.–12. 1. 17:30
CATS
Muzikál / V. Británie, USA / 2D
11.–12. 1.  20:00
NENÁVIST
Horor / USA / 2D
14.–15. 1. 17:30
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D
14.–15. 1.  20:00
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Komedie / Česko / 2D
16.–17. 1. 17:30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, Rodinný / USA / 2D
16.–17. 1.  20:00
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie. Krimi / Česko / 2D
18.–19. 1. 17:30
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie. Krimi / Česko / 2D
18.–19. 1.  20:00
NA NOŽE
Komedie, Krimi / USA / 2D
21.–22. 1. 17:30
MIZEROVÉ NAVŽDY
Akční, Komedie / USA / 2D
21.–22. 1.  20:00
VLASTNÍCI
Komedie, Drama / Česko / 2D
23.–26. 1. 17:30
DOLITTLE
Komedie, Rodinný / USA / 3D+2D
23.–24. 1.  20:00
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
Sci-Fi, Akční / USA / 2D
25.–26. 1.  20:00
POD VODOU
Sci-Fi, Horor, Akční / USA / 2D
28.–29. 12. 17:30
TENKRÁT PODRUHÉ
Romantický, Komedie / Francie / 2D
28. 1.   20:00
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Dokumentární / Česko / 2D
29.–31. 1.  20:00
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
30.–31. 1. 17:30
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Animovaný, Dobrodružný / USA / 2D
1.–2. 2. 17:30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
1.–2. 2.  20:00
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie, Satira / ČR, N. Zéland / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

5. 1.
ZIMNÍ PUTOVÁNÍ
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

12. 1.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

19. 1.
PARAPLÍČKO
Pásmo pohádek / ČSR / 35 mm

26. 1.
KAMARÁD KRTEČEK
Pásmo pohádek / ČSR / 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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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: KULTURNÍM A OSVĚTOVÝM STŘEDISKEM ŠIROKÉ OBLASTI NA JIHU ČECH
Výhercem se stává: Luděk Procházka z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

UNIKÁTNÍ VODNÍ FONTÁNA,
KTERÁ SE NACHÁZÍ V PASÁŽI

MEDICÍNSKÉHO CENTRA
SV. FLORIÁN V RŮŽOVÉ ULICI,

NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK.

SLOUPCE VODY, KTERÉ...

ZÁZRAK

INICIÁLY
ITALSKÉ
HEREČKY
MUTIOVÉ

OZN. PRO
SPAT

MĚSÍC
(BÁSN.)

STARÝ
(ANGL.)

VEČERNÍ
STUDIUM

OZN. PRO
AMPÉR PRACKA SVÝCARSKÁ

ŘEKA

ÚZEMÍ
V KAME-
RUNU

KAMARÁD
GEKA

OBYVATEL
EVR. OSTR.

(SLOV.)
RÁMUS

1. ČÁST 
TAJENKY

OZNAČ.
ČASU

(HODINA)

PODNĚT

RUSKÝ
SOUHLAS

JASNĚ 
MODRÁ
BARVA

SKALNÍ SUŤ

LITR

DOBRÉ
PITÍ

3. ČÁST 
TAJENKY

AMERICKÝ
ÚŘAD PRO
KOSMO-
NAUTIKU

MEZINÁR.
DIVADELNÍ

ÚSTAV

ŘÍM. ČÍSL.
505

TYP AUTA
FORD

A SICE

NÁRODNÍ
DIVADLO

POSLAT

MUŽSKÉ
JMÉNO

TYČ K PODPO-
ŘE CHŮZE

MASARYK.
UNIVERZ.

ŘADA
VOZIDEL

ZVLÁŠT-
NOSTI

STAROAR-
MÉN. MĚSTO

MÍSTO NAD 
MLATEM

SKOKEM

ZAŘ. 
VHÁNĚJÍCÍ
VZDUCH

KOKUS

OXID
BORNATÝ

VÍKENDOVÉ
STAVENÍ

JM. HERCE
JIRÁKA

EL. NABITÁ
ČÁSTICE

NOČNÍ
MOTÝL

MILÁČEK
(ANGL.)

CHAPLINOVA
ŽENA

POSTRANNÍ
ČÁST

SPODKY
NÁDOB

4. ČÁST 
TAJENKY

VESNICE

5. ČÁST 
TAJENKY
HLÍNA NA

KOŘ. ROSTL.

ZUBNÍ
PASTA

VYMÍLÁNÍ ZEM. 
POVRCHU

DEUTERIUM
(TĚŽ. VODÍK)

JEDN. MNOŽ.
INFORMACÍ

SPISOVÁ
ZNAČKA

BOROVÝ
LES

PŘÍTEL
ČLOVĚKA

POLSKÉ
JMÉNO

PSOHLAVEC

VZÁCNÝ
PLYN

VOLT-AMPÉR

TA I ONA

CHEM. ZN.
UHLÍKU

ŘECKÝ BŮH
OCHR. STÁD

ZÁLOŽNÍK
V KOPANÉ

DEBATA NA
INTERNETU

BÁSEŇ
(ANGL.)

BULHARSKÝ
PŘÍSTAV

POC. POTŘE-
BY JIST

ŠICÍ
VLÁKNO

TUNA

KUS UHLÍ

ZNOJ

ČERVENÝ
(NĚM.)

OZN. PRO
HEKTAR

AUSTRAL.
PŠTROS

OKRESNÍ
ARCHIV

SLONÍ
ZUBY

FRANC.
HEREC
KOMIK

ZÁŘE

POKOLENÍ

ST. SPZ
PHA-VÝCHOD

NÁZEV
HLÁSKY (L)

OLYMPIJ.
HRY

INICIÁLY
ZPĚVÁKA

ZICHA

ŠPÁDOVÁ
KARTA NÁPOVĚDA: 

AZA, TATI, POE, OMA,
ITI, PY, PET, OLD, AARE,

NZEM, ČUK

MAZLAVÁ
ZEMINA
(SLOV.)

AMER. SPIS.
(HAVRAN)

OZN. PRO
POLOMĚR

BABIČKA
(NĚM.)

CHEM. ZN.
URANU

ZMRZLÁ
VODA

CHEM. ZN.
BORU

2. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN.
KYSLÍKU
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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, Nábřeží L. Stehny

2. ledna, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Požehnání koledníkům 
a koncert pěveckého sboru 
Smetana - Česká mše vánoční
Kaple sv. M. Magdaleny

6. ledna, 19:00 hod.
MIROSLAV DONUTIL 
- CESTOU NECESTOU
Talkshow
KD Střelnice

8. ledna, 16:30 hod.
HISTORIE POVODNÍ NA LUŽNICI
Přednáška PhDr. Pavla 
Matlase, Ph.D.
Městská knihovna

8. ledna, 19:00 hod.
MŮŽEM I S MUŽEM
Divadelní představení
KD Střelnice

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

13. ledna, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC V SOUČASNOSTI
Setkání se starostou 
a dalšími představiteli města 
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

              9. 2.  SENIOR KLUB 
           14. 2.  „BENÁTKY POD SNĚHEM“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
           15. 2.  CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER VE STYLU 20. a 30. LET  
           16. 2.  „ČARODĚJNÁ POHÁDKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
22.–23. 2.  DĚTSKÝ KARNEVAL
           23. 2.  MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

LEDEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

13. a 14. ledna, 17:00 hod.
NOVOROČNÍ AKADEMIE DDM
KD Střelnice

15. ledna, 16:30 hod.
ZA NETOPÝRY A DUCHEM SOJUZU 
DO TÁDŽIKISTÁNU 
Přednáška RNDr. Antonína 
Reitera, Ph.D.
Městská knihovna

15. ledna, 18:00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ
KD Střelnice

15. ledna, 18:00 hod.
ZEMĚTŘESENÍ A JEJICH PŘÍČINY 
A NÁSLEDKY
Přednáška Aleše Špičáka 
pro Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

16. ledna, 19:00 hod.
RAY COONEY 
„VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU“
Divadelní agentura Háta. 
Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

19. ledna, 16:00 hod.
„LOTRANDO A ZUBEJDA“
Divadlo Pegas.
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

21. ledna, 19:00 hod.
HANA ZAGOROVÁ - KONCERT
Petr Rezek a Boom! Band 
Jiřího Dvořáka
KD Střelnice

22. ledna, 17:00 hod.
STOPEM SE PSEM V ASII
Přednáška Slávka Krále
Městská knihovna

23. ledna, 16:00 hod.
VÝŽIVA VE STŘEDOVĚKU 
A JEDEN Z NEJSTARŠÍCH NÁPOJŮ
Beseda s Ing. Michaelou 
Hofmanovou
Centrum sociálních služeb, 
Česká ulice

23. ledna, 19:00 hod.
TOMASZ JACHIMEK 
„KOLEGA MELA GIBSONA“
Divadelní spolek Frída. 
Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

25. ledna, 20:00 hod.
XXVIII. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA
K tanci a poslechu hraje 
taneční orchestr Baret, 
večerem provází Ivo Apfel. 
Host: Freddie Mercury 
(Peter Paul Pačut)
KD Střelnice

26. ledna, 15:00 hod.
PONOŽKOVÝ FANTOM
Divadlo potulného čajovníka
ZUŠ

30. ledna, 16:30 hod.
MÁTE RÁDI BYLINKY? 
VRACÍ NÁM ZDRAVÍ
Přednáška Dagmary Langové
Městská knihovna

Probíhající výstavy:

POMNÍKY VELKÉ VÁLKY NA JIHU ČECH 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 29. 2. 2020

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 29. 2. 2020

TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
  Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD 
ANEB Z HISTORIE KARETNÍ HRY 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
  Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020 

LADA NELADA A VYLADĚNÁ MÓDA 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
  Balínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

BETLÉMY A ŘEZBY 
VLADIMÍRA MORÁVKA 
- Kostel sv. Jana Křtitele 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

POZVÁNKY na únor

           9. 2. PŘÍBĚHY MALÉ LUPITY GONZÁLES – POHÁDKY NA ZUŠ
       10. 2.  PŘEDNÁŠKA SPOLKU PŘÁTEL STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE


