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Masopustní průvod má ve městě 
nad vajgarem svou pevnou tradici

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC 
NABÍZÍ ŠEST PLAKÁTOVACÍCH 
PLOCH

Přinášíme vám přehled míst pro případné 
umístění plakátů i ceník za tyto služby.
Více informací na straně 5

NA SÍDLIŠTI VAJGAR BYLO 
OTEVŘENO YMCA CENTRUM

Rodiče s dětmi se mohou v areálu 
5. ZŠ těšit na řadu zajímavých aktivit.

Více informací na straně 12

V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
VYSTOUPÍ HOUSLOVý VIRTUOS

Těšit se můžete na koncert Jaroslava 
Svěceného a Pavla Větrovce pořádaný 
v rámci abonentních koncertů KPH 2014.

Více informací na straně 14

Masopust není církevní svátek, ale byl zařazen do cír-
kevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle 

Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou, kte-
rá zahajuje předvelikonoční postní období. A protože 
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být datum 
masopustní neděle různé.
I  když se pod názvem masopust skrývá celé období 
od Tří králů až do začátku postní doby, jeho vyvrchole-
ní, jímž toto období končí, je ve třech dnech před prv-
ním postním dnem zvaným Popeleční (též škaredá) 
středa. Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý 
předvelikonoční půst, si každý dopřál do sytosti buja-
rého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně i jídla a pití. Ne 
nadarmo se v tento čas odehrávalo nejvíce zabíjaček. 
V  životě mnoha lidských generací hrál důležitou 
úlohu jako zlomový bod na rozhraní dvou ročních 
etap. Jednalo se o  dobu poměrného hospodářské-
ho klidu. Dokončovaly se ještě drobné práce z pře-
dešlého hospodářského roku (draní peří, přástky, 
mlácení obilí), ale zároveň se všichni připravovali 
na  blížící se jaro, počátek nové hospodářské sezó-
ny. Souvisela s tím i řada symbolických magických 
úkonů a pověr, majících zajistit jednak blahonosný 
a plodonosní účinek, jednak ochránit usedlost před 
zlými silami a nepříznivými vlivy. 
Maškary a tanec měly pro naše předky kdysi mnohem 
hlubší smysl hospodářský. Tanec maškar s medvědem 
a  koníčkem, nejoblíbenějšími maskami, kterým byla 
přikládána plodonosná moc, měl přinést kromě plod-
nosti bohatou úrodu na polích a prosperitu dobytka. 
Masopustní koledování v dřívější době mělo také jiný 
význam, zvláště pro chudší lid, kdy už se skromné zá-
soby v domácnosti značně ztenčily.
Ve městech i na venkově se od středověku organizova-
ly taneční zábavy a průvody masek. V masopustních 
průvodech se často objevovalo parodování neoblíbe-
ných úředníků, některých profesí i lidských vlastností 
směšnými maskami. Vzpouru proti spořádanému ži-
votu dokládala účast bláznů a fantastických postav. Li-
dé prostě chtěli slavit masopust svobodně a bez zábran 
a nenechali si toto právo vzít.

Masopustní masky bývaly a dodnes jsou velmi rozmani-
té. Některé, zejména ty zvířecí, mají velmi dlouhou tradici 
a pocházejí z doby před rozšířením křesťanství. Lidi vždy 
lákalo brát na sebe podobu zvířat a s ní i jejich vlastnosti - 
sílu, lstivost a další, které jim připisovali. 
Existuje několik druhů tradičních masek, které se dodnes 
objevují pravidelně. Patří k nim například medvěd, klibna 
neboli kobyla, Žid, bába s nůší. Počet masek v průvodu je 
libovolný, někdy je možné jich napočítat až čtyřicet. Kaž-
dá maska má typický způsob chování, podle něhož hraje 
svou roli. Další záleží na fantazii a také trochu na herec-
kých schopnostech toho, kdo se pod ní skrývá. Většinou 
masky sehrávaly v  domech malá divadelní představení 
podle daného scénáře. Jejich cílem bylo pobavit místní 
i sebe, způsobit chaos a nepořádek, zatancovat si s děvčaty. 
Kulturní dům Střelnice zve příznivce masopustního ve-
selí 2. března 2014 na tradiční masopustní průvod s ty-
pickým pestrobarevným procesím maškar, provázeným 
divadelníky a muzikanty.  Průvod se vydá od baráčnické 
rychty ve 13.00 hodin a projde ulicí Na Příkopech, Hu-

sovou a Klášterskou na Masarykovo náměstí, kde se ode-
hraje krátké kulturní vystoupení. Poté průvod projde ulicí 
Panskou na náměstí Míru, kde vyvrcholí bohatý dopro-
vodný program překvapením.
Jelikož po  masopustním veselí následuje čtyřicetiden-
ní půst, nebude chybět ani typické masopustní hodování 
a tancovačka. Proběhne soutěž v pojídání jitrnic a pití pi-
va. Občerstvení zajištěno.
Masky a maškary vítány, kostýmy lze zapůjčit na baráčnic-
ké rychtě ve středu 19. 2. 2014 a 26. 2. 2014 vždy od 16.00 
do 18.00 hodin.
Na realizaci se spolupodílí Obec baráčníků Kunifer, diva-
delní společnost Jablonský a kapela Ukrutanka.
Kulturní dům Střelnice zároveň zve všechny děti na Dět-
ský maškarní karneval, který se koná v kulturním do-
mě Střelnice v sobotu 1. 3. 2014 a v neděli 2. 3. 2014 vždy 
ve  14.00 hodin. Předprodej vstupenek v  pokladně KD 
Střelnice od 15. 2. 2014.

Ivana Bačáková
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Křížovka

Pozvánky na březen

Užitečné kontakty a tísňová volání
Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba:
384 376 157
Po – Pá: 18.00 – 21.00
So, ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických 
pohotovostí): 384 376 111
(So, ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec: 
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
klášterská 135/ii, 377 22 Jindřichův hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko Město 
Jindřichův Hradec
Panská 136/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 363 546

KD Střelnice - pokladna
Masarykovo náměstí, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/iii, 377 04 Jindřichův hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
dobrovského 1/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
dobrovského 202/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/i, 377 01 Jindřichův hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
kostelní 20/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec
Janderova 147/ii, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/ii, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 359 111

P. Centrum Jindřichův Hradec
Protidrogové poradenství a terapie 
(včetně všech závislostí „nedrogových“, t.j. pato-
logické hráčství, poruchy příjmu potravy, atd.) 
Pravdova 837/ii. („Bílý dům“) 
377 01 Jindřichův hradec
2. poschodí, dveře č. 55.
poradenské hodiny: 
pondělí a středa 8.00 - 12.00/13.30 - 16.30
Tel.: 775 567 705

SoUtěž: poznáte MíSto na fotografii?
Soutěž: Poznáte místo na fotografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpozdě-
ji do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko Město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno v dalším 
vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: ulice Nové Stavení
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Věra Přenosi-
lová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,
čas rychle plyne a my máme za sebou první měsíc v tom-
to roce. Nutno podotknout, že to byl měsíc bohatý na 
události, ať už byly dobré nebo smutné. Nový rok jsme na 
radnici zahájili schválením rozpočtu města pro rok 2014, 
který je navržen jako schodkový. Schodek bude financo-
ván z hospodaření minulých let. Na letošní rok je v roz-
počtu města naplánováno téměř devadesát investičních 
akcí za cca 140 milionů korun, které se rozběhnou v ná-
vaznosti na schválený rozpočet. Mezi nejdůležitější bude 
rozhodně patřit kanalizace a čistička v místní části Buk, 
rekonstrukce komunikací v Otíně a Štítného ulice. Velmi 
zajímavá akce bude rekonstrukce válečného pohřebiš-
tě v prostorách městského hřbitova, která bude rozdě-
lena na dvě části. Předmětem první části je rekonstruk-
ce válečného pohřebiště z 1. světové války, umístěného 
v  nejstarší části hřbitova. Předmětem druhé části poté 

bude rekonstrukce čtyř páteřních 
cest v  areálu hřbitova. Jsem 

přesvědčen, že si toto místo za-
slouží být důstojným pomní-
kem těch, kteří zde odpočívají. 

O realizaci investičních akcí bu-
dete průběžně informováni.

Stanislav Mrvka
starosta města

Slavnostně jsme přivítali 
rok 2014
Příchod nového roku jsme společně přivíta-
li ve  středu 1. ledna 2014 na  náměstí Míru. 
Po zhlédnutí krátkého filmového sestřihu z dění 
v našem městě v uplynulém roce a tradičním no-
voročním přání starosty města Stanislava Mrvky 
byl z městské věže odpálen slavnostní ohňostroj. 

Zachránili život na ulici
Starosta města Stanislav Mrvka poděkoval v úte-
rý 7. ledna dvěma zachráncům zdravotní sestřič-
ce Ivaně Kneslové a doktoru Kryštofu Machovi 
za čin, kterým výrazně přispěli k záchraně lidské-
ho života, když v prosinci minulého roku poskyt-
li ve svém pracovním volnu první pomoc muži, 
který náhle zkolaboval v Klášterské ulici v Jindři-
chově Hradci.

Jindřichův Hradec zahájil 
pilotní projekt Integrovaného 
dopravního systému 
v Jihočeském kraji
Jindřichův Hradec jako první v Jihočeském kra-
ji odstartoval projekt Integrovaného dopravního 
systému, který rozšiřuje MHD na území Jindři-
chova Hradce o  jeho místní části. Jedná se při-
bližně o 80 spojů, které jsou zařazeny navíc ve-
dle MHD do  IDS.  V  pátek 10. ledna v  sídle 
společnosti ČSAD v Jindřichově Hradci oficiál-
ně zahájilo Město Jindřichův Hradec tento pi-
lotní projekt, který funguje již od  začátku led-
na.  Na tiskové konferenci zástupci vedení města 
Jindřichův Hradec, Jikordu, Jihočeského kraje 
a  ČSAD podrobně představili Integrovaný do-
pravní systém v  Jindřichově Hradci. Po  skon-

čení tiskové konference se všichni přítomní vy-
dali novým nízkopodlažním autobusem značky 
Mercedes na  propagační jízdu z  autobusového 
nádraží směr Buk, přes Vajgar zpět na nádraží. 
Po cestě mohla přistoupit i veřejnost. Integrova-
ný dopravní systém rozšiřuje městskou hromad-
nou autobusovou dopravu na území Jindřichova 
Hradce o  jeho místní části (Buk, Děbolín, Dol-
ní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, 
Políkno, Radouňka). Všechny autobusové linky 
a zastávky v systému jsou označeny logem IDS. 
Pro občany je cestování samozřejmě výhodněj-
ší především z toho pohledu, že mohou z míst-
ních částí Jindřichova Hradce cestovat za  cenu 
MHD, mohou si koupit roční zvýhodněnou jíz-
denku v celé zóně IDS a v rámci časové jízdenky 
přestupovat bez omezení. Výhodné je také jízdné 

pro rodiče na mateřské dovolené, pro školy a pro 
občany nad 70 let je cestování po vyzvednutí pří-
slušné nepřenosné karty zdarma.

Občané měli možnost besedovat 
s představiteli města
Již tradičně uspořádal spolek Přátel starého Jin-
dřichova Hradce besedu s  představiteli města 
v  konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. 
Setkání se konalo v  pondělí 13. ledna za  účas-
ti starosty města Stanislava Mrvky, místostaros-
ty Pavla Vejvara a Bohumila Komínka. Vedoucí 
odboru rozvoje Vladimír Krampera občanům 
představil nejvýznamnější realizované investič-
ní akce roku 2013. Ve  druhé části prezentoval 
vedoucí oddělení památkové péče Milan Bu-
reš provedené akce týkající se památkové péče 
za rok 2013. V poslední části Vladimír Krampera 
seznámil účastníky s nejvýznamnějšími akcemi 
z návrhu rozpočtu pro rok 2014, jako jsou napří-
klad rekonstrukce komunikace Otín směr Hrut-
kov, okružní křižovatka na  Hvězdárně, úprava 
prostranství na pozemku pod Klášterem, systém 
dešťové a splaškové kanalizace v místní části Buk, 

skládka dlažebního materiálu na Jiráskově před-
městí, úpravy městského hřbitova – rekonstruk-
ce válečného pohřebiště a  rekonstrukce páteř-
ních komunikací a další. V závěru měli občané 
možnost klást představitelům města otázky, vyja-
dřovat své názory a připomínky. Diskutovalo se 
například o městské hromadné dopravě, Huso-
vých sadech a územním plánu města.

Prezentace města 
Jindřichův Hradec na veletrhu 
Regiontour
Jindřichův Hradec se od čtvrtka 16. ledna do ne-
děle 19. ledna prezentoval na  brněnském vý-
stavišti v  rámci veletrhu turistických možností 
v  regionech Regiontour. Město vystavovalo své 
propagační materiály na společném pultě s měs-
ty DSO Česká inspirace v  expozici Czech Tou-
rism a také mělo samostatný pult v rámci expo-

zice Jihočeského kraje. Dalšími připravovanými 
veletrhy, na kterých se město bude prezentovat, 
jsou únorové Slovakiatour Bratislava a  Holiday 
World Praha.

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!

Informace k dotazům občanů

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v po-
pelnici a pak na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade 
na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se 
tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno sme-
tí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme 
totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba 
staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět pro-
cent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plas-
tové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, 
jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, 
evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí re-
cyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby. 
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu 
vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili 
takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění 
jejich zákonných povinností. 
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vy-
sloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen nej-
větší z českých kolektivních systémů ELEKTROWIN jich za osm let své 

existence vytvořil 
na  12  000. Další stá-
le přibývají. Jde o  to, 
aby to nikdo neměl 
se svou starou ledni-
cí, pračkou nebo třeba 
elektrickou zahradní 
sekačkou na  nejbliž-
ší sběrné místo příliš 
daleko. 
Abychom mohli nabí-
zené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – 
podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. 
Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracová-
ní disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škod-
livých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí. 
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou 
díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad 
– a za jeho zpracování bychom už museli platit. 
V  Jindřichově Hradci pro Vás zajistilo město možnost bezplatného 
ukládání použitého elektra na  sběrném dvoře v  ulici Ruských Legií 
a na skládce Fedrpuš a společnost Elektrowin u jednotlivých prodejců.
Děkujeme všem, kteří třídí.

František Bulíček

Občané se opakovaně dotazují k problematice od-
padů, a  proto uvádíme několik základních infor-
mací a čísel. Vše dále uvedené se týká pouze nádob 
ve vlastnictví města a umístěných volně na veřej-
ných prostranstvích.

Odpadkové koše:
V  J. Hradci, místních částech a  cyklostezkách je 
rozmístěno 401 ks odpadkových košů. Za rok 2013 
bylo provedeno 59 756 svozů a tato služba nás stá-
la 1 051 719 Kč.
Tyto koše slouží pro ukládání odpadu při pohybu 
občanů po veřejných prostranství, ale též  pro uklá-
dání psích výkalů. Do košů se neukládají čisté slož-
ky separovaného odpadu, tzn. papír, PET, kov, elek-
tro, textil, oduv a pod.
Nové koše se sice při výstavbě rozmísťují i nadále, 
ale snahou je spíše rozmístění optimalizovat a koše 
přemísťovat z míst, kde nejsou využity.
Na  sídlištích a všude, kde jsou na veřejných pro-
stranstvích umístěny nádoby na směsný komunál-
ní odpad v majetku města, je možné tyto v případě, 
že je v nich ještě místo,  použít  jako koše a není nut-
né požadovat osazování dalších košů.
Speciálním problémem je vandalismus, kdy je ve-
likým hrdinstvím koš povalit a  rozbít, případně 
u plastového jej utrhnout. Koše nahrazujeme odol-
nějšími, při opravách používáme díly ze starších 
a daří se též dopadnout pachatele a vymoci na nich 
zaplacení škody.
Pozitivním trendem posledních tří let je klesající 
počet odcizených košů.

Psí výkaly:
Každý majitel psa, který zaplatí poplatek, může zís-

kat na místě kde poplatek platí, na požádání zdar-
ma plastové sáčky. Tyto sáčky řádně uzavřené může 
vhodit do odpadkového koše, případně do kontej-
neru nebo popelnice na směsný odpad. 
V Husových sadech, dále v ulici Panská a Klášter-
ská jsou na lampách veřejného osvětlení umístěny 
zásobníky s papírovými sáčky pro stejný účel, a ty-
to mohou použít pro své psy i návštěvníci města.
Znečišťování prostranství psy kontroluje a pokutu-
je městská policie.

Nádoby na elektroodpad a textil:
Slouží pouze pro daný druh odpadu, který je 
na kontejneru uveden.
Snaha umístit například do kontejneru na textil te-
levizor, se nám nejspíše nepovede a je bezpředmět-
né požadovat nápravu.
Při poslední kontrole nově dodaného kontejneru 
na elektroodpad ve starém Otíně v něm byla trá-
va, obuv,  textil a plasty. Jediné co chybělo byl elek-
troodpad.

Nádoby na sklo, papír a plast:
Občané v převážné míře dobře třídí, roste množ-
ství odpadu v kontejnerech a  tím jsou stále plné. 
Není účelné počty nádob vzhledem k  nedostat-
ku volných míst pro jejich umístění a nárůstu pe-
něz na jejich pořízení navyšovat, ale pokusíme se 
vstoupit do jednání se svozovou firmou a zajistit je-
jich častější svoz. Též podnikatelské subjekty si mu-
sí řešit svojí produkci výše uvedených odpadu sa-
mi, a ne používat nádoby občanské.
Informace o nakládání s odpady:
Každá obec má v  rámci zákonných norem svůj 
způsob, který je určen vyhláškou, a s kterou je nut-

né se předem seznámit.
Na  stránkách města www.jh.cz v  sekci praktické 
informace a  nakládání s  komunálními odpady je 
uveden:
- harmonogram svozu komunálního odpadu
- harmonogram svozu kontejnerů na zeleň a ob-
jemný odpad v místních částech
- seznam odpadů přijímaných na sběrném dvoře
- text obecně závazné vyhlášky města o nakládání 
s komunálním odpadem
- otevírací doba sběrného dvora
- umístění kontejnerů a v nich sbírané druhy elek-
troodpadu ve městě a v místních částech
- umístění kontejnerů a v nich sbírané druhy textil-
ního odpadu ve městě.

Co se připravuje:
- probíhá výstavba kompostárny
- zahájilo se projektování nového sběrného dvora
- v  rámci zajištění materiálu pro kompostárnu se 
uvažuje o změnách v separaci biomateriálu

Kontaktní místo pro agendu odpadů:
e-mail bulicek@jh.cz
telefon 384 351 165.

dispečer svozové firmy AVE
Josef Vránek
e-mail josef.vranek@avecz.cz
telefon 724 983 679

Děkujeme všem, kteří separují a snaží se dodržovat 
daná pravidla.

František Bulíček
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Město Jindřichův zveřejňuje svůj záměr
prodat
1ks mobilní stavební buňky 

Podmínky:
• obálkovou metodou za minimální nabídko-

vou cenu 3 000  Kč včetně DPH 
• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 

městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a  organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní

• žadatel uhradí náklady za  vypracová-
ní znaleckého posudku ve  výši 1  440  Kč 
včetně DPH

• Bližší informace mohou zájemci získat 
na  odboru správy majetku Města J. Hra-
dec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, 
kontaktní osoba – Hana Mitasová, 2. patro,         
č. dveří 211, tel. 384 351 163.  

pronajmout
objekt bez čp. na pozemku p.č. 1683/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře 68 m2, obec i k.ú.      
J. Hradec, jako sklad, za těchto podmínek: 

• formou nabídkového řízení, obálkovou me-
todou za  minimální nabídkovou cenu 600 
Kč/m2/rok včetně DPH

• pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou 

• veškeré opravy a údržbu objektu provede ža-
datel vlastním nákladem

• žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a  organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní

• Bližší informace mohou zájemci získat 
na odboru správy majetku Města J. Hradec, 

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, kon-
taktní osoba – Ladislava Ledvinková, 2. pat-
ro, č. dveří 202, tel. 384 351 164.

Blanka Slavíková

Anketa pro občany Jindřichohradecka – poděkování za spolupráci
Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní 
Čechy připravilo anketu, jejímž cílem bylo zjistit názory a připomínky ob-
čanů související s rozvojem sociálních služeb na Jindřichohradecku.
Anketa byla dostupná na www.jh.cz v aktualitách v měsíci prosinci 2013, 
také byla otištěna v regionálním tisku. Osloveny byly i obecní úřady v obci 
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec a poskytovatelé sociálních slu-
žeb na Jindřichohradecku.
V  Nové Bystřici obdrželi občané anketu jako 
součást prosincového Zpravodaje novobystřic-
kých občanů.
Velmi výraznou mírou přispěly k distribuci an-
kety studentky Střední zdravotnické školy Jind-
řichův Hradec, které nám pomáhaly sbírat da-
ta v  Jindřichově Hradci, dále v  Nové Bystřici,    

Strmilově, Nové Včelnici a v Kardašově Řečici.
Všem, kteří se zapojili, ať už šířili anketu nebo věnovali svůj čas k vyplnění an-
kety, touto cestou děkujeme.
Výsledky ankety budou zveřejněny na  internetu a  v  médiích během měsíce 
února 2014 a budou využity při plánování nových sociálních služeb.

Zdeňka Šindelářová

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Pravidla a ceník plakátování na výlepových plochách města
Město Jindřichův Hradec má k dispozici šest výlepových ploch, které je možné využívat pro propagaci akcí. Od 1. ledna 2014 platí pravidla a ceník vý-
lepu na městských plochách. Standardní výlepový den bude každé pondělí a sběr plakátů do pátku každého předchozího týdne v Informačním středis-
ku města Jindřichův Hradec (8. 00 – 17.00 hodin). Plakátovací kampaň lze objednat výhradně do posledního dne dalšího standardně výlepového dne. 
Cena je kalkulována za každý započatý den trvání kampaně (od pondělí do pondělí). 

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE

Ceník výlepu

Formát
Cena za 

1 plakát na 1 den 
(s 21%DPH)

Velikost 
plakátů 
v cm2

A4 1 Kč 1 - 630
A3 3 Kč 631 - 1600
A2 4,50 Kč 1601 - 2900
A1 6,50 Kč 2901 - 5600
A0 8 Kč 5601 - 9999

+ poplatek za expresní výlep 300 Kč

Bližší informace na tel. číslech – 384 497 473, 
384 363 546, e-mail: strelnice@jh.cz, www.jh.cz

Radim Staněk

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC
registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058
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městská policie
Výpis z událostí
Nový rok nezačal dobře pro skupinku lidiček, která 
odpalovala novoroční ohňostroj na poli u křižovat-
ky ulic Nežárecké a Mlýnské. Asi hodinu po půlno-
ci k nim přišli dva příslušníci etnické menšiny obý-
vající dům nedaleko a požádali jednoho mladíka ze 
skupinky o zapalovač. Měli smůlu, neboť tento byl 
rodilý Angličan a nerozuměl by ani spisovné češti-
ně, natož „slangu místního gangu“. Za to, že nero-
zuměl, dostal od jednoho z mužů facku. Kamarád-
ka, která se ho zastala, dopadla stejně. Na dalšího 
ze skupinky se útočník vrhnul pěstmi a oba skon-
čili na zemi. Napadený měl zlomený nos a očnici. 
Po příjezdu strážníků ho jedna z kamarádek odvez-
la na ošetření do nemocnice. Strážníci vše zadoku-
mentovali a pro podezření z trestného činu výtrž-
nictví a ublížení na zdraví vše předali Policii ČR.
Nezačal dobře ani pro majitelku hotelu Vajgar, kte-
ré bujaří hosté zničili dveře a zařízení hotelu v ce-
ně cca 10  000 Kč. Strážníci po  zhlédnutí spouště 
na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si věc 
převzala jako podezření z trestného činu.

3. 1. 2014 v 18.00 hodin vyjížděli strážníci do Al-
berta, kde známý zloděj opět odcizil kosmetiku, 
tentokrát v hodnotě 1100 Kč. Jako důvod strážní-

kům uvedl, že chtěl ukradené zboží prodat v hos-
podě za pár stovek. Vzhledem k četnosti jeho pro-
hřešků bude přestupek proti majetku řešit právní 
oddělení MěÚ.

4. 1. 2014 odpoledne se tři zdejší bezdomovci roz-
hodli, že si zajdou na gáblík do některé z místních 
restaurací. Peníze stejně nemají, průšvih je nemine, 
tak proč si nevybrat zrovna Zlatou Husu, restauraci 
hotelu Concertino. Vstoupili, pohodlně se usadili 
a objednali si guláš. Ochotný číšník, který ani pod-
le jejich zevnějšku nerozpoznal, že se jedná o osoby 
bez domova, jim vysvětlil, že guláš zrovínka nema-
jí, ale plně jej nahradí, ba i předčí vynikající svíčko-
vá na smetaně. Nabídka se jim líbila, takže se svíč-
kovou ochotně, ba i rádi souhlasili. Z profesionální 
ochoty personálu poznali, že zde jim pšenka po-
kvete. Zkonzumovanou svíčkovou zapili několika 
Kozlíky a zjistili, že by to chtělo ještě nějaký záku-
sek. Samozřejmě, že po pivku je vynikající zákusek 
slaný, takže si poručili hnedle čtyři do křupava pro-
pečené vídeňské řízky. Ty samozřejmě bez přílohy, 
protože housky už je na nich beztak dost. Pojed-
li, popili a ještě nějaké to pokouřeníčko by to chtě-
lo. Aniž by dbali „upřímného“ varování ministra 

zdravotnictví, objednali dvoje Marlbora. Po číšní-
kově otázce, zda může přinést účet, se jeden z bez-
domovců zdekoval a zbylí dva se stoickým klidem 
prohlásili, že měli hlad, tak peníze neřešili. Přivola-
ní strážníci přestupek proti majetku zadokumento-
vali a předali právnímu oddělení MěÚ.

5. 1. 2014 v  08.10 hodin oznámil výpravčí ČD, 
že v areálu viděl čtyři osoby s károu, což je vždy 
podezřelé. Strážníci vyjeli na  místo a  ony oso-
by zastihli již bez káry na autobusovém nádraží. 
Na dotaz, kde mají káru, je jeden muž ze skupiny 
odvedl do výkupny kovů v areálu ČSAD, kde by-
la kára zaparkovaná. Muž uvedl, že na káře při-
vezl nějaké traverzy. Zaměstnanec výkupny jeho 
výpověď potvrdil a uvedl, že mu za traverzy vy-
platil celkem 1058 Kč. Protože se jednalo o známé 
firmy, byla na místo přivolána ještě hlídka Policie, 
která spolu s hlídkou městské policie všechny čty-
ři osoby převezla na zdejší obvodní oddělení, kde 
bylo zjištěno, že „lupínci“ v jedné sběrně traverzy 
ukradli a v jiné je prodali. Věcí se nadále zabývá 
Policie ČR.

Rudolf Gabriel

policie Čr
Prevence:   
1) Kontroly honů 
Myslivecká sezóna je u svého konce. Policisté z Územního odboru Jindřichův 
Hradec kontrolovali   myslivce před započetím honu.    
Prevence není nikdy dost, a proto kontrolují policisté, zda myslivci nepožili alko-
hol, zda mají v pořádku potřebné doklady jako zbrojní průkaz, průkaz zbraně, 
lovecký lístek a pojištění. Rovněž kontrolují, zda nejsou na honu přítomny děti 
do 15 let věku. Z preventivních důvodů je vhodný reflexní oděv tzv. honců, kdy 
samozřejmě není vůbec žádoucí, aby si někdo z účastníků honu oblékl maskáčo-
vý oděv, jelikož poté může splynout s přírodou a být snadným  terčem možné-
ho úrazu. 
Je zakázáno střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zá-
sobníkem schopným pojmout více než dva náboje! V průběhu honu je velmi dů-
ležitá správná manipulace se zbraní, střílet je vždy nutno z leče ven, nikoli dovnitř. 
Po ukončení honu je opět potřeba dodržet správné uložení zbraně. V dnešní do-
bě by měl mít každý myslivec doma zbraň vhodně zabezpečenou, nejlépe v tre-
zoru. Rozhodně nelze zbraň pověsit například doma na věšák přímo v předsí-
ni a nechat ji tak  svému osudu.
Na kontrolu honů se specializují policisté z Oddělení služby pro zbraně a bezpeč-
nostní materiál, ale i z jednotlivých obvodních oddělení.    
Kontroly  v loňském roce proběhly zcela  bez závad. Na Jindřichohradecku by-
lo v lovecké sezóně 2013 zkontrolováno 11 honů, kdy policisté namátkové kont-
roly prováděli až do prosince.

2) Jarní prázdniny se blíží, předejděte 
zbytečným úrazům dětí!
Jarní prázdniny nejen v Jindřichově Hradci už klepou pomyslně na vrátka. Ško-
láci i předškoláci se těší na zimní radovánky. Aby se děti školou povinné vrátily 
opět do lavic či mateřských školek zdrávy a hlavně bez úrazu, je potřeba s nimi 
o bezpečnosti při zimních sportech pohovořit adekvátně jejich věku! Děti je nut-
né při zimních sportech intenzivně hlídat a nepouštět je z dohledu. Dodržování 

bezpečnosti při zimních sportech jim připomínají nejen policisté, ale hlavně ro-
diče i učitelé. Bohužel, děti mnohdy zapomenou na rady dospělých a mohou tak 
snadno přijít k úrazu. Co dělat, aby se úraz nestal?

Hlavní zásady, na které bychom měli v zimním období dbát.

NA LYŽÍCH
Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snow-
boardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách podobně jako např. v silničním 
provozu platí určitá pravidla, která by měl znát každý lyžař.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní ly-
žařskou federací:
1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil 

jinou osobu a nezpůsobil škodu. 
2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v sou-

ladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím. 
3. VOLBA SMĚRU – Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, mu-

sí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu 
pod ním. 

4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstu-
pem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře. 

5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku 
anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak 
mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba 
se chovat při každém zastavení. 

6. ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné upro-
střed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. 
V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit 
může poté na okraji sjezdovky. 

7. STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjez-
dovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustou-
pit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky. 
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8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách re-
spektovat jejich označení. 

9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout 
pomoc. 

10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout 
údaje o své osobě. 

Je helma opravdu přínosem?
Každá helma, která se na našem trhu prodává, musí projít náročnými testy pod-
le směrnic Mezinárodní lyžařské federace a každý model projde před uvedením 
na trh testy Evropské unie. Na každé takové helmě je pak možno nalézt štítek 
s certifikátem (například přilba odpovídá evropskému standardu normě prEN 
1077 pro jízdu na lyžích a na snowboardu). Zajímavým doplňkem, opět ve vaz-
bě na co nejmenší počet trvalých následků zranění, je jednoduchý štítek, který 
si každý, kdo si helmu pořídí, vyplní a nalepí dovnitř přilby. Vyplněné údaje in-
formují případný nutný lékařský zásah o jménu a příjmení, o adrese a telefonním 
spojení na lyžaře, o zdravotní pojišťovně a spojení na osobního lékaře, o případ-
ných alergiích lyžaře a v neposlední řadě pohotovostní štítek obsahuje krevní sku-
pinu milovníka zimních sportů.

Bezpečnost nade vše!
Mimo lyžařských přileb je nutné dále chránit oči před úrazem či před po-
větrnostními vlivy. Sjezdové brýle zvyšují i lyžařovu bezpečnost, protože mu 
umožňují lépe vidět a  rozhodovat se v  extrémních podmínkách, např. při 

hustém sněžení, mlze či při ostrém slunci. Nejvhodnější jsou lyžařské brý-
le s dvojitým sklem a s možností výběru několika různých filtrů a tónování. 
Dalším opatřením je nošení chráničů páteře. Chrániče jsou vyráběny v ně-
kolika velikostech, podle výšky postavy. Správná funkce chrániče je zajiště-
na, pokud sahá od konce šíje až po kostrč. Je vyroben z tvrdých plastových 
článků, které jsou doplněny o tlumící vrstvu z měkkého materiálu. Nepodce-
ňujte výběr vhodného, bezpečného, velikosti a schopnostem odpovídajícího 
vybavení! Helma je nezbytná nejen u dětí a začátečníků, ale i na přeplněné 
sjezdovce.

NA SÁŇKÁCH
Dbát, aby dítě sáňkovalo na bezpečných místech a v doprovodu dospělého. Pozor 
na spolujezdce a pevné překážky (stromy apod.) Vyvarovat se takových kluzišť, 
která vedou poblíž komunikace či snad přímo přes ni.

NA BUSLÍCH
Pozor na tenký nebo rozmrzající led. Malé děti a začátečníci by měli bruslit pou-
ze s dospělou osobou. Nepodceňovat nošení helmy na ledě, obzvlášť na přeplně-
ném kluzišti či rybníce. Jindřichohradečtí policisté přejí dětem i jejich rodičům 
hodně sněhové nadílky, spoustu krásných společných zážitků a hlavně žádné zra-
nění či úraz! 

Hana Millerová

spoleČenská kronika
První občankou města je Markétka
První občankou města Jindřichův Hradec se stala Markéta Kvasničková, která se narodila v jindřichohradecké ne-
mocnici v pondělí 6. ledna 2014 ve 22.35 hodin Barboře Kvasničkové a Josefu Kvasničkovi. Na malou Markétku, kte-
rá vážila 2550 gramů a měřila 47 cm, doma čeká desetiletý bráška Aleš. Slavnostní přivítání starostou města Stanisla-
vem Mrvkou se uskutečnilo ve středu 8. ledna na pokoji Gynekologicko-porodnického oddělení jindřichohradecké 
nemocnice. Rodiče obdrželi z rukou starosty Mrvky zlatou pamětní minci, maminka květinu a miminko velkého 
plyšového medvěda. Rodičům přišli také pogratulovat ředitel nemocnice Miroslav Janovský, primář gynekologicko – 
porodnického oddělení Jiří Štětka a Karel Bajer, místopředseda představenstva.

Karolína Průšová

Ježíš - věčný Bůh, který vyrůstá v rodině
2. února slavíme svátek přinesení Ježíše do Jeruzalémského chrámu. V Bibli o něm 
čteme: „Rodiče přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby podle ustanovení zákona oběto-
vali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl 
to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. 
Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hos-
podinova Mesiáše. A tehdy, veden Duchem, přišel do chrámu. Když pak rodiče 
přinášeli Ježíše, vzal ho Simeon do náručí a chválil Boha... Ježíšův otec a matka byli 
plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce 
Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých a jako znamení, kterému se 
budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mno-
hých srdcí." (Bible, Evangelium podle Lukáše 2, 22 - 35)
Už od počátku stvoření světa počítal Bůh s tím, že se stane člověkem, přijme lid-
skou přirozenost. A tak jako každý z nás, i Boží Syn Ježíš prožíval dětství obklopen 
láskou své maminky Panny Marie a svatého Josefa. V rodině vyrůstal, byl posluš-
ný rodičům a později se podílel na každodenních starostech. Svatá Rodina - Ježíš, 
Maria a Josef - obývající dům v Nazaretě, nás tak učí zachovávat tento Boží řád, 
postavit rodinu na první místo, jako základ společnosti. Je to veliký příklad pro 
rodiče, v Panně Marii vidíme obraz matky, která ve všem podřizuje svůj život pé-

či o dítě. Ve svatém Josefovi zase obětavého otce, který nese zodpovědnost za tuto 
rodinu, veden Božími vnuknutími. 
Je důležité se hlouběji zamýšlet nad posláním rodiny právě v dnešní době. Vždyť 
rodina a rodinný život je pro lidskou sobeckost a touhu po nezávislosti dnes doslo-
va ničen, ne-li přímo ve vážné krizi. Jen málokde nalezneme takové rodiny, které 
by svůj rodinný život podřizovaly Bohu. Trpí tím nejen děti, sami rodiče nakonec 
přicházejí o milost plynoucí z opravdové manželské a rodičovské lásky.
Současný papež František mnohé mile překvapuje svými činy i slovy, zdá se ale, že 
některým lidem uniklo jeho sociální zaměření k obnově rodiny. V tomto a příš-
tím roce nasměroval katolickou církev, aby se zajímala o obnovu rodiny, hledala 
prostředky, jak pomoci zejména mladým rodinám, obnovila přítomnost modlitby 
a evangelia v rodině. Papež František učí církev nečekat, ale aktivně měnit to, co 
ve světě kráčí špatným směrem. Myslím, že je mu třeba v tom pomoci a poslech-
nout ho. Na obnově rodiny může každý z nás spolupracovat. Bez obnovy rodiny 
nemůže náš stát prosperovat, a tak je na čase vrátit rodině její poslání a důstojnost 
podle Božích plánů. Ve světě je mnoho toho, co rodinu ničí, ale Bůh nám chce dát 
o to více prostředků k její obnově. 

P. Jiří Špiřík

Přivítali jsme nové občánky
První letošní vítání nově narozených dětí starostou města Stani-
slavem Mrvkou se uskutečnilo v pátek 10. ledna v refektáři Muzea 
fotografie a Moderních obrazových médií. Přivítány do života byly 
tyto děti: Bosáková Adéla, Hauser Vojtěch, Jašarová Michaela, Ka-
lajová Rosarie, Komárková Ondřejka, Leixnerová Ema, Medek Jan, 
Novák Ben, Přibyl Jan, Shivalanka Kiran.

Karolína Průšová
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             Datum       Datum
            narození       úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 6. 12. 2013 do 12. 1. 2014 nás opustili:  

Václav JANŮ, Kolence 15. 8. 1925 6. 12. 2013
Marie ZAHRADNÍKOVÁ, Radouňka 16. 9. 1927 7. 12. 2013
Bedřich ZUZÁNEK, Jindřichův Hradec 19. 2. 1923 7. 12. 2013
Růžena TETIVOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 4. 1921 8. 12. 2013
Jaroslava HAMROVÁ, Radouňka 9. 11. 1955 9. 12. 2013
Miloslav DVOŘÁK, Hostějeves 18. 2. 1923 10. 12. 2013
Ladislav PROCHÁZKA, Dobrotín 30. 10. 1941 11. 12. 2013
Vladimír CHRT, Jindřichův Hradec 14. 3. 1930 11. 12. 2013
Ladislav PROCHÁZKA, Dobrotín 30. 10. 1941 11. 12. 2013
Jiří BÍLÝ, Kardašova Řečice 10. 4. 1932 11. 12. 2013
Emilie MEDKOVÁ, Nová Bystřice 17. 6. 1921 12. 12. 2013
Bohuslav PICKA, Jindřichův Hradec 26. 3. 1944 12. 12. 2013
Marie VLÁČILOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 10. 1930 14. 12. 2013
Pavel ŠPADRNA, Malíkov nad Nežárkou 25. 7. 1977 15. 12. 2013
Olga PÍCHOVÁ, Jindřichův Hradec 26. 12. 1925 17. 12. 2013
Marie PETRŮ, Bednárec 10. 12. 1932 17. 12. 2013
František AUGUSTA, České Velenice 9. 2. 1925 18. 12. 2013
Růžena ČIHÁKOVÁ, Číměř 31. 3. 1929 18. 12. 2013
Růžena LANGWEILOVÁ, Staňkov 20. 3. 1918 20. 12. 2013
Jaroslav NOVÁK, Děbolín 13. 12. 1927 20. 12. 2013
Bohumil ŠPULÁK, Lžín - Dírná 10. 6. 1919 21. 12. 2013
Václav VODIČKA, Kardašova Řečice 24. 3. 1957 22. 12. 2013
František CHMELÍK, Rodvínov 4. 8. 1927 25. 12. 2013
Oldřich DYTRICH, Jindřichův Hradec 11. 5. 1928 25. 12. 2013
Zdenka  BLECHOVÁ, Nová Olešná 18. 3. 1936 26. 12. 2013
Marie VONDRKOVÁ, Záhoří 16. 11. 1937 26. 12. 2013
Jana  REJHONSOVÁ, Kardašova Řečice 17. 1. 1935 26. 12. 2013
Hana KÁROVÁ, Jindřichův Hradec 23. 10. 1931 30. 12. 2013
Miloslav KOCOUREK, Matná 15. 3. 1940 31. 12. 2013

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem po-
zůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík Foto: Liliana Frühaufová

Luboš RADOSTA, Višňová 16. 7. 1967 31. 12. 2013
Marie REJHONSOVÁ, Kardašova Řečice 22. 2. 1923 2. 1. 2014
Bohumila LEXOVÁ, Stráž nad Nežárkou 24. 2. 1937 2. 1. 2014
Ladislav KLÍMA, Kunžak 13. 3. 1929 3. 1. 2014
Jiří  ČECH, Jindřichův Hradec 22. 7. 1945 3. 1. 2014
Bohuslav BICENC, Číměř 11. 8. 1937 5. 1. 2014
Otto HANSAL, Nový Vojířov 13. 9. 1941 5. 1. 2014
Josef JÍRA, Ratiboř 7. 5. 1937 6. 1. 2014
Bohumír PAULÍK, Lomy 23. 10. 1941 6. 1. 2014
Zdeňka IDLBEKOVÁ, Otín 12. 5. 1942 7. 1. 2014
Josef ČÁP, Lipovka 20. 1. 1930 7. 1. 2014
Johanna ČMUCHÁLKOVÁ, J. Hradec 18. 6. 1917 9. 1. 2014
Oldřich LINHART, Plasná 19. 9. 1946 10. 1. 2014
Jan KRÁLÍK, Číměř 15. 4. 1926 12. 1. 2014

             Datum       Datum
            narození       úmrtíJméno, příjmení, bydliště

pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Zimní měsíce roku 1914 popřály množství sněhu, a tak jindřichohradecká mládež sáňkovala, brusli-
la a věnovala se také „lýžení“, které pomalu pronikalo na jihu Čech do života běžných lidí. Mezi úno-
rovými událostmi se samozřejmě objevily obvyklé lesy, ale také další zimní radovánky, jako byly za-
bijačkové hody. Bohatá byla i přednášková činnost. V únorových číslech Ohlasu se také sešlo velké 
množství zpráv o krajanech ve světě, pravděpodobně související se zaslanými vánočními a novoroč-

ními pozdravy do redakce. Ohlas se tak rozlétl od Chicaga přes Washington, Nebrasku a Bolivii až do jihoafrického Johannesburgu. Již tradičně byla na strán-
kách Ohlasu věnována pozornost české otázce a s ní souvisejícím aktualitám na politické scéně, v únoru zákonu o jazykové úpravě u zeměpanských úřadů.  

7. února 1914
Osnova zákona o jazykové úpravě 
u zeměpanských úřadů
předložená vládou právem potkává se s  velkým 
odporem celého českého národa. Že vláda Něm-
cům v ní skutečně nadržuje a přeje mnohem více 
než nám Čechům viděti nejlépe z toho, že stanovila 
za smíšený okres pouze takový, který má 35% dru-
hé národnosti. Taková menšina česká jest jen ve čty-
řech okresech. Ve čtyřech okresech jest naopak nad 
35% Němců (Horšův Týn, Dvůr Králové, Manětín 
a Prachatice). Kdyby vzato bylo 20%, obnášel by po-
čet smíšených okresů o 14 více – celkem 32. Mimo to 
Praha, kde jest Němců velice pořídku, má býti pro-
hlášena za dvojjazyčnou. Bude proto nanejvýš potře-
bí, aby čeští poslanci vší silou zasadili se o důkladnou 

změnu této předlohy, ačli ovšem bude vůbec projed-
nána.

Sňatek
Pan Leo Singer, syn továrníka p. Zik. Singra slaví sňa-
tek svůj se slečnou Adou Ledererovou, dcerou advo-
káta p. Dr. E. Lederera dne 24. t. m. v Jindř. Hradci.

Děšťoměrná a teploměrná zpráva 
za měsíc leden 1914
Letošní leden jest měsícem mrazu a  zimy, jak býti 
má; celý měsíc mrzne důkladně. Jenom 4., 5. a 6. led-
na byla průměrná teplota nad nulou teploměru, ale 
průměrná teplota celého měsíce jest -6,7 °C, kdežto 
loni byla -3,4 °C. Nejstudenější den byla neděle 25. 
ledna při -14,2 °C průměrné teploty a nejteplejší byl 
5. leden při +1,2 °C. Nejchladnější ráno bylo 16. led-

na při -20 °C, 25. při -19,4 °C a 18. a 26. ledna přři 
-18 °C. Dne 6. ledna na sv. Tři krále bylo při +0,7 °C 
nejteplejší ráno. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší tep-
lotou jest letos 22,1 °C. Od 1. do 12. vál vítr západ-
ní a bylo 9 prvních dnů pošmourno a sněžilo téměř 
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denně; ale 12. odpoledne obrátil se vítr a vál pak vý-
chodní neb jihovýchodní s malými změnami a na-
stalo krásné, jasné a slunečné počasí. Jasných a slu-
nečných dnů bylo 16, polojasných 5 a pošmourných 
deset. Byl tedy leden příjemný sluncem. Srážek spad-
lo v lednu 32,4 mm, sněžilo 14x a 4x pršelo. Sníh le-
ží od 30. prosince po celý měsíc leden a napadalo ho 
38 cm. Hlavně od 9. nastala sanice v naší krajině vše-
obecná a po celý leden mládež hojně sáňkuje na ro-
hačkách a od 12. ledna nastalo i klouzání na Vajgaru, 
poněvadž led měřil již 20 cm, a tak se holduje sáňko-
vání a bruslení mnohdy až příliš, bez ohledu na zdra-
ví, hlavně dýchacího ústrojí. Též lyžařství se pěstuje 
poněkud. Ledování nastalo letos až 7. ledna a trvalo 
skoro 3 neděle; led vozili na vozech i na saních. Dkr.

14. února 1914
Sňatek
Pan Waldemar Maresch, lesmistr Jeho Excelence 
hraběte Černína, slaví sňatek svůj se slečnou Mizzi 
Tischlerovou, dcerou pana Ferdinanda Tischlera, ře-
ditele továrny na papír ve Vraném nad Vltavou, dne 
24. února ve farním chrámu ve Vraném.
Z Chikaga se nám oznamuje, že dne 11. února vstou-
pil do svazku manželského pan Jaroslav Laadt, majitel 
kvetoucího velkozávodu oděvnického v Chikagu se 
slečnou Lilian Rose Fučíkovou. Krajan náš je synem 
pana A. Laadta v městě našem s chotí svou při nejlep-
ším zdraví se zdržujícího a jest nyní již plných 12 let 
v Chikagu. Zajímavo jest, že i druhý syn pan A. Laadt 
zvolil též Ameriku za svou novou vlast, a sice již před 
22. roky, a jest nyní rovněž v Chikagu ředitelem jed-
noho s největších pivovarů tamních, českého pivova-
ru Atlas Brewing. Oběma krajanům daří se za mořem 
tak znamenitě, že na návrat aspoň té doby nepomýš-
lejí, ač při to rádi vzpomínají své české vlasti.

Šikovatel se zastřelil
Předevčírem ráno zastřelil se v  Jindřichově Hradci 
šikovatel 88. pěš. pluku Vondrák. Zoufal si prý z ne-
šťastné lásky.

Bohatý žebrák
V  Přešticích zemřel žebrák Hynek Beneš. Po  jeho 
smrti nalezena byla ve slamníku jeho postele spoři-
telní knížka na 12,000 K. Byla odevzdána k uschová-
ní obecnímu úřadu.

21. února 1914
Vepřové hody
Měšťanská beseda pořádá v pondělí 23. t.m. v 3 hod. 
ve spolkových místnostech vepřové hody, ku kterým 
mají přístup členové a jimi uvedení hosté.

Vínek
Sboru dobrov. hasičů konal se v  sobotu dne 14. 
února v sále na Střelnici. Také tento vínek vynikal 
svou jednoduchostí v každém směru, i tím pravým 
upřímným rázem přátelským. Hojnost tančících 
účastníků náležela většinou k nejmladšímu dorostu, 
zejména dívčímu a zajisté u mnohých byl tento vínek 
prvním vstupem do společenského života. Rovněž 
jednoduché nenádherné avšak velmi vkusné úbory 
dívek, většinou barvy bílé a světlé čamary hasičů, do-
daly vínku tomu rázu nenucené domácí zábavy, kte-
rá neochabla ani v ranních hodinách, k čemuž ov-
šem značně přispěla řízná k tanci nutící a neúnavná 
hudba střelecká, řízená osvědčeným kapelníkem pa-
nem V. Pojmanem. Jen dekorace předčila mnohý tak 
zvaný ples representační, ne snad svým nákladem, 
nýbrž vhodností a ladností, tak že každému se líbi-
la. Myšlenka i provedení bylo většinou dílem členů 
samých, zejména efektně vyjímaly se elektrické žá-
rovky umístěné v různých osvětlovacích hasičských 
přístrojích. 

28. února 1914
Z redakce
Ježto stávka technického personálu org. knihtiská-
ren rakouských s citelnými bohužel ztrátami a oběť-
mi, jak na straně principality, tak pomocnické, byla 
začátkem tohoto týdne ukončena, umožněno nám 

list náš příštím číslem počínaje vydávati jako dříve: 
vždy v pátek odpoledne, což svým P.T. příznivcům 
zdvořile oznamujeme. U příležitosti té vřele děku-
jeme našim váženým pánům předplatitelům a pří-
znivcům, kteří s  uznáníhodnou trpělivostí zůsta-
li nám věrni také v době pro nás opravdově těžké, 
jakož i všem našim váženým přispívatelům a dopi-
sovatelům, kteří uznávajíce naši všemožnou snahu 
a přesvědčeni o našich potížích, často vše pomyšle-
ní převyšujících, netrvali na neprodleném uveřejně-
ní svých příspěvků a nezazlívali nám, když jsme by-
li nuceni některé příspěvky odložiti vůbec. Bohudík, 
dnes je zase vše urovnáno a proto prosíme, by veške-
ří páni dopisovatelé nám laskavě přízeň svého péra 
i nadále zachovali.

Vyznamenání Čecha v Americe
V Dodge (Nebraska) působí Jan Št. Brož, žák zdej-
šího gymnasia, jako farář osady sv. Václava. V prá-
ci na poli historickém, folkloristickém a archeologic-
kém vynikl tak, že na zač. t.r. byl jmenován činným 
členem učené společnosti „International Congrex 
of America“, jehožto první sekce bude zasedati 
ve Washingtoně od 5. do 10. října 1914 a druhá v La 
Paz v Bolivii. Kněz Brož v posledních letech vydá-
vá též úchvatné básně opěvující přírodu americkou 
a český život v ní. 

Zaběhl se
Rolníku Korandovi z Buku utekl pes barvy černobílé 
prostřední velikosti.

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete stu-
dovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v budově minoritského kláštera vedle kostela sv. 
Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

…abychom nezapomněli                       Pamětní deska Viktora Kalabise
Převážná většina 
jindřichohradec-
kých pamětních 
desek pochází z de-
vatenáctého a  dva-
cátého století. 
V  tradici odhalo-
vání pamětních de-
sek významným 
osobnostem, spoje-
ných svým životem 

a tvorbou s Jindřichovým Hradcem, se ovšem ve městě pokračuje i ve sto-
letí jedenadvacátém. Zatím nejmladší pamětní deskou je ta, která připo-
míná jednoho z  nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů druhé 
poloviny minulého století.
Viktor Kalabis se narodil   27. 
února 1923 v  Červeném Kos-
telci. Jeho otec ovšem pocházel 
z  Mnichu u  Kamenice nad Li-
pou a ve dvacátých letech pravi-
delně s  rodinou jezdil za  rodiči 
do Mnichu a za sestrou do Pra-
víkova, později do  Žirovnice. 
Někdy v  té době navštívil ma-
lý Viktor i  Jindřichův Hradec. 
„Nikdy nezapomenu na  první 

dojmy z  Hradce,“ 
vzpomínal poz-
ději. „Když jsem 
do města jako ven-
kovský kluk z okol-
ních menších vísek 
přijel, připadalo mi 
svou živostí jako 
Praha. Mělo v  so-
bě něco aristokra-
tického. To nebylo 
obyčejné okresní 
město!“ Když se 
Kalabisovi počát-
kem roku 1939 pře-
stěhovali do Jindři-
chova Hradce, kde bydleli na Nežárce v tzv. „červeném domě“ č. 85/IV, 
měl už Viktor za sebou čtyři ročníky gymnázia v Rychnově nad Kněžnou, 
více než deset let se učil hrát na klavír, působil ve studentském orchest-
ru a pokoušel se o první hudební kompozice. Viktor pokračoval ve stu-
diu na jindřichohradeckém gymnáziu, v roce 1942 maturoval v Soběslavi, 
kam byla škola přeložena. Nadále se věnoval hudbě, působil v pěveckém 
sboru Smetana a hrál na saxofon v jazzovém orchestru. Po maturitě pra-
coval jako učitel v Mělníce, od dubna 1944 jako pomocný dělník v továr-
ně na letecké součástky. Po válce se stal posluchačem pražské filozofické 
fakulty, studium završil prací o Stravinském a Bartókovi, která však nebyla 

Viktor Kalabis jako maturant jindřichohradeckého 
gymnázia, při práci a při odpočinku

Autor pamětní desky Václav Fiala při její 
instalaci na průčelí muzea

Pamětní deska připomíná arch 
notového papíru
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v roce 1952 přijata, protože oba skladatelé byli vládnou-
cím komunistickým režimem označeni za kosmopolitní 
formalisty; titul PhDr. získal až po rehabilitačním řízení 
v roce 1992. Kalabis ale zároveň studoval na konzerva-
toři, kde si zvolil hudební kompozici a složil zde kromě 
mnoha úloh také přes dvacet studijních skladeb. V  le-
tech 1948 - 1952 studoval na hudební fakultě Akademie 
múzických umění skladbu a hudební teorii, z této doby 
pocházejí jeho první vážné kompozice. V září 1953 na-
stoupil na místo hudebního redaktora do Českosloven-
ského rozhlasu, kterému zůstal věren až do roku 1972. 
Dále se věnoval i kompozici, po odchodu z rozhlasu vý-
hradně, jeho skladatelská činnost zahrnuje na  stovku 
hudebních děl, od  symfonií a  koncertů přes komorní 
skladby až po balet a písňovou tvorbu.
Umělcovu práci v  rozhlase dodnes připomíná mezi-

národní soutěž mladých interpretů Concertino Praga 
se svým jihočeským festivalem. Jeho centrem je prá-
vě Jindřichův Hradec, kam se Viktor Kalabis po  celý 
život rád vracel, nejprve za svými rodiči, později si tu 
se svou manželkou, proslulou cembalistkou Zuzanou 
Růžičkovou, koupili domek, kde společně pracovali 
i  trávili chvíle odpočinku. Významný umělec a  vzác-
ný člověk PhDr.  Viktor Kalabis zemřel 28. září 2006. 
Jeho vztah k Jindřichovu Hradci, který si zvolil za svůj 
druhý domov a jehož čestným občanem byl jmenován 
v roce 1993, připomíná pamětní deska od klatovského 
sochaře Václava Fialy, která byla slavnostně odhalena 
u  příležitosti zahájení festivalu Concertino Praga 19. 

června 2013.
                                                                                                                                                      

                                       František Fürbach

 Pamětní desku odhalila skladate-
lova manželka Zuzana Růžičková 
za spolupráci s bývalým a součas-

ným starostou města

spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Festival dokumentárních filmů Jeden svět nabízí zajímavé filmy
Českobratrská církev evangelická v Jindřichově Hradci srdečně zve všech-
ny zájemce o filmové dokumenty na projekce zajímavých filmů, které
jsou promítány v  rámci Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, 
což jsou filmy pojednávající o lidských právech, ekologii, rasové pro-
blematice, diskriminaci člověka v různých zemích světa apod.
Pro letošní rok jsme ale zvolili filmy optimistické, které nám ukazují, že 
ani věk či rasové rozdíly nejsou vlastně vůbec podstatné, když chceme ně-
co dokázat, naplnit své sny a své životní úkoly.

16. února 2014 Na stupních vítězů
Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94 min
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představující pět at-
letů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní se-
niorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci snímku nám výmluvně 
ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je mož-
né uchovat ve starém těle.
23. března 2014 Já, moje romská rodina a Woody Allen
Laura Halilovicová / Itálie / 2009 / 50 min

Jindřichohradecké gymnázium informuje
Díky zajímavému projektu byly vybaveny laboratoře a  odborné 
učebny přírodovědných předmětů
V závěru roku 2013 byla na Gymnáziu Vítězslava Nováka v  Jind-
řichově Hradci završena první etapa projektu s názvem „Vyrovná-
ní handicapu žáků GVN J. Hradec při studiu přírodovědných dis-
ciplín praxí“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a  má za  cíl podpořit žáky 
školy formou exkurzí v přírodovědných předmětech a rozšířit mo-
derní formy vzdělávání na gymnáziu.
V listopadu loňského roku proběhlo úspěšně výběrové řízení k jed-
né z  klíčových aktivit projektu - pořízení tabletů, iPhonů a  dal-
ší soudobé moderní techniky na vybavení laboratoří a odborných 
učeben přírodovědných předmětů, např. špičkový měřící systém 
Verner. 
Vyvrcholením první části projektu byla setkání s odborníky, kteří 
s žáky besedovali na zajímavá témata ze svých oborů.  Besed se 19. 
prosince 2013 zúčastnilo více než 300 žáků našeho gymnázia. Kaž-
dý z šesti přednášejících vystoupil se svým tématem dvakrát.

- Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. - „Bere nám les vodu nebo ji přitahuje???“ 
- RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. – „Klimatické změny -- co si o nich myslet?“ 
- Prof. RNDr. Evžen Amler, PhD – „Nanotechnologie v regenerativní medicíně“
- Ing. Vladislav Michalec – „Televize - včera, dnes, zítra“
- Jana Rapouchová – „JE Dukovany - jaderná elektrárna“
- Mgr. Zdeňka Kružíková – „VD Dalešice přečerpávací elektrárna Dalešice“

Diskuse s odborníky z praxe určitě posílily jeden z cílů projektu – přiblížit žá-
kům nové technologie a zvýšit jejich zájem o přírodovědné předměty. Zce-
la jistě budou dobrou motivací pro další části projektu v roce 2014: 12 zají-
mavých exkurzí, tvorba metodické podpory pro pořádání exkurzí, žákovské 
soutěže a vytváření dokumentů a produktů na základě získaných zkušeností.
 Více informací o projektu podají:
Jan Mazanec,
hlavní manažer projektu, e-mail: mazanec@gvn.cz
Mgr. Miloslav Vokáč
publicita projektu, tel.: 602 326 855, e-mail: vokac@gvn.cz

Miloslav Vokáč

Málokdy se začínající filmařce 
podaří natočit tak kvalitní a svě-
ží dokumentární debut, jako se 
podařilo devatenáctileté Rom-
ce Lauře Halilovicové. Úsměv-
ný snímek o  své rodině dopl-
něný  výbornou hudbou nabízí 
pohled na  romskou komunitu 
z netradičního úhlu – z jejího sa-
mého středu. Sama autorka pak 
vtipně vstupuje do děje v momentě, kdy ji rodina nutí se vdát, což ona od-
mítá. Jejím snem je stát se filmovou režisérkou. Talent k tomu rozhodně 
má. Jen kdyby ještě Woody Alen odpověděl na její dopisy….

Všechny projekce probíhají ve  sborové místnosti Českobratrské církve 
evangelické v Bratrské ulici 129/IV J. Hradec od 17.00 hodin.

Blanka Nová

str. 10 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



Budově gymnázia je 90 let
Dobový popis budovy gymnázia
Již devadesátiletou historií se může pyšnit všemi jistě zbožňovaná a tolik 
milovaná budova jindřichohradeckého gymnázia, kam se nejeden student 
každé pondělí rád vrací. 
Snahu o  nové prostory můžeme sledovat již roku 1862, kdy bylo gym-
nasium nuceno stěhovat se z důvodů nedostatku místností z tzv. starých 
škol do  prvního patra bývalého jezuitského semináře. To nadále nepo-
stačovalo (i po zabrání přízemí semináře), a tak po značném úsilí, téměř 
po 50  letech bylo vyhlédnuto několik míst – v Jablonského sadech (zde 
byla nakonec nová budova gymnázia postavena), 2 místa v ulici Naxerově 
(nádražní): jedno u hřbitova sv.Trojice, druhé poblíž projektované budo-
vy městského divadla a staveniště v zahradě doktora Rybáka v zadní části 
městského parku, která byla nejvíce prosazována.
Nakonec zvítězilo umístění v Jablonského sadech, kam se 25. května 1912 
odebrala komise svolaná hejtmanstvím, aby prostor označila jako vhod-
ný a mohlo dojít ke schválení ministerstvem veřejných prací dne 29.října 
1912 za předpokladů, že cesta mezi kasárnami a budovou bude rozšířena 
a že bude zajištěna pitná voda.
Stavba byla podporována československou vládou a  jejími orgány, jejíž 
péčí a nákladem byla zrealizována na obecním pozemku, jak už bylo řeče-
no,  v Jablonského sadech. Návrh v měřítku 1:200 vypracoval inženýr Fer-
dinand Havlíček, avšak definitivní projekt se zrodil v hlavě pražského ar-
chitekta Bedřicha Bendelmayera, kterého pověřilo ministerstvo veřejných 
prací. Správou stavby, která započala pozemními stavbami 20. 1. 1921, byl 
pověřen inženýr Otakar Zentner.
Budova s půdorysem tvaru písmene T a známým číslem popisným 333/
II je orientována k jihu. Svým průčelím míří proti severnímu křídlu no-
voměstských kasáren (dnešní vysoko-
školská kolej) a je zakryta lomenou prej-
zovou střechou ukončenou rozhlednou 
s  plošinou pro pozorování astronomic-
ká. Chodby s klenbou nabývají 3,8 met-
ru do výšky 3,45 metru do šířky. Učebny 
mají tři na západ situovaná okna (přesně 
3,6 m vysoké a 3,45 m široké).  

Pěkně od podlahy – sklepy
Místo dnešních šaten (s velmi praktický-
mi a tááááááákhle velkými žlutomodrý-
mi skříňkami – buďme za ně rádi) a vel-
mi chutně vařící školní jídelny s  ještě 
milejšími kuchařkami, které Vám navo-
dí chuť k jídlu pouhým pohledem na vás 
(omlouvám se všem zúčastněným, jest-
li to taky někdy čtou) se dříve nacházely 
velmi zajímavé místnosti, které by zajisté 
našly uplatnění i dnes. Které?
Do ulice byly orientovány sklepy na dříví 
a uhlí. Naopak do dvorku to byla ústav-
ní prádelna a  prádelna školníků. Spo-
lu s prádelnou zaujímaly toto lukrativní 
místo skladiště koksu s výtahem pro po-
pel do dvora a  s oknem taktéž do dvo-
ra pro házení koksu. Vedle zcela logicky 
navazuje kotelna. V  těsném sousedství 
se nalézala velká dílna ústavní, která by 
se (vzhledem aspoň k  mojí zručnosti) 
hodila i dnes. Když pomineme základní vybavení v podobě 5 oken, tak se 
ve velké dílně nacházelo: 7 hoblic, 2 stoly pro práci s kovem se 4 svěráky, 
2 stoly pro práci s papírem, výheň, 2 brusy, skříňky s 10 soupravami ná-
strojů, 2 skříňky s nástroji speciálnějšími, skříňky na potřeby, lékárnička. 
A protože dvě je víc než jedna, měla velká dílna menší sestřičku se sou-
struhem, s pracovním stolem a se skříní na nástroje a materiál.
Zajímavá myšlenka měla být realizována pod apsidou chemie (v blízkosti 
jídelny). Zde byly zřízeny zatím nevybavené jedny lázně sprchové a dvoje 
vanové lázně. Komu by se nelíbily, že?

Sportem ku zdraví
Mezistupněm mezi sklepními místnostmi a přízemím je tělocvična. K té 

náležely samozřejmě šatny společně s umývárnou a nožní lázní a míst-
nost na nářadí. Samotný tělocvičný sál měří 19m na délku a 11m na šířku 
se stropem ve výšce 5,76m. Kontakt s venkovním světem zajišťovalo 6 jižně 
orientovaných oken (160x290 cm). Na své západní straně je tělocvična roz-
šířena absidou s podiem. Zařízení pro cvičení dodal A. Smekal z Prahy s po-
stupným dodáváním dalších a dalších různých pomůcek.

Kašna bez vody
Po opuštění útrob školy či tělocvičny starým způsobem, tedy po starém 
schodišti, určitě každý narazí na vyschlou dekorativní kašnu z umělého 
kamene s mozaikou, kterou podle návrhu architekta Bendelmayera zre-
alizovala M. V. Foerstrová. Připomeňme si její legendu: „Ó, jiskru svého 
mladického vznětu, vy mrtví, dejte nám!“ (Sv. Čech). Ta vzpomíná na tři 
bývalé maturanty (Antonín Decker, Jiří Procházka, Vojtěch Poláček) pad-
lé v legiích za osamostatnění státu v době první světové války. Dnes zde 
můžeme najít i dvě postranní cedule se jmény studentských obětí fašismu 
převážně židovského původu.  
Další velmi zajímavou učebnou se stala třída chemie s obdélníkovým pů-
dorysem s kruhovou úsečí na východ. Má tři jižně a tři severně orientova-
ná okna se zatemněním pro projekci. Její podlaha je amfiteatrálně vyvý-
šena. K experimentálnímu stolu je doveden elektrický proud, plyn a voda. 
Za stolem se nacházela digestoř a (světe div se) periodická soustava prvků 
s posuvnou tabulí. Ve východní stěně se nacházelo okénko pro heliostat.
Svoji tradici má i pracovna žáků pro chemické účely se 2 pracovními sto-
ly původně pro 12 žáků. Přidružena byla i fotokomora a plynárnička s be-
noidovým přístrojem pro výrobu plynu.

Nejen fyzika
Po druhém patře s ředitelnou, pracovnou knihovníka či knihovnou pro 
chudé následuje patro třetí, kterému dominují fyzikální učebny.

Hlavní učebna fyziky je po vzoru učeb-
ny chemie vybavena amfiteatrální pod-
lahou a okénkem pro heliostat. Ve stěně 
je výklad pro výstavu přístrojů, který ústí 
svou viditelnou částí na chodbu. Spojení 
s dílnou a místností pro motor-generátor 
zajišťovalo telefonní vedení. Naopak spo-
jení s pracovnou žáků umožňovala zvu-
kovodná roura. Pro účely fotografické, 
spektroskopické a  polarisační přiléha-
la k pracovně žáků komora. Ve stejném, 
tedy třetím patře se nacházela i původní 
kreslírna se šesti okny směřujícími na se-
ver. Vybavena byla speciálními stoly spo-
lu se židlemi tří velikostí s nožkami.

Okolí
K  novému stavení jindřichohradeckého 
gymnázia náleželo i několik okolních po-
zemků pro vzdělávací a sportovní účely. 
O výměře 35,94 akrů to bylo hřiště pod 
sady s  pavilonem na  herní náčiní. Ne-
chyběl ani rekreační dvorek s  výměrou 
610,6m2. 
Rozlohu 961,54m2 zaujímala botanická 
zahrada umístěna podél východní strany 
budovy. Proti apsidě nedokončených láz-
ní byla zřízena i alpská skalka.
Spolu se sídlem školy se přesunula i „lí-
pa svobody“. Ta byla zasazena u seminár-

ní budovy 6. 5. 1919 jako pětiletá. Roku 1924 byla přemístěna do nového 
působiště.

Vyučování v nových prostorech ústavu bylo zahájeno 1. září 1923.  Ačko-
li se od té doby mnohé změnilo, ať už jde o novou půdní vestavbu nebo 
nové schodiště s výtahem, mnohé zůstává věrné době svého vzniku. Je jen 
na nás, jak se k tomu zachováme.

Při tvorbě článku byly použity materiály z výroční zprávy gymnázia z roků 
1923/1924 od F. Hoffmeistra.

 Jan Oliva
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Sídliště Vajgar má nové YMCA centrum
YMCA - Jindřichův Hradec s rados-
tí oznamuje, že v  prosinci 2013 by-
lo slavnostně otevřeno nové YMCA 
centrum na  sídlišti Vajgar. YMCA 
centrum se nachází v  areálu 5. Zá-
kladní školy, vchod je od  „Trojstře-
diska“.

YMCA centrum nabízí aktivity, které mohou pomoci k naplnění volného 
času, k setkání nebo objevení nových možností. Nabízí prostor a čas, kde 
vám či vašim dětem může být dobře a kam se můžete vracet.

Pravidelné aktivity v YMCA centru jsou tyto:
* Hravé odpoledne pro děti ve věku 5 – 7 let – pondělí od 16.00 do 18.00 
hodin – Michal Procházka, tatínek dvou malých kluků, se těší na vaše děti. 
V naší herně je tolik možností zábavy...

* Mateřské centrum pro rodiče s  dětmi – středa 
od 9.30 do 11.00 hodin – je to místo, kde si děti a ro-
diče mohou hrát, tvořit a navazovat přátelství, místo 
pro setkávání, výměnu zkušeností a nápadů. V YM-
CA centru máme k dispozici hernu, kuchyňku, soci-
ální zařízení a zahradu.

* Biblický kroužek pro děti od 1. do 9. třídy – čtvrtek 
od 14.00 do 15.00 hodin (od 6. února 2014) – vyprá-

vění biblických příběhů, pís-
ničky s kytarou, vymalován-
ky, obrázky a  pracovní listy 
k tématu, hry a scénky.

* Klub pro děti ve  věku 8 
– 13 let – čtvrtek od  15.30 
do 18.00 hodin – děti, přijď-
te si zahrát stolní hry, napsat 
úkoly, setkat se s novými ka-
marády, povídat si, tvořit, vařit :-), číst si…
 
* Kavárnička pro střední a  starší generaci – 1. pátek v  měsíci od  9.30 
do 11.30 hodin (poprvé 7. února 2014) – dvě hodiny, kdy je možné se spo-
lečně setkat u kávy nebo čaje ve vlídném prostředí a popovídat si. K tomu 
program z četby, promítání z cest, portréty zajímavých osobností, setká-

ní s hostem.... 
Toto vše a někdy i něco víc najdete na www.ymca-jh.cz. 

Srdečně vás zveme k účasti na některé z aktivit. Přijďte 
se třeba jen podívat nebo pozvěte své přátele a známé. 
Těšíme se na vás!

Hana Nosková
Foto: YMCA centrum J. Hradec

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči letos oslaví páté narozeniny
Dne 17. ledna 2014 proběhla výroční schůze sboru dobrovolných hasičů města nad Vajgarem. Hod-
notil se uplynulý rok, co se povedlo a co máme zlepšit. Nemá smysl vypisovat všechny akce, jak kul-
turní či společenské, kterých jsme se zúčastnili, a to jako pořadatelé nebo spolupořadatelé. Ale chci se 
zmínit o činnosti týkající se hasičiny. V loňském roce JSDHM vyjela k devatenácti zásahům, z toho 
dva byly požáry, a to Klenovská hájovna a skládka komunálního odpadu Fedrpuš. Ostatní zásahy jsou 
technického charakteru (odchyt bodavého hmyzu, monitoring při povodních, čerpání vody a odstra-
nění padlých stromů). Zúčastnili jsme se i několika hasičských klání v požárním útoku, kde se zároveň 
učíme pracovat s technikou. Abychom nemuseli k soutěžím brát výjezdový přívěs, opravujeme si své-
pomocí starý přívěs po PS 12, na kterém se předělal podvozek tak, aby se mohl tahat za osobním au-
tem či dodávkou. Každý měsíc provádíme zkoušky agregátů a cvičnou jízdu s Tatrou 148 CAS. Stejně 
jako vloni i letos se jednotka zúčastní výcviku v protiplynovém polygonu na HZS v Českých Budějo-
vicích. Letos poprvé vyzkoušíme nové dýchací přístroje Dräger, které nám zakoupilo město. Začátkem 
roku nás čekají zdravotní prohlídky, které jsou nezbytné pro práci v jednotce a periodicky se opakují 
po dvou letech. Dále budou probíhat další školení a kurzy, které si pořádáme sami nebo je pořádá HZS, jako jsou například obsluha motorových pil, velitelský kurz 
či kurz strojnický. 
V loňském roce byla jednotka dále vybavena nafukovací záchrannou lávkou, ochrannými obleky do vody, rozbrušovací pilou Husqvarna, ručními svítilnami a ruč-
ními vysílačkami. I v letošním roce máme naplánovaný výcvik na ledu, bohužel počasí nám v tom zatím nepřeje.
Letošní rok je rokem, kdy jednotka oslaví páté výročí od vzniku. Dárkem, o kterém už víme, je zařazení do vyšší kategorie, a to z JPO V na JPO III jednovýjezdová. 
Jedná se o vyšší kategorii, která je zařazena do poplachového plánu kraje a na žádost starosty města nebo KOPIS  HZS můžeme zasahovat i mimo katastr města. 
Můžeme říct, že jednotka je vybavena a připravena vstoupit do JPO III. 
Budeme rádi, když se budeme potkávat na kulturních či sportovních kláních a prezentovat naši činnost než hasit požáry a zasahovat při ničivých kalamitách. Ale 
jsme tu pro občany města a mohou se na nás spolehnout v obou případech.

Pokud by někoho ze čtenářů zajímala činnost nejen ta hasičská, ale zároveň i zúčastňování se kulturních a společenských akcí ve svém volném čase, 
nechť nalezne kontakt na velitele, a to na našich stránkách www.sdh-jindrichuvhradec-estranky.cz.

Lubomír Beran

Když dobrá srdce pomáhají
Srdečně děkujeme všem milým dárcům, spolupracovníkům a dobrovol-
níkům, kteří se podíleli na sbírce pro Dětský domov v Kamenici nad Li-
pou. Děkujeme moc také panu Milanu Houžvovi z firmy Termoplast No-
vá Bystřice za zapůjčení vozidla pro 
odvoz věcí.
Sbírka byla organizována Střední 
zdravotnickou školou v Jindřicho-
vě Hradci, Městskou knihovnou 
Jindřichův Hradec a také huma-
nitární organizací Adra. Celkově 
se vybralo 18 beden oblečení, hra-
ček, knih, her, aktovek a objevila 

se také jedna kytara pro budoucí malé hudebníky.
V dětském domově jsme byli velmi mile a vděčně přijati. V současné 
době je domov plně obsazen 45 dětmi od nejútlejšího věku až ke ško-

láčkům. 
Máme společnou radost, že jsme 
jim mohli pomoci a podpořit je. 
Věříme, že naše spolupráce tímto 
nekončí.
Děkujeme vám všem ještě jednou 
a  těšíme se na další společné akti-
vity.

Jana Vojáčková
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HVěZDáRNA F. NušLA A ASTROKLub 
PřI DDM V J. HRADCI

 ÚKAZy NA ObLOZe V ÚNORu 2014:

Merkur najdeme počátkem měsíce večer nad jihozápadním obzorem, 
Venuše se objeví jako jitřenka nad jihovýchodem. Mars uvidíme již po 
většinu noci kromě večera, Jupiter lze pozorovat po celou noc, kromě 
jitra.  Saturn se začne objevovat ve druhé polovině noci, uran spatříme 
již jen večer na západním nebi, a Neptun je nepozorovatelný. Pozorová-
ní Měsíce je zajímavé a poutavé, nejlépe ve fázi kolem první čtvrti, kdy 
jej Slunce osvětluje z pravého boku a díky povrchovým, výškově rozdíl-
ným místům na Měsíčním povrchu vrhajícím stíny do okolní krajiny, je 
obraz velice působivý. Měsíc projde 6. února první čtvrtí, 15. února na-
stane úplněk a 22. února poslední čtvrť. i Slunce je zajímavé, za jasného 
počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší -fakulová pole, i 
místa chladnější - sluneční skvrny. 

další zajímavosti oblohy v únoru 2014: 
Zimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi poutavá, nabí-
zí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých 
objektů, zvláště za bezměsíčných nocí. Nabízí pohled na objekty, které jsou 

(až na výjimky) nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř vždy k jejich pozo-
rování potřebujeme dalekohled. 

Mezi ně patří například: 
otevřené hvězdokupy - M 44 v souhvězdí Raka, M 45 (Plejády) v Býku, M 36-38 

ve Vozkovi, Χ a h v Perseu, M 52 v Kassiopei, M 41 ve Velkém psu;
mlhoviny – plynné M 42 a M 87 souhvězdí Orion, pozůstatek po výbuchu su-
pernovy mlhovina M 1 (Krabí) v Býku, pozůstatek po smrti hvězdy podobné 
Slunci M 97 (Sova) ve Velké Medvědici a podobná mlhovina NGC 2392 (Esky-

mák) v Blížencích;
galaxie – M 31 - Galaxie v Andromedě, M 74 - galaxie v Rybách, M 81 a 82 - 

galaxie ve Velké medvědici
dvojhvězdy – Alcor a Mizar ve Velké medvědici, Alamak v Andromedě

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí) : úterý a pátek: 13.00 -15.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 

do areálu.

Čtěte!!!
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 program nabízíme projekci filmů a pořadů s astrono-
mickou tématikou s ústním komentářem.
Členové ČaS a kroužků ddM v  J. hradci, Třeboni a dačicích mají po předložení 
příslušného platného členského průkazu vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s mini-
málně třídenním předstihem!!!
Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků

ChCete náS?
Cira, kříženka staforda či pitbulteriera, 1 - 2 roky, kastrovaná
Cira je mladá klidná pohodová fenka. 
S  ostatními pejsky vychází dobře, na 
vodítku chodí pěkně. Je bezproblémo-
vá, velmi kontaktní, bude vhodná do 
bytu i do domku se zahrádkou, avšak se 
spaním uvnitř. Při zavření do kotce má 
tendenci utíkat, potřebuje kontakt s lid-
mi. Je vhodná i k dalšímu pejskovi i k dětem.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Jarča, fena, kříženka, cca 3 roky, kastrovaná
Jaruška stále čeká na nový domov. Je 
vzorná, čistotná, klidná a chytrá. Moc 
ráda je doma a pro svého páníčka je 
velká parťačka. S ostatními pejsky, ko-
čičkami a dokonce už i slepicemi vy-
chází dobře. Je vhodná do bytu, ale uví-
tá i zahrádku. Potřebuje velmi kvalitní 
plot, protože když se začne nudit, vyrá-
ží sama na procházky. Potřebuje citlivý přístup a klidné prostředí.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Karlos, pes, kříženec, cca 4 roky, kastrovaný
Karlos je velký pes, pravděpodobně kříže-
nec ohaře, či jiného loveckého plemene. S 
fenkami vychází dobře, některé dospělé 
pejsky si však vybírá. K lidem je milionový. 
Na vodítku prozatím tahá, ale pracujeme 
na odnaučení. Vhodný na zahradu s dobře 
zateplenou boudou nebo se spaním vevnitř, 
spokojený by byl i v bytě, pokud by měl do-
statek pohybu na procházkách. 
Kontakt pro zájemce: 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Baruška, fena, kříženka labradora, cca 2 roky, kastrace v plánu 
Baruška je moc milá fenečka, která to 
v životě zatím neměla moc lehké. Stá-
le měla štěňátka a ne zcela dostatek po-
travy, kterou by potřebovala. Na lidi je 
moc hodná, s ostatními pejsky vychá-
zí dobře. Na vodítku chodí dobře. Je 
střední až vetší velikosti (do 30 kg), typově labradorský retriever na 
kratších nožkách. Je zvyklá žít venku.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Benji, pes, kříženec (pravděpodobně rotvajlera), cca 2 - 4 roky 
Benji je statný mladý pes, který byl v nedě-
li 5. 1. 2014 nalezen ve Strmilově (okr. Jin-
dřichův Hradec). Je to hodný pes, s malý-
mi pejsky vychází dobře, větší si vybírá. Na 
vodítku trochu tahá. Je dobře živený. Bude 
dobrý hlídač.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Elis, kříženka pravděpodobně stafordšírského teriéra, fena, cca 1 rok, 
kastrovaná
Elis je krásná mladá mohutná fena. Nedo-
stalo se jí však žádné výchovy a tak je po-
měrně rozjívená - na vodítku tahá, neumí 
žádné základní povely. Bude potřebovat 
pevnou ruku, poté z ní bude super společ-
nice. V bytě je čistotná a neštěká. S ostátní-
mi psy vychází dobře, v bytě snáší i kočičky. Hodná k dětem.

Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
Cibela o. s. - www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www.psi-jh.estranky.cz

Klára Zdeňková

Vstupné 
(není-li 

uvedeno 
jinak)

v rámci 
běžné 

otevírací 
doby

mimo běžnou otevírací 
dobu v pracovní dny 

(pro exkurze po 
předchozí domluvě)

v rámci běžné otevírací 
doby o víkendech a svátcích 
(pro exkurze po předchozí 

domluvě)

dospělí 20 kč 40 kč 60 kč

děti 
do 15 let 10 kč 20 kč 30 kč
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Nenechte si přerůst dluhy přes hlavu!
Dnešní doba plná lákadel a moderních trendů vystavuje řadu z nás riziku půjček, úvěrů a hypoték a následnému zadlužení, které 
v některých případech může přerůst až v exekuci a dražbu majetku. 

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých dostal 
do obdobné situace, neodkládejte tento problém na 
pozdější dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, 
zaplatit půjčku další půjčkou. Je několik možností, jak 

se z této finanční tísně dostat a vyvarovat se dluhové pasti! Byť by se na 
první pohled mohlo zdát, že zadlužení se týká pouze sociálně slabších 
spoluobčanů, mnohdy se s problémem tohoto druhu potýkají i lidé, o kte-
rých byste si to vůbec nemysleli. 
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s se dluhové problematice 
věnuje už řadu let. A protože dluhová problematika narostla za poslední 
roky několikanásobně, je naším primárním cílem prevence a poradenství 
již v počáteční fázi zadlužení.

Na občanskou poradnu se může obrátit kdokoli, veškeré konzultace a po-
moc při řešení problémů jsou poskytovány zdarma.

S čím vším vám poradna může v oblasti dluhů poradit?
1. Zodpovíme otázky týkající se exekucí, oddlužení (osobní bankrot), ru-

čitelství, finančních produktů, splátkových kalendářů aj.
2. Dozvíte se všechny možnosti, jak lze řešit zadlužení
3. Pomůžeme s vybraným způsobem řešení
4. Pomůžeme při komunikaci s věřiteli, exekutory…
5. Pomůžeme správně vyplnit návrh na povolení oddlužení
6. Budeme spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení

Poradíme a vysvětlíme:
1. Ručiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, jak vymoci svoji pohledávku
2. Zaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu
3. S opravnými prostředky na soud, exekuční úřad (odvolání, odpor, ná-

mitka…)
4. Jak ochránit majetek nabytý v manželství (podnikání či rizikové cho-

vání druhého z manželů)
5. Jak nastavit reálné splátkové kalendáře
6. Jak postupovat při neschopnosti splácet
7. Smluvní podmínky a s nimi spojená rizika atd. 

Řešte svou dluhovou situaci včas a přijďte se poradit do občanské po-
radny!

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Riegrova 1756/51 (3. patro)
370 01  České Budějovice
Telefon: +420 387 222 838
Mobil: +420 606 720 095
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
www.obcanskeporadenstvi.cz

Libuše Smolíková

kulturní servis
Hudební lahůdka v rámci abonentních koncertů Kruhu přátel hudby

KD Střelnice vás zve v rámci abonentních koncertů KPH 2014 na koncert 
Jaroslava Svěceného (housle) a  Pavla Větrovce (klavír) dne 19. 2. 2014 
od 19.00 hodin v sále KD Střelnice.  
Jaroslav Svěcený, rodák z Hradce Králové, je jedním z nejvýznamnějších 
současných českých houslistů a  výraznou osobností české hudební scé-
ny. Jeho sólistická dráha začala již v době studií na Pražské konzervato-
ři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila 
a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných 
světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera.
Jaroslav Svěcený je proslulý popularizátor houslové hry, zejména jeho te-
levizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum všech věko-
vých skupin.
Početná koncertní turné a festivalová vystoupení Jaroslava Svěceného ob-
sáhla USA, Kanadu, Mexiko, Rusko, Brazílii, celou Evropu, Turecko, Izra-
el, Egypt, Alžír, Lybii, Maroko, Libanon, Jordánsko, Sýrii, Spojené arabské 
emiráty, Saudskou Arábii, Indii, Pákistán, Indonésii, Thajsko, Filipíny atd.
Jaroslav Svěcený doposud natočil 44 CD s díly světových a českých auto-
rů, za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek. Jako první český 

houslista nahrál kompaktní disk pro SONY CLASSICAL. V roce 1996 mu 
byla udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí umě-
leckou činnost a od té doby získal celou řadu dalších ocenění - jedno z po-
sledních obdržel 9. prosince 2010 na Pražském hradě, kde z rukou hlavy 
státu převzal Zlatou plaketu prezidenta republiky.
Je spoluzakladatelem dnes již prestižních českých festivalů - Smiřické 
svátky hudby (velikonoční festival ve Smiřicích u Hradce Králové), Kláš-
terecké hudební prameny na půvabném zámku v Klášterci nad Ohří, je-
jichž součástí jsou i letní mezinárodní houslové kurzy, pražské Tóny Cho-
dovské tvrze a Kocianovo Ústí v Ústí nad Orlicí. Na zahajovacím koncertě 
festivalu Pražský podzim 2006 provedl J. Svěcený ve Dvořákově síni Ru-
dolfina se světově proslulým symfonickým orchestrem BBC Philhar-
monic 2. houslový koncert Bohuslava Martinů. Díky přímému přenosu 
po rozhlasových vlnách přišly další zahraniční festivalové nabídky. Zku-
šenosti a  kreativní nápady právě z  těchto zahraničních cest ještě aktiv-
něji využil při rozvíjení svých koncertních a  festivalových aktivit v ČR. 
I na poli kompozičním je stále aktivnější - v únoru roku 2013 např. premi-
éroval v New Yorku svou skladbu ,,Strings for NYC“, kterou věnoval obča-
nům tohoto města a za což obdržel děkovný dopis newyorského starosty 
Michaela Bloomberga. 
Jaroslav Svěcený je také uznávaným znalcem historie a stavby houslí. Je-
ho koncertní projekt pod souhrnným názvem „VIOLINO“ představuje 
mistrovské housle významných houslařů 17. až 21. století. Zvláštní dů-
raz klade na prezentaci a propagaci vynikajících českých mistrů 18. - 21. 
století a dosud natočil komplet šesti CD a jedno DVD, na kterých zachy-
cuje v různých skladbách a současně v bohatě vybavené bukletě předsta-
vuje nejlepší české houslaře v evropském kontextu. V roce 2009 uspořádal 
s velkým mezinárodním ohlasem v pražském Obecním domě dvoumě-
síční výstavu SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE, jejíž součástí byly také 
koncerty ve Smetanově síni a koncertním klubu klasické hudby VIOLI-
NO v Praze, jehož je také zakladatelem. U této příležitosti vydal exklu-
zivní česko-anglickou publikaci FAMOUS EUROPEAN VIOLINS, kte-
rá na 140 detailních fotografiích zachycuje mistrovské housle čtyř staletí. 
V  roce 2008 byl Jaroslav Svěcený jmenován soudním znalcem v  oboru 
smyčcové hudební nástroje.
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KD Střelnice zve do divadla
KD Střelnice uvádí divadelní hru Petera Quiltera „Opona nahoru“ v rámci předplat-
ného skupiny A dne 4. 2. 2014 v 19.00 hodin.
V režii Davida Prachaře hrají: Kateřina Winterová, Jana Krausová, Jaroslava Ober-
maierová, Lucie Polišenská, Linda Rybová. 

Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže. Všech-
ny po něm totiž zdědí divadlo. Ale nebyla by to anglická situační komedie, kdyby 
nebožtík neměl jednu podmínku. Ženy musí divadlo samy provozovat a nesmějí ho 
prodat. Vzhledem k tomu, že každá z žen (dcera, bývalá a současná manželka, jejich 
tchýně a sekretářka) má pocit, že závěť dopadla v její neprospěch a tak vznikají velice 
komické situace. Slavnostního otevření divadla se má zúčastnit dokonce i samotná 
královna popu – Madona. Ta však na poslední chvíli odřekne a tak nezbývá, než aby 
se za ní jedna z dědiček převlékla a zachránila tak vyprodané divadlo před skandá-
lem… Zábava je zaručena! 

Ivana Bačáková

Provoz Jindřichův Hradec - Jarošovská ulice (vedle stavebnin Raab Karcher)           
Výkup druhotných surovin: železo, barevné kovy, papír, PE folie, 
akumulátory, ekologická likvidace autovraků.

• platba v hotovosti
• smluvní ceny 
• množstevní výhody 
• možnost přistavení kontejnerů + odvoz zdarma 
• nájezdová váha do 30 tun

Provozní doba: 
Po, Út, Čt, Pá: 08:00 – 15:00
 St: 08:00 – 17:00
 So: 08:00 – 11:00 

   tel: 607 222 791
   tel: 602 137 150

Sběrné suroviny, a.s.

Dlouhodobá charitativní činnost je nedílnou součástí jeho umělecké prá-
ce. Již 10 let je patronem Akce cihla, která pomáhá mentálně postiženým 
spoluobčanům. Spolupracuje s  Nadačním fondem Porozumění, s  NF 
Umění doprovázet (hospice v  ČR), koncertoval bez nároku na  honorář 
na řadě benefičních akcí, které pomáhaly lidem postiženým živelnými po-
hromami, pro nadaci manželů Václava a Livie Klausových, Ligu proti ra-
kovině, Vizi’97 manželů Havlových atd.
Více jak dvacet let spolupracoval či spolupracuje s interprety různých žán-
rů na společných projektech, což považuje za nesmírně důležité pro pro-
pagaci klasické hudby mezi mladou generací. Nejvýraznějším a nejúspěš-
nějším počinem v  této oblasti je bezesporu projekt Vivaldianno, který 
spoluvytváří s vynikajícím rockovým hudebníkem Michalem Dvořákem 
(člen skupiny Lucie). Multiplatinové CD Vivaldianno MMVIII a další CD 
Vivaldianno MMXII patří mezi nejžádanější zvukové nosiče v ČR. Velmi 
vyhledávaný je v  poslední době také jeho další koncertní multižánrový 
projekt ,,Jaroslav Svěcený a Cigánski diabli“.   
Pavel Větrovec, klavírista, skladatel, aranžér a dirigent studoval hru na kla-
vír u Z. Kormundy,  harmonii, kontrapunkt, kompozici a hru na varhany 
u K. Hrona. Po střední ekonomické škole studoval nejprve skladbu v Pra-
ze na LŠU u H. Macourka, na Pražské konzervatoři skladbu a aranžová-
ní u V. Hádla, dirigování u M. Formáčka.  Roku  1964 byl korepetitorem 
baletu ve Státním divadle v Ústí nad Labem,  v roce 1968 byl angažován 
v Kladivadle v Ústí nad  Labem, kde založil a vedl jazzové combo (Kla-
divadlo jazz). Po vojenské službě byl kapelníkem Velkého tanečního or-
chestru, s nímž hrál již za studií na střední ekonomické škole, a hudebním 
metodikem Domu kultury v Ústí nad Labem (1970–71). V letech 1971–
73 působil jako pianista, aranžér a skladatel orchestru F. Havlíka v Sema-
foru. V období 1973–80 spolupracoval s mnoha orchestry (K. Vlacha, V. 

Zahradníka, G. Broma, Taneční or-
chestr Čs. rozhlasu), interprety (V. 
Mišík, E. Pilarová) i  skladateli, za-
ložil a  vedl   původní skupinu Ka-
tapult; byl také kapelníkem dopro-
vodné skupiny Evy Pilarové. Jako 
studiový hudebník a aranžér spolu-
pracoval především s K. Svobodou, 
J. Maláskem, L. Štaidlem atd. Jako 
aranžér trvale spolupracoval s Or-
chestrem V. Hybše (s nímž rovněž 
vystupoval jako sólový pianista) 
a jako skladatel a aranžér se skupi-
nou Discobolos. V  letech 1980–82 
působil jako hudební režisér po-
stupně v Supraphonu, v Čs. rozhla-
se a v Čs. televizi. Od roku 1982 byl 
členem Orchestru L. Štaidla, jehož 
vedoucím se stal v roce 1989 (pod 
názvem Karel Gott Band). V  roce 
1995 se jako aranžér a dirigent podílel na přípravě muzikálu K. Svobody 
a Z. Borovce Dracula. Od roku 1989 je pedagogem Pražské konzervatoře 
(obory populární skladba a aranžování). Jako pianista je Větrovec vyba-
ven velmi dobrou technikou, pro svou pohotovost a stylovou přizpůsobi-
vost je vyhledávaným doprovázečem a studiovým hráčem. Jeho aranžmá 
se vyznačují barvitou zvukovostí, v nichž se projevuje autorův smysl pro 
specifické možnosti jednotlivých nástrojů.

Ivana Bačáková
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V únorové nabídce Muzea fotografie a MOM dominují kurzy pro děti
Ač výstavní prostory má Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v první čtvrtině nového roku zavřeny, jeho ostatní programy a služby může veřejnost 
využívat i nyní v únoru; aktuálně nabídku fotografických kurzů pro děti a mládež, služby digitalizačního pracoviště a kavárny.  
Již tradiční skupinové fotografické kurzy, probíhající vždy v jednom dni po dobu 3,5 hodiny, využilo loni 718 mladých zájemců, a to jak z Jindřichova Hradce, tak 
i z dalších míst hlavně jihočeského regionu. Prošly jimi děti a mládež, včetně handicapovaných, v rámci školních programů či ve svém volném čase. Nejčastěji vole-
né varianty „Základy fotografie“ a „Fotografický portrét“ budou moci vybrat i letos. Opět se zapůjčují fotoaparáty a učí se zábavnou formou.  
Novinkou kurzů je výstava „Jindřichův Hradec, město, které mám rád(a)“, již muzeum přichystá v závěru roku pro frekventanty jako výběr z jejich fotografických 
prací, pořízených během výuky. Děti prostřednictvím snímků mimo jiné zdokumentují město a život v něm v tomto roce. Prezentace bude přístupná pro školní 
skupiny, frekventanty i ostatní veřejnost zdarma. Přihlášky na kurzy se přijímají v kanceláři muzea či telefonicky (384 362 459, 384 361 832) od 7.30 do 15.30 hodin. 
Více ke kurzům i k ostatním aktivitám muzea na www.mfmom.cz.

Eva Florová

inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ
23. 2. – 6. 4. 2014 Salon Východočeské fotografie 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ver-
nisáž proběhne v sobotu 22. 2. od 14.00 hodin.

CHEB
31. 1. 2014 - 1. 3. 2014 KontAKTfoto 2014
Galerie G4 - galerie fotografie Cheb, výstava vý-
sledků 18. ročníku fotografického workshopu 
portrétu a aktu s mezinárodní účastí pod vede-
ním německého fotografa Thomase Brennera.

KUTNÁ HORA
16. 1. - 12. 3. 2014 Andělíčci, andělé... a andělky
Čajovna Káča, Komenského nám. 38, efemérní, 
něžné i pohádkové bytosti se představí ve všech 
formách.

LITOMYŠL
1. - 2. 3. 2014 Vyvalte sudy, narodil se nám 
Bedříšek
Zámecké návrší, v rámci oslav 190. výročí Bedřicha 
Smetany nebude chybět maškarní bál, projekce fil-
mů ani rekonstrukce událostí z roku 1824, kdy dal 
sládek Smetana po narození svého prvního syna, vy-
valit na zámecké nádvoří sud piva.

POLIČKA
25. 1. 2014 - 6. 4. 2014 Slavné vily Pardubic-
kého kraje 
Centrum Bohuslava Martinů v  Poličce, výsta-
va o slavných i veřejností opomenutých vilách 
v téměř třiceti městech a obcích Pardubického 
kraje.

Kulturní kalendář – úNOR 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

4. února, 16.00 hod.
VeřeJNÉ ČTeNÍ
Městská knihovna
4. února, 19.00 hod.
Peter Quilter 
„OPONA NAHORu!“
divadelní předplatné skupiny a
kd Střelnice
5. února, 16.30 hod.
PřeDNášKA O NATuROPATII
Přednáška Jany komžákové
Městská knihovna
7. února, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH
Jen tak tak, ivo cicvárek, 
Lada Šimíčková
GVn J. hradec
8. února, 14.00 - 17.00 hod.
DěTSKÝ KARNeVAL
disko, sportovní soutěže, 
občerstvení
Tělocvična TJ Slovan
9. února, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední 
a starší generaci
kd Střelnice
10. února, 17.30 hod.
TRADIČNÍ ČÍNSKá MeDICÍNA
Beseda olgy Panákové
Fotocafé, kostelní 20/i

10. února, 18.30 hod.
VALNá HROMADA 
Spolku Přátelé starého Jindřicho-
va hradce. následuje přednáška 
Jindřichův hradec před 100 lety - 
Paeddr. František Fürbach
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
11. února, 16.30 hod.
bIbLICKÉ DěJINy XV
Přednáška Jiřího kouna
Městská knihovna
11. února, 18.00 hod.
SCIeNCe CAFÉ
Přednáška 
doc. rndr. Františka Weyda
Fotocafé, kostelní 20/i
12. února, 16.00 hod.
VÝROČNÍ ČLeNSKá SCHŮZe
Jindřichohradeckého sdružení 
sociálních aktivit
Sociální služby, Česká ulice
12. února, 17.00 hod.
DuCHOVNÍ šKOLA
Setkání s renatou Porion Siberové
Městská knihovna
12. února, 17.45 hod.
NAHLÉDNuTÍ DO šAMANSKÉ-
HO VeSMÍRu
Beseda s Mgr. Martou Pejchalovou
Fotocafé, kostelní 20/i

13. února, 16.30 hod.
MONGOLSKO
Přednáška heleny kotkové 
a Jakuba Žáka
Městská knihovna
15. února, 20.00 hod.
CHARLeSTON
Taneční večer ve stylu 20. a 30. let
kd Střelnice
16. února, 16.00 hod.
„bOb A bObeK NA CeSTáCH“
divadelní pohádka v cyklu 
„děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice
16. února, 17.00 hod.
NA STuPNÍCH VÍTěZŮ
dokumentární film německo-
rakouský, v rámci cyklu promítání 
dokumentárních filmů Jeden svět.
evangelická fara, Bratrská ulice
18. února, 16.30 hod.
TOuLKy STRAKONICKeM
Přednáška Libora drahoňovského
Městská knihovna
19. února, 19.00 hod.
JAROSLAV SVěCeNÝ A PAVeL 
VěTROVeC
koncert v rámci abonentních 
koncertů kPh 2014
kd Střelnice

21. února, 18.00 hod.
bANDeROVCI NA JIHu ČeCH
Přednáška 
Mgr. Libora Svobody, Ph.d. 
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
Únor
SKuPINOVÉ FOTOGRAFICKÉ 
KuRZy PRO DěTI A MLáDeŽ
Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií

Probíhající výstavy:

řeMeSLA PRO PAřÍŽ
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

OHROŽeNÉ DRuHy VOLNě ŽIJÍCÍCH 
ŽIVOČICHŮ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2014

JAROSLAV VRCHLICKÝ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2014

KNIHy A KNIHOVNy V DObáCH   
RuDOLFA II.
Městská knihovna
Výstava potrvá do 28. 2. 2014

TELČ
7. 2. 2014 Horácký bál
Kulturní dům v Krahulčí u Telče, folklorní soubor 
Podjavořičan zve na tradiční Horácký bál s cimbálo-
vou muzikou Rathan a krojovaným předtančením.

TŘEBOŇ
20. 2. 2014 Zimní Třeboňská nocturna
Koncert violoncellisty Eduarda Šístka a klavíris-
ty Miroslava Sekery Divadlo J.K. Tyla od 19.00 
hodin.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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nu svého života. Hraje hudba, zpívá místní žen-
ský sbor Křepelky, jehož byla Vlastička členkou 
(a Bohuš je sponzorem). Smrt známého člově-
ka sbližuje. Všichni jsou smutní, nebo tak aspoň 
vypadají.  Za zdí hřbitova zastavil starší Merce-
des a z něj vystupuje rovněž zestárlá „hérečka“ 
Irenka. Pozoruje pohřeb přes zeď, dovnitř se ne-
odváží. Odjede před koncem obřadu…
Hrají:  Bolek Polívka, Dagmar Havlová, Arnošt 
Goldflam, Anna Polívková, Jitka Čvančarová, 
Břetislav Rychlík, Ivana Chýlková, Karel Heř-
mánek, Marian Roden, Ivana Uhlířová, Miro-
slav Donutil, Karel Gott, Milan Lasica, Jiří Pe-
cha l a další
Režie:  Robert Sedláček 
Hrajeme:  13. a 14. 2. 2014 od 17.30 a 20.00

APAČI
Drama / Francie/ Artcam / 2D
Léto. Jižní Korsika. 
Zatímco tisíce turistů 
okupují pláže, kempy 
a  kluby, pět teenage-
rů z  Porta Vecchia se 
jen tak poflakuje. Jed-
nou večer se vloupají do neobydlené luxusní vi-
ly, kde se rozhodnou strávit noc. Než odejdou, 
ukradnou pár bezcenných věcí. Když se ma-
jitelka vily vrátí z  Paříže, ohlásí krádež svému 
známému, místnímu bossovi… Snímek podává 
autentický, syrový portrét současné mladé ge-
nerace bez moralizování a  jednoznačných od-
sudků. Atmosféru filmu, balancující mezi krá-
sou přírody a  napětím mezi hlavními aktéry, 
dotváří vynikající kamera Héléne Louvart.
Hrají:  François-Joseph Cullioli, Aziz El Adda-
chi, Hamza Mezziani, Joseph Ebrard, Maryne 
Cayon, Andréa Brusque a další
Režie:  Thierry de Peretti
Hrajeme:  19. 2. 2014 pouze od 19.00 – předsta-
vení ART kina

RObOCOP 
Akční / uSA / Forum Film CZ/ 2D
Píše se rok 2029 a nad-
národní společnost 
OmniCorp hraje klí-
čovou roli při výro-
bě robotů. Jejich stro-
je vyhrávají Spojeným 
státům války po celém světě a teď nastal čas při-
nést technologii na  domácí půdu. Alex Mur-
phy je milující manžel, otec a  dobrý polda, 
který dělá co může, aby v Detroitu zastavil ná-
růst korupce a zločinu. Po tom, co je ve službě 
smrtelně zraněn, OmniCorp mu pomocí své ro-
botické technologie zachrání život. Do ulic své-
ho milovaného města se vrací s řadou neuvěři-
telných schopností, ale také s problémy, jakým 
žádný smrtelník doposud nemusel čelit…
Hrají:  Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Abbie 
Cornish a další
Režie:  José Padilha
Hrajeme: 27. a 28. 2. 2014 pouze od 20.00

Zdroj:
www.forumfilm.sk    www.csfd.cz   www.ci-

nemart.cz     www.bonton.cz    www.falcon.cz      
www.artcam.cz

bLÍZKO OD Sebe
Komedie / uSA / bontonfilm CZ / 2D
Celá rodina Westono-
vých se sjíždí do  rod-
ného domu v  Okla-
homě na  pohřeb otce, 
básníka a  opilce, který 
spáchal sebevraždu. Je-
ho žena, cynická a  celoživotně konfliktní Vio-
let, takřka s  potěšením rozdmýchává spory se 
svými třemi dcerami. Ani jedna z  nich to ne-
má jednoduché: jedné se hroutí manželství, dal-
ší tutlá aférku se svým bratrancem, třetí se právě 
zasnoubila a ani na pohřbu není schopna mluvit 
o  ničem jiném než o  nadcházející svatbě. Při-
čemž každému kromě ní je jasné, že její snou-
benec je slizký parchant…
Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict 
Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin, 
Juliette Lewis, Chris Cooper a další
Režie: John Wells
Hrajeme:  6. 2. 2014 od 17.00 a 20.00

JACK RyAN: V uTAJeNÍ
Thriller / uSA / CinemArt / 2D
Vzhledem k  nízké-
mu věku toho má Jack 
Ryan za sebou poměr-
ně dost – těžké zraně-
ní z  války v  Afghánis-
tánu, které ho málem 
doživotně zmrzačilo, náročnou rekonvalescen-
ci, doktorát z ekonomie a práci ekonomického 
analytika v CIA, kterou před svým okolím a do-
konce i  před vlastní ženou úspěšně tají. Když 
zachytí nestandardní operaci provedenou rus-
kým finančním gigantem, pošle ho jeho řídící 
důstojník do Moskvy, aby na místě zjistil, co se 
děje. Jack se hned po příletu musí proměnit z fi-
nančního úředníka v  akčního hrdinu se vším 
všudy, protože jeho přítomnost v ruské metro-
poli není vítaná a jeho původně přátelský prů-
vodce mu to dá dost jasně najevo tím, že se ho 
pokusí zlikvidovat… 
Hrají: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Cost-
ner, Kenneth Branagh, Colm Feore a další
Režie: Kenneth Branagh
Hrajeme:  8. a 9. 2. 2014 od 17.30 a 20.00

DěDICTVÍ ANeb KuRVA Se NeřÍKá
Komedie/ ČR / Space Films / 2D
Dědictví aneb Kur-
va se neříká je dlouho 
očekávaným pokračo-
váním kultovní kome-
die Dědictví aneb Kur-
vahošigutntag z  roku 
1992. Na  plátno se tak opět vrátí hlavní hrdi-
na příběhu Bohuš a spolu s ním další divákům 
dobře známé postavy, například Bohušův věrný 
přítel Arnošt, který tentokrát zastává funkci Bo-
hušova tajemníka a účetního, nebo JUDr. Stráž-
ný. Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřeb-
ní kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé Olšan 
a  souputníci zvláštního života Bohumila Stej-
skala, multimilionáře z  vůle Boží. Trochu ze-
stárli. Bohumil taky trochu zestárl. Přibyly mu 
majetek, starosti, kilogramy a  děti. Ztratil že-

KINo
STřeLnice

únor 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – únor 2014

1. - 2. 2. 17.30, 20.00
Já, FRANKeNSTeIN
USA / akční / 3D

6. 2. 17.00, 20.00
bLÍZKO OD Sebe
USA / komedie / 2D

7. 2. 18.00
bAbOVřeSKy 2 
(předpremiéra, beseda s tvůrci)
ČR / komedie/ 2D

8. - 9. 2. 17.30, 20.00
JACK RyAN: V uTAJeNÍ
USA / thriller / 2D

13. - 14. 2. 17.30, 20.00
DěDICTVÍ ANeb KuRVA 
Se NeřÍKá
ČR / komedie / 2D

15. - 16. 2. 17.30
LeGO PřÍběH
USA / animovaný / 3D

15. - 16. 2. 20.00
NyMFOMANKA, ČáST II.
Dánsko/ drama / 2D

19. 2. 19.00
APAČI
(ART)
Francie / drama / 2D

20. - 23. 2. 17.00, 20.00
bAbOVřeSKy 2
ČR/ komedie / 2D

27. - 28. 2. 17.30
beLLA A SebASTIáN
Francie / dobrodružný / 2D

27. - 28. 2. 20.00
RObOCOP
USA / akční / 2D

Představení Pro děti
2. 2. 15.00
KRTeK A OSLAVA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

9. 2. 15.00
SAMeTKA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

16. 2. 15.00
KRušNOHORSKÉ POHáDKy
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

23. 2.  15.00
KAMARáDI Z TeLeVIZe II
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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sport
Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 15. JH – Most so 8. 2. 18:00
kolo 16. Veselí n./M. – JH so 15. 2. 18:00
kolo 17. JH – Olomouc so 22. 2. 18:00
kolo 18. Slavia Praha – JH ne 2. 3. 17:30
kolo 19. JH – Šaľa so 8. 3. 18:00
kolo 20. Zlín – JH so 15. 3.
Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – 
Čechy
kolo 1. JH – Vršovice ne 2. 2. 15:00
kolo 3. JH – HC Plzeň so 15. 2. 15:00
kolo 4. Strakonice – JH so 22. 2. 14:15
kolo 6. JH – Č. Budějovice ne 9. 3. 16:00
kolo 7. JH – Astra Praha so 15. 3. 16:30
kolo 8. Vršovice – JH ne 23. 3. 14:00
Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky II. liga 
– Čechy
kolo 1. JH – Vršovice ne 2. 2. 12:30
kolo 3. JH – HC Plzeň so 15. 2. 12:30
kolo 4. Slavia Praha – JH ne 23. 2. 11:00
kolo 5. JH – Kobylisy so 1. 3. 12:30
kolo 6. Č. Budějovice – JH ne 9. 3. 14:00
kolo 7. JH – DHC Plzeň so 15. 3. 14:00
kolo 8. Vršovice – JH ne 23. 3. 12:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – skupi-
na Západ
kolo 30. Děčín – JH so 1. 2. 18:00
kolo 32. Klatovy – JH st 12. 2. 18:00
kolo 33. JH – Tábor so 15. 2. 18:00
kolo 34. Kolín – JH so 22. 2. 17:07
Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VYSOČINA
kolo 18. PSJ Jihlava B – JH so 8. 2. 9:30
kolo 19. JH – Dačice D pá 14. 2. 17:30
kolo 20. Chotoviny – JH pá 21. 2. 17:30
kolo 21. N. Včelnice – JH pá 7. 3. 17:30
kolo 22. JH – Pelhřimov pá 14. 3. 17:30
kolo 23. Start Jihlava – JH so 22. 3. 9:00
kolo 24. JH – N. Bystřice B pá 28. 3. 17:30
Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
kolo 15. JH B – Dačice E čt 6. 2. 17:30
kolo 16. JH B – N. Včelnice B čt 13. 2. 17:30
kolo 17. JH B – Kunžak B čt 20. 2. 17:30
kolo 18. Kunžak D – JH B st 5. 3. 18:00
kolo 19. JH B – N. Bystřice C čt 13. 3. 17:30
kolo 20. N. Bystřice E – JH B so 22. 3. 13:00
kolo 21. JH B – N. Bystřice D čt 27. 3. 17:30
Volejbal – Slovan JH B, AC JH, Fruko JH – muži 
okresní přebor
kolo 11. Fruko JH – JH B po 3. 2. 20:00
kolo 11. AC JH – Č. Velenice pá 7. 2. 20:00
kolo 12. AC JH – JH B pá 14. 2. 19:30
kolo 13. Fruko JH – Strmilov po 17. 2. 20:00
kolo 14. JH B – K. Řečice po 3. 3. 20:00
kolo 14. AC JH – N. Včelnice pá 7. 3. 19:30
Volejbal – Slovan JH B, Pohoda JH, Sokol JH – ženy 
okresní přebor
kolo 11. Sokol JH – JH B po 3. 2. 19:00
kolo 12. JH B – Pohoda JH čt 13. 2. 20:00
kolo 13. Pohoda JH – Dačice B po 17. 2. 19:00
kolo 13. Sokol JH – N. Bystřice po 17. 2. 19:00

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
kolo 29. Prostějov – JH so 1. 2. 17:00
kolo 30. JH – Svitavy st 12. 2. 19:00
kolo 31. Brno – JH so 15. 2. 18:30
kolo 32. JH – Ústí n./L. st 19. 2. 19:00
kolo 33. USK Praha – JH so 22. 2. 17:30
kolo 34. Ostrava – JH st 26. 2. 17:30
kolo 35. JH – Pardubice st 5. 3. 19:00
kolo 36. Kolín – JH so 8. 3. 17:45
kolo 37. JH – Děčín st 12. 3. 19:00
kolo 39. Opava – JH st 19. 3. 18:00
kolo 40. JH – Prostějov ne 23. 3. 18:00
kolo 41. Svitavy – JH st 26. 3. 
kolo 42. JH – Brno ne 30. 3. 18:00
Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – skupi-
na A
kolo 15. JH – Žižkov so 1. 2. 10:00
kolo 16. JH –Kladno ne 2. 2. 11:00
kolo 17. Klatovy – JH so 15. 2. 19:00
kolo 18. Domažlice – JH ne 16. 2. 
kolo 19. JH – Most so 1. 3. 
kolo 20. JH – Děčín ne 2. 3.
Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina B
kolo 4. JH – H. Králové 2 so 1. 2. 12:00
kolo 5. JH – Olomouc ne 2. 2. 9:00
kolo 6. Vyšehrad – JH so 15. 2. 
kolo 7. Slaný – JH ne 16. 2. 
kolo 1. JH – Vysočina so 1. 3. 
kolo 2. Vysočina – JH ne 2. 3. 13:00
kolo 9. JH – Nový Jičín so 15. 3.
kolo 10. JH – Ostrava ne 16. 3.
kolo 11. Olomouc – JH so 29. 3.
kolo 12. H. Králové 2 – JH ne 30. 3.
Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 16. JH B – Kaplice so 8. 2.
Basketbal – BK Lions JH, žáci U13+U14 – oblastní 
přebor
kolo 1. JH – Tábor so 1. 2. 
kolo 2. JH – Tábor so 1. 2. 
kolo 3. JH – Pelhřimov so 15. 2. 
kolo 4. JH – Pelhřimov so 15. 2. 
kolo 5. Písek – JH so 1. 3. 
kolo 6. Písek – JH so 1. 3. 
kolo 7. Tábor – JH so 15. 3. 
kolo 8. Tábor – JH so 15. 3. 
kolo 9. Pelhřimov – JH so 29. 3. 
kolo 10. Pelhřimov – JH so 29. 3.
Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga muži
kolo 17. JH – Cosa Nostra ČB so 22. 2. 
kolo 18. JH – Dačice B so 22. 2.
Florbal – FK Slovan JH, II. liga dorostenci – 
divize V.
kolo 19. JH – Kaplice ne 9. 3. 
kolo 19. JH – Jihlava ne 9. 3.
Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga starší žáci
kolo 21. JH – United ČB ne 16. 3. 
kolo 21. JH – Štíři ČB B ne 16. 3.
Florbal – FK Slovan JH B, Jihočeskýpřebormuži – 
divize A
kolo 13. JH B – Kaplice B so 1. 2. 8:00
kolo 14. JH B – Frymburk so 1. 2. 13:30

Florbal – FK Slovan JHRed + Blue, Jihočeská liga 
mladších žáků
kolo 7. JH Red – JH Blue ne 16. 2. 9:00
kolo 7. JH Red– JokerZ ČB ne 16. 2. 10:05
kolo 7. JH Blue – Týn ne 16. 2. 10:30
kolo 7. JH Red – Týn ne 16. 2. 11:35
kolo 7. JH Blue – Strakonice ne 16. 2. 12:00
kolo 7. JH Red – Strakonice ne 16. 2. 12:50
kolo 7. JH Blue – JokerZ ČB ne 16. 2. 13:15
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga – Západ
kolo 15. Nové Strašecí – JH ne 2. 3. 14:00
kolo 16. JH – Třemošná so 15. 3. 14:00
kolo 17. JH – Karlovy Vary ne 16. 3. 14:00
kolo 18. Litice – JH so 22. 3. 15:00
kolo 19. Dobřany – JH ne 23. 3. 14:00
kolo 20. JH – Suchdol so 29. 3. 14:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci MČR – 
skupina Jih
kolo 10. JH – Jihlava so1. 3. 10:30
kolo 11. JH – Jihlava so 1. 3. 13:30
kolo 12. JH – Písek so 8. 3. 11:00
kolo 13. JH – Suchdol ne 9. 3. 11:00
kolo 14. Blatná – JH so 15. 3. 10:00
kolo 15. Č. Budějovice – JH ne 30. 3. 14:00
kolo 16. Č. Budějovice – JH ne 30. 3. 16:30
Fotbal – FK JH 1910, muži divize – skupina A
kolo 16. JH – N. Ves p./Pleší ne 9. 3. 14:30
kolo 17. Cheb – JH so 15. 3. 14:30
kolo 18. JH – Táborsko B ne 23. 3. 15:00
kolo 19. Benešov – JH ne 30. 3. 15:00
Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize Čechy – skupina D
kolo 16. JH – Libušín ne 30. 3.
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U15
kolo 15. Příbram – JH so 15. 3. 10:00
kolo 16. JH – Benešov so 22. 3. 10:00
kolo 17. Bohemians 1905 – JH so 29. 3. 10:00
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U14
kolo 15. Příbram – JH so 15. 3. 11:45
kolo 16. JH – Benešov so 22. 3. 11:45
kolo 17. Bohemians 1905 – JH so 29. 3. 11:45
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U13
kolo 15. Sparta Praha – JH ne 16. 3. 13:00
kolo 16. JH – Písek ne 23. 3. 10:00
kolo 17. Příbram – JH so 29. 3. 10:00
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U12
kolo 15. Sparta Praha – JH ne 16. 3. 14:45
kolo 16. JH – Písek ne 23. 3. 11:45
kolo 17. Příbram – JH so 29. 3. 11:45
Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 17. JH – Roudné so 15. 3. 10:00
kolo 18. Prachatice – JH ne 23. 3. 
kolo 19. JH – Rudolfov so 29. 3. 10:00
Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 17. JH – Roudné so 15. 3. 11:45
kolo 18. Prachatice – JH ne 23. 3. 
kolo 19. JH – Rudolfov so 29. 3. 11:45
Fotbal – FK JH 1910 B, I. B třída muži – skupina D
kolo 15. JH B – Lomnice ne 30. 3.

Letem sportovním světem
bADMINTON
Sokolovna TJ Slovan v jindřichohradecké Jarošovské ulici bude v neděli 9. úno-
ra hostit prostřední ze tří turnajů letošního krajského přeboru III. třídy smíšených 
družstev. Od 13.00 hodin se v druhém kole představí nejen domácí BSC Slovan J. 
Hradec, nýbrž také týmy USK FM J. Hradec a BC Dačice. Dalšími účastníky skupi-
ny C jsou Bosch Č. Budějovice, Sokol Okrouhlice a BB Č. Budějovice.

CVRČeK
Již 19. ročník „Strmilovského poháru 2014“ jednotlivců je na pořadu 1. února od 
13.00 hodin v hotelu Komorník ve Strmilově. Turnaj, jenž se uskuteční ve cvrčko-
vě baště na jindřichohradeckém okrese, je určen pro každého. Otevřeného klání 
se mohou zúčastnit hráči a hráčky všeho věku. Více informací podá Miloslav Kři-
šta prostřednictvím e-mailu: cvrcek.strmilov@centrum.cz, nebo na telefonním čís-
le: 607 907 978.

FLORbAL
Pod heslem: „I holky hrají florbal, za zkoušku nic nedáš!“, láká do svých řad dívky 
a ženy FK Slovan J. Hradec. Náborové tréninky se konají vždy ve čtvrtek (18.30 až 

20.00 hodin), pátek (16.00 až 17.30 hodin) a v neděli (18.00 až 19.30 hodin) v tělo-
cvičně TJ Slovan v jindřichohradecké Jarošovské ulici 743/II. Více informací o mož-
nosti hrát florbal podá místopředsedkyně klubu Marta Baboučková (marta.blato@
seznam.cz, 606 403 874).

HALOVÝ FOTbAL
Šestice mužstev se představí ve sportovní hale v Kunžaku při turnaji starých gard, 
který se uskuteční v sobotu 1. února. Zajímavé je, že mezi účastníky chybí domácí 
tým, startovní pole tvoří Štěpánovice, Staré Hobzí, Okříšky, Strmilov, jindřichohra-
decká Sešlost a K. Řečice. Ta bude obhajovat loňské vítězství, na druhém místě v ro-
ce 2013 byla Sešlost. Výkop úvodního duelu je naplánován na 9.00 hodin.

KRASObRuSLeNÍ
Šestým rokem působí při Lokomotivě Veselí nad Lužnicí krasobruslařský oddíl TJ 
Kraso. Ten je v tomto sportovním odvětví nejblíže pro jindřichohradecké zájem-
kyně (případně i zájemce). Klub pořádá po celou sezónu průběžně kurzy a nábory 
na veselském zimním stadiónu, a sice vždy v pondělí (14.45 až 15.45 hodin), stře-
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Od začátku roku 2014 se v Jindřichohradeckém zpravodaji objevuje křížovka tematicky zaměřená na naše město. Z došlých správných odpovědí každý 
měsíc losujeme výherce, který získá některou z hodnotných cen. Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na 
adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte 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: PÁNI Z HRADCE, SLAVATOVÉ A ČERNÍNOVÉ
Výherkyní se stává: Věra Lyčková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.
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PRIMÁTI STÁTNÍ 
ARBITRÁŽ

ZLATO 
(FRANC.) NEOBUTA ST. SPZ 

NYMBURKA
CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

REKLAMNÍ 
HESLO TAHLE SPZ 

ROKYCANY

OZN. 
PLOCHY 

(AR)

RUSKÝ 
DLOUHO-

SRSTÝ 
CHRT

DOM. MUŽ. 
JMÉNO

DOBRÉ 
RADY

2. ČÁST 
TAJENKY

OBCHODNÍ 
SLEVA

CHEM. ZN.
SODÍKU

NÁSTROJ
ŽNEČKY

OTROK 
(ZASTAR.)

NÁRODNÍ 
DIVADLO

SILNÝ 
PROVAZ

STUDENT. 
JÍDELNA

AMERICKÝ 
BOXER

MLÁDĚ 
KOČKY

CHEM. ZN. 
ANTIMONU ZPŮSOB SLUŽEBNÍ 

POŘADÍ

BÁSNICKÝ 
ZÁPOR

PLANETKA

KONEC 
MODLITBY

OSAMĚLOST

VÍŘENÍ

ZRNITÁ 
TKANINA

ÚSTA 
(NĚM.)

ODPORNÝ 
ZÁPACH

PAPOUŠEK

SVAZEK 
OBILÍ

JÁ

DRUH VEPŘ. 
MASA

SÍDLA 
ROZUMOVÉ 

SCHOPNOSTI

ŠPANĚL. SÍDLO

ČLUN 
(ANGL.)

SLOVENSKÝ 
DENÍK

HYBNÁ 
ČÁST TĚLA

ST. SPZ 
KOMÁRNA

BELGICKÉ 
SÍDLO

DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDEK

STAROGER-
MÁNÍ

SOVENSKÉ 
MĚSTO 
(CHEM. 

PRŮMYSL)

TŘÍSKA
(SLOVENSKY)

1. ČÁST 
TAJENKY

REKLAMNÍ 
TABULE

TOUŠ

ŠLECHTICKÝ 
PŘÍDOMEK

DRŮBEŽ

ZN. EL. 
SPOTŘEBIČŮ

SOUZVUK NĚKO-
LIKA TÓNŮ

ZMRZLÁ VODA

SOUPRAVA 
PRO MODE-

LÁŘE

RUSKÝ 
SOUHLAS

AKADEMIE 
VĚD
OTEC 

(KNIŽNĚ)

KOST 
(LATIN.)

MYS

RUDÁ 
PLANETA

POBÍDKA

BALETNÍ 
SUKÉNKA

LEDOVCOVÝ 
KOTEL

VAZAL

VESPOD

OZN. TUNY

CHEM. ZN. 
URANU

GÁZA

BĚDA 
(LATIN.)

BÝVALÝ 
TELEVIZNÍ 

POŘAD

RYS

HEREC PAN-
TOMIMY

ZÁLIV 
(ANGL.)

NÁJEZDNÍK

VÝKON FOT-
BALISTY

FORMA

TVŮJ (ITAL.)

BYLINNÝ 
ODVAR

MALAJEC

SPZ ML. 
BOLESLAV

OREL
(NĚMECKY)

ŠAŠEK

CHEM. ZN. 
DRASLÍKU

OXID 
DUSNATÝ

ŘÍM. ČÍSL. 
500

3. ČÁST 
TAJENKY

DRUH 
OMÁČKY

Nejproslulejším stu-
dentem Jindřichohra-
deckého gymnázia na 

konci 19. století, byl 
Vítězslav Novák, ...

NáPOVěDA: 

bOAT, TuO, AAR, ATe, 
VeLM, KIT, AMeR, 
MuND, šALA, VAe

du (15.00 až 16.00 hodin) a v pátek (13.15 až 14.15 hodin). Informace o možnos-
ti vyzkoušet si trénink podá předsedkyně oddílu, choreografka a zároveň trenérka 
III. třídy Kateřina Bednářová (kbednarova7@seznam.cz, 731 230 801).

KuŽeLKy
Na sobotu 1. února je naplánován okresní přebor Jindřichohradecka jednotlivců 
v kategorii juniorek a juniorů. Konat se bude souběžně na čtyřdráhové kuželně TJ 
Jiskra v Nové Bystřici. Program bude zahájen v 8.30 hodin rozlosováním, o půlhodi-
nu později se začne závodit. Obě kategorie čeká soutěž na 1x120 hodů sdružených.
SPORTOVNÍ AeRObIK
– třetím závodem III. ročníku „Poháru Města J. Hradec 2013/2014“ bude pokra-
čovat čtyřdílný seriál soutěže, kterou pořádá AET Team Lena J. Hradec. Ve fitcen-
tru Merkur na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar se „Masopustní závod“ usku-
teční v sobotu 15. února od 8.30 hodin, kdy začínají prezentace cvičenek v obou 

nejmladších kategoriích. Kategorie 5 až 7 let a 8 až 10 let: 8.30 hodin prezentace, 
9.10 hodin základní kolo, 9.50 hodin finále, 10.35 hodin vyhlášení vítězek. Kate-
gorie 11 až 13 let, 14 až 17 let a ZA: 10.15 hodin prezentace, 11.00 hodin základní 
kolo, 11.40 hodin finále, 12.30 hodin vyhlášení vítězek. Více informací podá roz-
hodčí Lenka Průchová (lpruchova@centrum.cz, 777 950 925). Vstupné: 25 Kč.

SPORT PRO VšeCHNy
Při TJ Slovan J. Hradec působí odbor Sportu pro všechny, jenž v sobotu 8. úno-
ra bude pořádat tradiční „Dětský karneval“. Uskuteční se v sokolovně jindřicho-
hradeckého Slovanu v Jarošovské ulici 743/II. od 14.00 do 17.00 hodin. Pořada-
telé zvou k účasti a těší se na velké množství dětí, pro které jsou připravené různé 
soutěže, diskotéka, o přestávce svůj um předvedou dívky ze stepařského kroužku. 
Občerstvení je také zajištěno. Vstupné je pro děti dvacetikoruna, dospělí zaplatí 
pouze o 10 kaček více.
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pozvánky na březen
Městské akce: Ostatní akce:
• 1. a 2. 3. 

DěTSKÝ MAšKARNÍ KARNeVAL 
• 2. 3. 

MASOPuSTNÍ PRŮVOD MěSTeM
• 13. 3. 

GÉNIOVÉ SVěTOVÉ HuDby V KLAVÍRNÍCH 
PROMěNáCH – KONCeRT

• 16. 3. 
SeNIOR KLub

• 20. 3. 
„KRáLOVA řeČ“ – DIVADeLNÍ PřeDPLATNÉ SKuPINy A

• 25. 3. 
ZáPAD uSA – OReGON – CeSTOPISNÝ POřAD

• 30. 3. 
„O MeDVěDu ONDřeJOVI“ – DIVADeLNÍ POHáDKA

• 31. 3. 
„NA ÚTěKu“ – DIVADeLNÍ PřeDPLATNÉ SKuPINy b

• 1. 3. 
DIVOKeJ bILL – KONCeRT

• 14. 3. 
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH

• 15. 3. 
ZábAVNá A TVOřIVá SObOTA – 
MěSTSKá KAVáRNA

• 15. 3. 
TRAVeSTI SHOW – HANKy PANKy

• 19. 3. 
DuO yAMAHA – KONCeRT

• 22. 3. 
KReySON – KONCeRT

• 28. 3. 
MICHAL DAVID - KONCeRT

Městský park Foto: Archiv města Jindřichův Hradec


