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NOVÝ PIVOVAR
Nyní se zde nachází muzeum gobelínů. V ex-
pozici si můžete prohlédnout tapiserie a tkal-
covské stavy, ale také zde najdete zbytky 
zařízení původního pivovaru. Muzeum gobe-
línů je objekt plný aktivních činností; jsou zde 
kursy tkaní tapiserií a  další výtvarné tvorby 
pro děti i dospělé.  Najdete ho na Dobrovské-
ho náměstí v čp. 2/I. 
PANSKÝ PIVOVAR
Původní panský pivovar se nacházel v příhradí 
u mlýnské stoky. První zmínky o jeho obnově 
pocházejí z roku 1503, v letech 1554 -1556 byl 
přestavěn. Když již nevyhovoval, nechal Adam 
II. z Hradce v letech 1580 -1582 vystavět nový 
pivovar u  Pluhovy bašty italským stavitelem 
Maggi de Ronio. Byl to největší pivovar v  již-
ních Čechách a  jeden z  největších renesanč-

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 � PIVOVARNICTVÍ

Jindřichohradečáci opět mohou společně přivítat nový rok. Akce, 
kterou zakončí slavnostní ohňostroj a kterou pořádá město Jindři-
chův Hradec, se uskuteční v úterý 1. ledna na náměstí Míru a od-
startuje úderem 17. hodiny. Zahájena bude projevem staros-
ty Stanislava Mrvky a  na  programu poté bude hudební produkce, 
velkoplošné promítání filmu Takoví jsme byli v roce 2018 a světelná 
show. Z technických důvodů dojde tentokrát k odpálení ohňostro-
je z nábřeží, což na výsledný efekt samozřejmě nebude mít žádný 
vliv. Neváhejte a přivítejte společně s námi nový rok 2019!

Jana Říhová

 �Novoroční ohňostroj bude tentokrát  
odpálen z nábřeží

ních českých pivovarů. V letech 1831 -1835 zde 
byl panským sládkem František Smetana, otec 
Bedřicha Smetany. 
MĚSTSKÝ PIVOVAR
Byl původně v  domě čp. 143/I.  Jeho historie 
sahá do roku 1480, kdy zde byl sladovník Vác-
lav Miska a dům se nazýval Mískovský. Po ro-

ce 1719 patřil pivovar cechům a pivo se v něm 
vařilo do  roku 1767, kdy vyhořel. Nový měst-
ský pivovar z roku 1769 stál asi na konci Růžové 
ulice, někde v místech, kde je dnes u Vajgaru 
městská zahrada. Jeho stopa zde končí v roce 
1846, kdy byl částečně zbořen. 

Sabina Langerová

2  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Vážení spoluobčané,

vítám vás v  novém roce 2019. V  České republice 
bude mít tento rok 251 pracovních dnů a 13 stát-
ních svátků, z  toho 10 jich připadá na  mimoví-
kendové dny.  Přeji vám, ať je pro vás tento rok 
úspěšný, hlavně plný zdraví, štěstí, lásky a rodin-
né pohody. Na  začátku mám pro vás hned dob-
rou zprávu. Zastupitelstvo v prosinci schválilo, že 
se poplatek za komunální odpad nezvýší a zůsta-
ne ve stejné výši, tedy pět set korun. Jeho splatnost 
je na konci května. Co se týká ledna, tak pro naše 
město bude první měsíc tohoto roku ve  znamení 
schvalování rozpočtu města. Zastupitelé by o jeho 
podobě v konečné fázi měli rozhodnout ve středu 
30. ledna.  

Mílí spoluobčané, ještě jednou vám všem přeji 
šťastný vstup do  nového roku, a  pokud ho s  ná-

mi budete chtít oslavit, přijďte 
si zatančit v sobotu 26. ledna 

2019 ve  20.00 hodin do  KD 
Střelnice, kde se bude konat 
tradiční reprezentační ples 

města.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

ÚVODNÍK

V sobotu 24. listopadu 2018 se v  Muzeu Jindřichohradecka usku-
tečnilo setkání k příležitosti 151. výročí narození Františka Nušla, 
zakladatele moderní české astronomie, spoluzakladatele ondře-
jovské hvězdárny a od roku 1922 předsedy České astronomické 
společnosti. Celodenní seminář měl na programu také odhalení 
pamětní desky Františka Nušla a setkání s jeho potomky. Desku 
slavnostně odhalili čestný předseda České astronomické společ-
nosti Jiří Grygar a starosta města Stanislav Mrvka.

Zdroj: Česká astronomická společnost

 � 151. výročí narození Františka Nušla

UDÁLOSTI Z RADNICE

První adventní neděli 2. prosince  2018 se v  podvečer na  náměstí Míru rozsvítil vánoč-
ní strom. Tradičně zazněla slova starosty města a  také farního vikáře  P.  Jozefa Gumenic-
kého, který vánočnímu stromu požehnal. Slavnostní program vyvrcholil koncertním vys- 
toupením přední české mezzosopranistky Andrey Kalivodové.

Foto: Martin Kozák

 � Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

V  sobotu 1. prosince se na  náměstí Míru uskutečnila akce s  náz- 
vem Veselé odpoledne s Perníčkem. Pro účastníky byla připravena 
show s animátorskými tanečky a po celou dobu byla přítomna po-
stavička z oblíbeného animovaného filmu Shrek, maskot Perníčka 
v životní velikosti. Přišli mezi nás také s nadílkou Mikuláš s anděly 
a čerty. V rámci připraveného programu si návštěvníci mohli zahrát 
s čerty hry a ochutnat čertovský čaj z kotlíku. Moderátorem akce 
byl Michal Arnošt. 

Foto: Josef Böhm

 � Veselé odpoledne s Perníčkem

V  neděli 11. listopadu 2018 se na  náměstí Míru 
uskutečnily oslavy dne svatého Martina a připo-
mínka 100 let od ukončení I. světové války. Akce 
se těšila velikému zájmu z řad místních obyvatel 
i turistů. Vůně rozličných kulinářských pochoutek 
se linula mezi vystavenými kusy soudobé i histo-
rické vojenské a požární techniky. Na náměstí za-
litém slunečním svitem bylo možné spatřit vojá-
ky i četnictvo v prvorepublikových uniformách. 
Jedním z  vrcholných bodů programu bylo po-
žehnání mladému vínu. V jedenáct hodin přiví-
tal účastníky slavnosti starosta města Stanislav 
Mrvka. Jeho klopu, stejně jako mnoha jiných pří-
tomných, zdobil květ vlčího máku. Ve své zdravi-
ci připomněl význam dne 11. listopadu a také mj. 
pohovořil krátce o všudypřítomném symbolu - 
o vlčím máku. Následně si převzal slovo Jiří Lan-
ger, zástupce Jindřichohradecké kulturní společ-

 �Oslavili jsme svatého Martina a konec války
nosti, která celou akci organizovala. V  jedenáct 
hodin jedenáct minut požehnal mladému vínu 
opat Johannes Maria Szypulski. Opat Szypul-
ski, původem Polák hovořící nejen německy, ale 
i česky, je představitelem kláštera v partnerském 
městě Zwettlu. V rámci mnohačetných příhranič-

V neděli 25. listopadu 2018 oslavila 101. naroze-
niny paní Marie Kašková z  Jindřichova Hradce. 
Jubilantce k  tomuto významnému životnímu 
výročí osobně poblahopřáli v  pátek 23. listo-
padu starosta města Stanislav Mrvka společně 
s vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňkou Šin-
delářovou. Paní Kašková pochází z Moravy, má 
tři děti, dvě dcery a  jednoho syna, 6 vnoučat 
a 9 pravnoučat. Do Jindřichova Hradce ji pozva-
la teta ve 14 letech. Poté, co se vdala za holiče, se 
vyučila kadeřnicí a tuto profesi vykonávala celý 
život. Jako recept na dlouhověkost a zdravého 

 � Paní Marie Kašková oslavila 101. narozeniny
ducha uvádí práci: „Ráno vstávám po sedmé ho-
dině a chodím ke slepicím, které mám na konci uli-
ce na zahradě, ráda vařím pro celou rodinu. Odpo-
čívám u detektivek nebo u knížky,“ říká paní Marie 
Kašková. „Paní Kašková má můj veliký obdiv. Stej-
ně jako v  loňském roce, kdy jsme této milé paní 
přáli ke stým narozeninám, tak i letos nás všechny 
potěšila svým přístupem k  životu. Takový životní 
nadhled a temperament v těle nemá kolikrát o po-
lovinu mladší člověk. Popřál jsem jubilantce předev- 
ším hodně zdraví a životního elánu,“ řekl starosta 
města Stanislav Mrvka.

ních aktivit obou městských samospráv padla 
volba žehnajícího právě na něj. Opata doprová-
zeli také zástupci městského úřadu Zwettl. Part-
nerství obou měst bude i nadále probíhat na ši-
rokém spektru činností.

Karolína Bartošková
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 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – leden 2019
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

1. 1. 2019 svátek Lacinová Dagmar Antonínská 85, Dačice, 380 01 384 423 150
5. 1. 2019 sobota Lovětínský Čestmír Příhodova 176, Dačice, 380 01 384 423 107
6. 1. 2019 neděle Majerčíková Barbora Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 321 839

12. 1. 2019 sobota Marková Jaroslava Strojírenská 160, Dačice, 380 01 384 456 215
13. 1. 2019 neděle Matoušková Soňa Studentská 286, Strmilov, 378 53 384 392 311
19. 1. 2019 sobota Med Karel Denisova 352, Jindřichův Hradec II, 377 01 731 765 664
20. 1. 2019 neděle Musilová Hana Na Příkopech 75, Dačice, 380 01 384 420 638
26. 1. 2019 sobota Myšák Jaroslav U Světa 750, Třeboň, 379 01 773 222 180
27. 1. 2019 neděle Kovář-Matejová Veronika Horní náměstí 516, Slavonice, 378 81 602 673 439

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na: www.jh.cz. Karolína Bartošková

MĚSTSKÁ POLICIE

16. listopadu
Nevšední návštěvou byl dvě hodiny po  po-
ledni poctěn nájemník v Nádražní ulici. V je-
ho bytě přivolaná hlídka kontaktovala na se-
dací soupravě vyčkávajícího seniora (91 let), 
který se dožadoval schůzky s  ředitelem Čes-
ké spořitelny. Pán neoblomně trval na jedná-
ní s ředitelem společnosti z důvodu převodu 
akcií a dalších financí týkajících se aktivit a ne-
dal si vysvětlit, že se nachází v soukromé do-
mácnosti, do které vešel poté, co mu nájem-

 � Výpis z událostí

ník po  zazvonění u  dveří otevřel. Hlídce se 
po chvilce podařilo pána přesvědčit k nased-
nutí do služebního vozu, ve kterém byl převe-
zen do místa pobytu, kde byl předán do péče 
manželky. 
22. listopadu
Nezáviděníhodným způsobem okořeňuje 
po několik let sousedské vztahy „dáma“ (61 let) 
v domu č.p. 698/III na sídlišti Vajgar, zřejmě ne-
vycházející z  alkoholového opojení. Čtyři ho-
diny po poledni, tak jako mnohokráte, vyrazi-
la na spanilou jízdu po společných prostorách 
domu. Tam si odchytla oblíbenou, o čtyřiadva-
cet let mladší sousedku, kterou, jako již něko-
likrát předtím, nepublikovatelným způsobem 
slovně napadla. A když toho neměla dost, ještě 
ji přišpendlila na poštovní schránky. To ale roz-
třesené sousedce došla trpělivost a celou věc 

oznámila na linku 156. Při provedeném šetře-
ní v domě se se svými nepěknými zkušenostmi 
s touto nájemnicí svěřili i další obyvatelé, a tak 
se v krátké době milá sousedka bude zpovídat 
z přestupků proti občanskému soužití. 
27. listopadu
Zřejmě v  padesátých letech minulého stole-
tí zastydlý, dějepravu milující cestovatel (47 let) 
od  Karlových Varů navštívil jindřichohradecký 
Lidl se záměrem pořídit si něco na žízeň, něco 
do žaludku, ale co zamýšlel s dětskými ponož-
kami, to si jen ztěžka domýšlet. Zrovna tak, jako 
jeho myšlenku v poznání osoby detektiva, které-
ho označil jako milovaného prezidenta Klemen-
ta Gottwalda. Zboží putovalo zpátky do regálu 
a  sebevědomý podivín na  Obvodní oddělení 
PČR, kde byla zjištěna jeho totožnost a kde také 
vyfasoval od strážníků dvoutisícový bloček. 

Na  začátku listopadu došlo v  lokalitě po-
dél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora, kte-
rá prochází převážně otevřenou krajinou, 
k  výsadbě stromořadí. Vysázena byla ta-
to skladba dřevin: javor klen, lípa velkolis-

 �ODBOR ROZVOJE

Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Historicky nejvyšší návštěvnost za rok 2018 a potažmo nejlepší ekonomic-
ký výsledek je pro městský bazén tím nejlepší dárkem k výročí 9 let od je-
ho modernizace. Bazén provozovaný Službami města Jindřichův Hradec 
jubileum symbolicky připomenul i prostřednictvím již 5. ročníku výtvarné 
soutěže. Nejhezčí obrázky s bazénovou tématikou v předvánočním ob-
dobí zaplavily vestibul městského vodního stánku. Vystaveny pro veřej-
nost zůstanou i v roce 2019. Vítězům jednotlivých kategorií soutěže přišli 
osobně poblahopřát starosta města Stanislav Mrvka a jednatel SMJH Ivo 
Ježek. Na snímku jsou s nimi: Rosalie Loudínová, Vojtěch Kopecký, Franti-
šek Sláma, Amálie Ficová, Čenda Chramosta, Fanynka Háková, Šimon Vr-
ba, Nelly Henzlová, Jan Tětiva, Alena Lorencová, Ondřej Novák, chybí Ka-
teřina Ivanov. 

Marcela Kůrková
Foto: Jan Škrle

tá, dub letní, buk lesní, bříza bělokorá, jíro-
vec maďal. Vysázeno bylo celkem 42 kusů 
stromů, které nyní plní krajinotvornou a es-
tetickou funkci spočívající v  zachování pů-
vodního vzhledu krajiny. Na  spolufinanco-

vání tohoto projektu se částkou 149 982 Kč 
podílela Nadace ČEZ, která tento finanč-
ní příspěvek městu poskytla z  grantového 
programu Stromy 2018.

Vladimír Krampera
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1. prosince
Hladinu klidného soužití v  domě na  sídlišti 
U  Nádraží č.p. 787/II vířila nájemnice (31 let) 
takovým způsobem, že pár minut před půl-
nocí došla trpělivost rodině pod jejím bytem. 
Jak se zasahující hlídka dozvěděla, dáma, se 
kterou není rozumná domluva, pořádá té-
měř s  železnou pravidelností mejdany a  ne-
bere ohledy na nesouhlasný postoj nevyspa-
lých sousedů. Onu sobotu pořádala s partou 
známých oslavu narozenin svého pětiletého 
syna. To, že budí rodině jejich ročního syna, 

jí vůbec nevadilo a tak, když pohár trpělivos-
ti přetekl, oslavu ukončila přivolaná hlídka 
a o několik dní si dáma vyslechla verdikt s teč-
kou v podobě pokutového bloku.
4. prosince
Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je 
přestupkem! O  tom se velmi často přesvěd-
čují pohodlní obyvatelé převážně sídlištních 
komplexů našeho města. Že za konečnou po-
kutou je však spousta času stráveného šet-
řením a  prohrabováním se v  nepotřebných 
věcech, krabicích a  odpadcích, si však uvě-

domí málokdo. A to, že následný úklid v pří-
padě, kdy se nepodaří toho či onoho hříšníka 
dohledat, stojí nemalé peníze z městské po-
kladny, zřejmě také mnoha lidem nedochází. 
Vzhledem k tomu, že se blížily Vánoce a s nimi 
spojené spousty dárků, požádali jsem všech-
ny občany, aby to, co z dárků zbude, putovalo 
do popelnic a kontejnerů. A to, pokud možno, 
jako separovaný odpad, aby právě nejkrásněj-
ší svátky roku nebyly nakonec také „svátkem 
všelijakých hromad odpadu“.

Petr Čermák

V průběhu zimy až do příchodu jara kontro-
lují policisté z obvodních oddělení ve spo-
lupráci s kynology a  jejich čtyřnohými po-
mocníky rekreační objekty i chatové osady. 
V zimním období, bohužel, vloupání do re-
kreačních objektů výrazně přibývá. Rekreač- 
ní objekty před zimou jejich majitelé uzaví-
rají  a  opouštějí, přičemž  se  vracejí zpět až 
s příchodem teplejšího počasí. Policie opě-
tovně upozorňuje  majitele chat a  chalup, 
aby  svým zodpovědným přístupem nedá-
vali zlodějům šanci se obohatit!
S ohledem na probíhající zimu si připomeň-
me základní zásady zazimování chat:
• věnujte pozornost zejména stavebním 

otvorům (okna, dveře, verandy)

• pro vyšší standard ochrany využijte elek-
tronickou ochranu (např. napojení na PCO)

• zabezpečte si rekreační objekt (zámkový 
systém, uzamykatelné okenice)

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

• nechlubte se před neznámými lidmi ma-
jetkem uloženým v objektu

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

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

• při pobytu na  chatě si všímejte pohybu 
neznámých osob a  aut – případné svě-
dectví je  důležitým vodítkem pro práci 
policie

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

• rekreační objekt navštěvujte i  v  zimě – 
uklizený sníh budí zdání  neustálé kont-
roly  

• při podezření z  vykradení zásadně ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po zlo-

Prevence:

dějích a věc oznamte NEPRODLENĚ Po-
licii ČR na linku 158!

• vše důležité pro vypátrání odcizených vě-
cí a dopadení pachatele oznamte do po-
licejního protokolu

Policisté z jednotlivých obvodních odděle-
ní provádějí opakovaně preventivní kont- 
roly. Když policista, který má v  působnos-
ti příslušnou lokalitu s  rekreačními objek-
ty, zkontroluje danou chatu či chalupu, za-
sune za dveře či okenici kontrolní kartičku. 
Z  té pak majitel zjistí, kdy byl jeho objekt 
naposledy kontrolován policií. Na  kartičce 
je dále uveden kontakt na příslušné obvod-
ní oddělení PČR pro případ, že objekt navš- 
tívil nezvaný host. Majitel chaty či chalu-
py tak ihned vyrozumí policii, která přijede 
na místo narušeného objektu.
Pomocí preventivních návštěv rekreačních 
oblastí, rozhovorů a  navazováním nefor-
málních vztahů s  chalupáři  policisté před-
cházejí možné majetkové kriminalitě!

Hana Millerová

 � Kontroly rekreačních objektů 

Vedení policie Územního odboru Jindři-
chův Hradec, díky Fondu kulturních a sociál- 
ních potřeb, jako každoročně uspořáda-
lo společenský večer pro bývalé kolegy, ny-

 �Na bývalé kolegy policisté nezapomínají
ní emeritní policisty a  občanské zaměstnan-
ce. Všichni se společně setkali v  Jindřichově 
Hradci v restauraci Střelnice. Po úvodním slo-
vu vedoucí PČR Územního odboru J. Hradec 

POLICIE ČR

plk.  Ing.  Josef Heš představil svou zástupky-
ni plk.  Mgr.  Jarmilu Jakoubkovou i  vrchního 
komisaře mjr.  Ing.  Bc.  Davida Pilera. Rovněž 
představil vedoucí společně se zástupci jed-
notlivých obvodních oddělení.
Dále se společenský večer nesl v neformálním 
duchu, kdy policisté společně s dříve sloužící-
mi kolegy vzpomínali na společné roky služ-
by, na ty policisty, kteří se setkání nemohli zú-
častnit nebo už dokonce nejsou mezi námi. 
Bývalí policisté vyprávěli zážitky z dob jejich 
mládí a společně zavzpomínali na roky dávno 
minulé, prožité v policejní uniformě. 
Společenského večera se zúčastnilo nejmé-
ně 30 emeritních policistů, policistek i občan-
ských zaměstnankyň. Nejstarší z nich, stále vi-
tální paní Zdence Malinové, je úctyhodných 
86 let. 
Bývalým spolupracovníkům se, dle jejich vy-
jádření, společenský večer skutečně líbil a po-
kud jim zdravíčko dovolí, za  rok přijdou rádi 
znovu.

Hana Millerová
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V pátek 2. listopadu 2018 se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo vítání občánků. Přivítány byly tyto dě-
ti: Adam Blažek, Adam Janků, Bára Arusha Kadlecová, David Kubíček, Adam Lefler a Rozárie a Zora Petrákovi. Ve druhé skupině byly přivítány tyto 
děti: Rosalie Schmeisterová, Veronika Wegschmiedová, Natálie Salayová, Samuel Šamko, Lily Šimánková a Justýna Brhelová.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Přivítali jsme nové občánky

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 9. 11. 2018 do 1. 12. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jaroslav KAIML, Jindřichův Hradec 21. 6. 1960 9. 11. 2018
Milan LIPOLD, Chlum u Třeboně 18. 6. 1927 9. 11. 2018
Josef HANZL, Jindřichův Hradec 23. 7. 1931 11. 11. 2018
Olga RYBÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 7. 1922 12. 11. 2018
Ludmila KOLÁŘOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 8. 1954 15. 11. 2018
Vladimír EMR, Jindřichův Hradec 10. 11. 1952 15. 11. 2018
Marie ŠVECOVÁ, Stráž nad Nežárkou 9. 4. 1931 15. 11. 2018

Zdeněk VRÁTIL, Hůrky 2. 7. 1942 21. 11. 2018
Roman PRAŽÁK, Jindřichův Hradec 4. 2. 1945 25. 11. 2018
Stanislava PFAUSEROVÁ, Horní Pěna 16. 8. 1931 26. 11. 2018
Zdeněk POSPÍŠIL, Lodhéřov 9. 4. 1955 27. 11. 2018
Václav ČAPEK, Stráž nad Nežárkou 30. 4. 1955 29. 11. 2018
Jan KOS, Olšany 19. 8. 1928 1. 12. 2018
Václav HEŠ, Hatín 22. 9. 1939 1. 12. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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Leden
V  pondělí 1. ledna jsme společně na  náměs-
tí Míru v  Jindřichově Hradci přivítali nový 
rok 2018 odpálením slavnostního ohňostroje 
z  městské věže. Nechyběl ani tradiční novo-
roční projev starosty města Stanislava Mrvky 
a film Takoví jsme byli v  roce 2017. Již tradič-
ně pořádal spolek Přátelé starého Jindřichova 
Hradce besedu s představiteli města v konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka. Se-
tkání se konalo v  pondělí 8. ledna za  účasti 
místostarosty města Bohumila Komínka. V pá-
tek 12. ledna se v našem partnerském městě 
Zwettl uskutečnilo již tradiční přivítání nové-
ho roku spojené s  udělením ocenění obča-
nům, kteří se významně zasloužili o  rozvoj 
města. Od  čtvrtka 18. do  neděle 21. ledna 
2018 se naše město prezentovalo na  brněn-
ském výstavišti v  rámci veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour. V pondělí 22. ledna 2018 se 
v  zasedací místnosti městského úřadu usku-
tečnilo novoroční setkání vedení města se 
složkami integrovaného záchranného systé-
mu a v kapli sv. Maří Magdaleny ocenil staros-
ta města 65 mladých sportovců, kteří v  roce 
2017 dosáhli mimořádných sportovních vý-
sledků na celostátních i mezinárodních spor-
tovních turnajích a  šampionátech. Vzhledem 
ke stoupajícímu trendu výskytu chřipky a dal-
ších respiračních onemocnění v  jindřicho-
hradeckém okrese vyhlásil ředitel Nemoc-
nice Jindřichův Hradec Miroslav Janovský 
zákaz návštěv pacientů. Platil od 27. ledna do 
27. března. V sobotu 27. ledna se v KD Střelni-
ce uskutečnil XXVI. Reprezentační ples města. 
K tanci a poslechu hrál taneční orchestr Baret, 
večerem provázel Ivo Apfel. Ples svým vystou-
pením zpestřili Heidi Janků a Davide Mattioli. 
Únor
V  rámci zimní přípravy se pod záštitou part-
nerských měst Jindřichův Hradec a  Zwettl 

 �Ohlédnutí za rokem 2018
hrálo v sobotu 17. února na umělé hrací plo-
še v Horním Žďáru přátelské fotbalové utká-
ní mezi týmy FK Jindřichův Hradec 1910 a SC 
Sparkasse Zwettl (družstvo  B). Od 17. úno-
ra 2018 došlo ke  změně v  systému pohoto-
vostních služeb a  jejich územnímu rozšíření 
v rámci celé oblasti Jindřichův Hradec. Lékaři 
budou sloužit nadále soboty, neděle a svátky 
v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Březen
Na Smrtnou neděli 18. března se vydali členo-
vé baráčnické obce Kunifer na průvod směřu-
jící k Naxerově lávce, kde tradičně symbolicky 
ukončili zimu a uvítali jaro soudem vyřčeným 
nad Moranou, jejím zapálením a  vhozením 
do řeky Nežárky. Ve středu 28. března Jindři-
chův Hradec získal stříbrnou medaili ve srov-
návacím výzkumu Město pro byznys Jihočes-
kého kraje. Cenu slavnostně převzal starosta 
města Stanislav Mrvka. 
Duben
Kanadská velvyslankyně Její excelence Barba-
ra C. Richardson navštívila v pondělí 9. dubna 
odpoledne naše město. V  prostorách jindři-
chohradeckého zámku ji osobně přivítal sta-
rosta města Stanislav Mrvka. V úterý 17. dub-
na dopoledne se v kapli sv. Maří Magdaleny 
uskutečnilo slavnostní přivítání dětí a  učite-
lů z gymnázia z partnerského města Neckar-
gemünd. Žáci byli v našem městě na  tradič-
ním výměnném pobytu. V úterý 24. dubna se 
na Šajbě v městském lese uskutečnilo oblast-
ní kolo branného závodu žáků 6. a 7. ročníků 
základních škol. Soutěž, kterou zahájil staros-
ta města Stanislav Mrvka, vyhrála jindřicho-
hradecká 3. základní škola.
Květen
Ve  čtvrtek 3. května se uskutečnil slavnost-
ní akt uložení kamenů zmizelých ve Vídeňské 
ulici u  nemocniční zdi, kde dříve stával rod-
ný dům rodiny Stampfových, jejíž čtyři členo-

vé byli v květnu 1942 povoláni do transportu, 
kde zahynuli. Novou turistickou sezónu 2018 
jsme v  Jindřichově Hradci zahájili tradičním 
cyklistickým výšlapem. V sobotu 19. května se 
na  tři různě dlouhé trasy vydalo dohromady 
630 účastníků, ať už pěšky, nebo na  ko-
le. Ve středu 23. května navečer se ve sportov-
ním areálu Edelhof uskutečnilo přátelské fot-
balové utkání mezi týmy FK Jindřichův Hradec 
1910 a SC Sparkasse Zwettl. Po únorové výhře 
Hradečáků 9:0 si tentokrát výhru připsalo druž-
stvo domácích 3:2. Vozový park, ukázky zbra-
ní, bojového umění, a nejen to, předvedli vojáci 
dětem ze základních a mateřských škol v rám-
ci dne dětí ve čtvrtek 31. května na vojenském 
cvičišti v Jindřichově Hradci.
Červen
1. a 2. června slavilo město 725 let od svého 
založení, a právě k tomuto významnému vý-
ročí se tematicky vázaly Dny města, které pro-
běhly v centru a na jindřichohradeckém zám-
ku. 8. června starosta města Stanislav Mrvka 
předal šek v hodnotě 40 000 Kč rodičům San-
dry Štiplové v  rámci akce Do  práce na  ko-
le, která probíhala od  1. do  31. května 2018. 
Za  Městský úřad Jindřichův Hradec soutě-
žilo 66 zaměstnanců v  16 týmech. Od  úterý 
5. června do čtvrtka 7. června 2018 se v Domě 
dětí a mládeže v Jindřichově Hradci uskuteč-
nil již 5. ročník dopravní soutěže mateřských 
škol. Ve  středu 13. června přivítal starosta 
města Stanislav Mrvka v  našem městě lau-
reáty 50. ročníku Jihočeského festivalu Con-
certino Praga v  kapli sv. Maří Magdaleny. Při 
příležitosti konání festivalu v  ten samý den 
starosta města Stanislav Mrvka společně s ře-
ditelem Institutu Bohuslava Martinů Alešem 
Březinou slavnostně odhalili pamětní des-
ku prof.  Zuzany Růžičkové, významné české 
cembalistky, hudební pedagožky, manželky 
hudebního skladatele Viktora Kalabise a čest-
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akcí Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál v sobotu 15. září. Akce měla navíc 
charitativní podtext, šlapali jsme pro Jonáše 
Kešnara a vyšlapali 57 000 kč. V úterý 18. září 
se v Kulturním domě Střelnice opět uskutečni-
la roadshow Seniorské hrátky, kterou připravil 
Jihočeský kraj společně s  městem Jindřichův 
Hradec. V  sobotu 22. září se v  centru měs-
ta uskutečnily Svatováclavské slavnosti, které 
byly bohaté na  hudbu, dobré jídlo, a  hlavně 
dobré pití. Součástí programu byl také křest 
nové jindřichohradecké knihy s  názvem Pro-
měny slavného města po velkém požáru 1801. 
Ve  středu 26. září se v  Kulturním domě Střel-
nice konalo poslední zasedání jindřichohra-
deckého zastupitelstva města. Členové zastu-
pitelstva se přípitkem rozloučili s  volebním 
obdobím 2014-2018 a od starosty města Stani-
slava Mrvky obdrželi děkovný list. Na závěr se 
společně vyfotili. Ve čtvrtek 27. září se v areá-
lu hasičů uskutečnilo slavnostní předání zása-
hového vozidla Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů města Jindřichův Hradec, které bylo po-
řízeno z rozpočtu města.
Říjen
Na  začátku roku město Jindřichův Hradec 
zavedlo ve  spolupráci se Službami měs-
ta pro své občany možnost třídit kovo-
vé obaly, kdy byly po  městě rozmístěny 
4 plastové nádoby o  objemu 240 l. Vzhle-
dem k tomu, že tento zkušební projekt dopa-
dl velmi dobře, po  městě Jindřichův Hradec 
přibylo dalších osm nádob na  kovové oba-
ly. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly pod-
le zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a  o  změně některých zákonů, 
v platném znění, volby do zastupitelstva měs-
ta Jindřichův Hradec. Město Jindřichův Hra-
dec jako již v  předchozích letech zorgani-
zovalo 15. října v  Muzeu fotografie a  MOM 
společné jednání zástupců kulturních, spo-
lečenských a  sportovních organizací v  Jind-
řichově Hradci za  účelem koordinace termí-
nů pořádání akcí na další rok. Šest stříbrných 
obrněných vagónů a v nich příběh, jak snad-
né je propadnout drogám a jak těžké je se zá-
vislosti zbavit. V Jindřichově Hradci stál proti-
drogový vlak od 17. do 18. října na vlakovém 
nádraží. Ve středu 24. října dopoledne v kapli 
svaté Maří Magdaleny slavnostně přivítal sta-
rosta města Stanislav Mrvka žáky a pedago-
gy z  gymnázia z  partnerského města Nec-
kargemünd. Nové parkoviště u  polikliniky 
slavnostně otevřel starosta města ve čtvrtek 
25. října. Spolu s ním pásku přestřihli zástupci 
zhotovitele, projektanta a také vedoucí odbo-
ru rozvoje. V pátek 26. října se v našem měs-
tě konaly oslavy ke  stému výročí republiky. 
Uctili jsme památku padlých, odhalili pomník 

plk. J. J. Švece a na náměstí jsme mimo jiné vi-
děli, jak se vařila polévka v polních podmín-
kách. U příležitosti oslav 100. výročí republiky 
letos poprvé ocenil v  ten samý den starosta 
Stanislav Mrvka významné občany, kteří se 
svou celoživotní prací, nebo mimořádnými či-
ny zasloužili o rozvoj Jindřichova Hradce.
Listopad
V  neděli 11. listopadu se na  náměstí Mí-
ru uskutečnily oslavy dne svatého Marti-
na a  připomínka 100 let od  ukončení I.  svě-
tové války. Akce se těšila velikému zájmu 
z  řad místních obyvatel i  turistů.  V  nedě-
li 25. listopadu oslavila 101.  narozeniny pa-
ní Marie Kašková z  Jindřichova Hradce. Ju-
bilantce k  tomuto významnému životnímu 
výročí osobně poblahopřáli v  pátek 23. lis-
topadu starosta města Stanislav Mrvka spo-
lečně s vedoucí odboru sociálních věcí Zdeň-
kou Šindelářovou.  Od  čtvrtka 22. do  soboty 
24. listopadu se na  českobudějovickém vý-
stavišti konal Gastrofest, v  rámci kterého se 
uskutečnila soutěž pro kuchařky ze školních 
jídelen ze základních a mateřských škol z Jin-
dřichova Hradce. V  sobotu 24. listopadu se 
v  Muzeu Jindřichohradecka konalo setká-
ní k  příležitosti 151. výročí narození Františ-
ka Nušla, zakladatele moderní české astrono-
mie, spoluzakladatele ondřejovské hvězdárny 
a od roku 1922 předsedy České astronomické 
společnosti. Ve středu 28. listopadu byl ukon-
čen projekt výsadby stromořadí podél cyklo-
stezky Děbolín – sv. Barbora. Cílem projektu 
byla liniová výsadba zeleně, která splní kra-
jinotvornou a  estetickou funkci spočívající 
v zachování původního vzhledu krajiny. 
Prosinec
S  několikadenním předstihem zavítal do  Jin-
dřichova Hradce Mikuláš se svojí andělskou 
i čertovskou družinou. V sobotu 1. prosince se 
na náměstí Míru konala akce s názvem Veselé 
odpoledne s Perníčkem. O první adventní ne-
děli 2. prosince jsme slavnostně rozsvítili vá-
noční strom na náměstí Míru. Před samotným 
rozsvícením vánočního stromu zazněla slo-
va starosty města a také farního vikáře P. Jo-
zefa Gumenického, který vánočnímu stromu 
požehnal. Slavnostní program vyvrcholil vy-
stoupením přední české mezzosopranistky 
Andrey Kalivodové. O  víkendu 8. a  9. prosin-
ce panovala v Jindřichově Hradci ryze vánoční 
atmosféra, uskutečnily se totiž tradiční Vánoč-
ní trhy na náměstí Míru a Masarykově náměstí 
a Adventní dny na Státním hradu a zámku. Čas 
adventu byl naplněn spoustou překrásných 
setkání při koncertech a akcích, které pořáda-
lo nejen město Jindřichův Hradec, ale i řada ji-
ných institucí a organizací. 

Karolína Bartošková

né občanky Jindřichova Hradce. V pondělí 18. 
června se na náměstí Míru v Jindřichově Hrad-
ci ráno sešly hned dvě osvětové cykloakce, 
a  to Recyklojízda a  Cyklo-běh za  Českou re-
publiku bez drog. V ten samý den se v refektá-
ři Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií uskutečnilo slavnostní přijetí žáků zá-
kladních škol u příležitosti ocenění jejich vyni-
kajících výsledků ve vzdělávání a reprezenta-
ci města v rámci mimoškolní činnosti – školní 
rok 2017/2018. Ve středu 20. června uspořáda-
lo Centrum pro komunitní práci ve spoluprá-
ci s městem Jindřichův Hradec na Masarykově 
náměstí Den poskytovatelů sociálních služeb.
Červenec
Vedení města 19. července ocenilo celoži-
votní práci paní Heleny Patceltové, ředitelky 
4. mateřské školy v  J. Hradci, která 1. srp-
na loňského roku odešla do  důchodu. Celý 
svůj život pracovala s dětmi v mateřské ško-
le, od roku 1992 jako ředitelka. Zámecké pro-
story hostily 6. a 7. července 2018 již dvacátou 
Jindřichohradeckou činohru. Pro tuto příleži-
tost byla vybrána komedie Třetí zvonění Vác-
lava Štecha. V  pátek 27. července začal Top 
Týden, který vyvrcholil první srpnový víkend 
tradiční zábavní poutí Porcinkule.
Srpen
Obyvatelé našeho města, převážně ti ze sídli-
ště Vajgar, ale také projíždějící zákazníci mo-
hou od 30. srpna opět nakupovat v prodejně 
Merkur. Ta se pro ně kompletně zrekonstru-
ovaná otevřela po  dvou měsících. V  sobotu 
25. srpna byla na zámku k vidění Dvořákova 
opera Rusalka. Operní představení se usku-
tečnilo v nastudování sólistů Národního diva-
dla v Praze a sólistů, orchestru a baletu Diva-
dla J. K. Tyla v Plzni. 
Září
Čtvrtá základní škola skončila v červnu o  tý-
den dříve kvůli velké investiční akci. Vše se 
podařilo v termínu a na výbornou a děti tak 
3. září mohly opět usednout do  svých lavic. 
Ty, co přišly v  tento den poprvé, přišel přiví-
tat starosta města Stanislav Mrvka. Dne 8. září 
proběhlo v kapli sv. Maří Magdaleny slavnost-
ní předání ocenění členům IPA Jindřichův Hra-
dec a významným hostům, kteří dlouhodobě 
spolupracují s organizací k 25. výročí založe-
ní územní skupiny v Jindřichově Hradci. V ten 
samý den se odpoledne v Děbolíně uskuteč-
nily Hry bez hranic místních částí města Jind-
řichův Hradec, které se konaly již popáté. Zú-
častnilo se šest smíšených družstev. Vyhrálo 
družstvo domácích z Děbolína. V neděli 9. září 
skončil sedmý ročník etapového závodu Oko-
lo jižních Čech, který byl v Jindřichově Hrad-
ci zahájen, ale také ukončen. Turistickou sezó-
nu jsme v Jindřichově Hradci ukončili tradiční 
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akademie Aloisem Šťastným z Král. 
Vinohrad, ve chvíli, kdy ministerský 
předseda opouštěl svou úřadovnu. 
Kule prostřelila zimník, kabát a  od-
razila se od  tobolky v  náprsní kap-
se, čímž život ministr. předsedy, ne-
ohroženého zastánce národa, čirou 
náhodou, k potěše všech příslušníků 
našeho mladého státu zachráněn. 

Deutschböhmen
K tomuto útvaru nepřistoupily ob-
ce: Děbolín, Radounka, Rodínov. 
Ostatní obce národnostně smí-
šené sice přičlenily se k  Deutsch- 
böhmen, ale občanstvo některých 
obcí se zase odhlásilo. Neudek by-
la první obec, která se přihlásila 
k  Deutschböhmen, ale všichni za-
se – mimo starostu Kořínka, učite-
le, obecního sluhu a hraběcího haj-
ného – přihlásili se do Čech. 
17. ledna 1919
Drahota a lichva
vyvolaná dlouho trvající hroznou 
válkou, řádí i v městě našem v mí-
ře netušené a nesnesitelné. Již po-
měry ty měly za následek, že okres-
ní hejtmanství co okresní politická 
správa ve spojení s hospodářskou 
radou uvažovaly v  poslední do-
bě o  krocích, které zabrániti mě-
ly případným snad nepokojům. 
Usneseno po osvědčeném způso-
bu v jiných městech, stanoviti ma-
ximální ceny, zvláště pro obchody 
textilním zbožím, na  které v  prvé 
řadě nejvíce stěžováno bylo, a se-
be menší pokus ceny ty nedodržo-

30. prosince 1918
Ve prospěch fondu pro pozůstalé po padlých 
českých legionářích
Večerní společnost v  hostinci 
pí. Anny Cvikrové (u třech sedláků) 
pořádala tamtéž 5. prosince domá-
cí večírek při vojenské hudbě, kte-
rý nejen že byl četně navštíven ze 
strany pozvaných hostí civilních 
i vojenských, ale i průběh jeho byl 
velice srdečný a v pravdě demokra-
tický. Večírku mimo jiné zúčastnili 

se pp. velitel místní posádky pod-
plukovník Elleder s chotí, praporník 
Sticha s chotí, praporník Říha s cho-
tí, který svými výkony na křídlovku 
a humoristickými přednesy přispěl 
značně k  animované zábavě. Čis-
tý výnos, jenž určen byl pro fond 
po  padlých legionářích a  vyne-
sl 170 K,  byl odveden p.  oficiálem 
Solperou u zdejší měst. spořitelny. 
Koncert Hudební jednoty
ve  čtvrtek dne 19. prosince v  sále 
na  Střelnici. Po  několika menších, 
zdařilých podnicích odhodlala se 
naše Hudební jednota pořáda-
ti větší koncert, aby se pochlubi-
la před naší veřejností, že i za války 
členové její pilně cvičili a  uměním 
se obírali. Příznivá okolnost, že pří-
tomnost kapelníka J. Zemana dala 
hudebnímu tělesu kapelníka nad 
jiné povolaného, učinila z  koncer-
tu skutečnou hudební událost prv-
ního řádu. Pořad byl velmi obratně 
sestaven a čísla volena velmi šťast-
ně. Na  to si musíme nyní zvykati, 
abychom stačili, pokud možno, as-
poň pro první čas s uměním naším, 
českým, slovanským a  našich zá-
padních přátel. Ač umění jest me-
zinárodní, nesmíme provozovati 
umění nepřátelské na úkor našeho!

Učte se rusky (jazykové kroužky)
Příští naše styky s  cizinou budou 
zajisté zcela jiné než dříve. Nebude 
to již Německo, na které se bude-
me výlučně obraceti, nýbrž román-
ský jih, západ a slovanský východ. 
Znalost frančtiny a  ruštiny musí 
u  nás provázeti sympatie národní 
s  těmito nám nejpříznivějšími ná-
rody. Proto – učme se rusky a fran-
couzsky! Literární jednota převza-
vši svého času dědictví po bývalém 
ruském kroužku oznamuje všem 
svým členům a  přátelům ruského 
národa, že má bohatou knihovnu 
ruskou, z níž jest ochotna půjčova-
ti knihy všem, kdož si budou přáti. 
3. ledna 1919
Veřejná čítárna
otevřená v květnu min. roku půso-
bí velmi zdárně, jsouc vyhledává-
na čtoucím obecenstvem v počtu 
čím dále větším. Za minulý rok při-
jala na  dobrovolných darech cel-
kem 671,52 K, mimo to od měst. ra-
dy příspěvek 200 k. Odporučujeme 
čítárnu další přízni našeho uvědo-
mělého občanstva. 

Co jest s veřejnou knihovnou?
Po celá 4 leta válečná naše veřejná 
knihovna byla zavřena. Snad po-
měry nedovolovaly, aby se knihov-
na otevřela. Nyní však již nic nebrá-
ní tomu, aby znovu bylo zahájeno 
půjčování knih, zvláště když touha 
po  četbě zvl. v  zimních měsících 
stále hlasitěji se projevuje. Doufá-
me, že povolaní činitelé umožní 
otevření knihovny, která v  nyněj-
ších časích může přinésti čtoucímu 
obecenstvu potřebnou ušlechtilou 
zábavu i poučení. 
10. ledna 1919
Atentát na Dra Kramáře
spáchán byl 18 letým, ze školy vy-
loučeným posluchačem obchodní 

První ročník týdeníku v samostatné Československé republice zahájil Ohlas od Nežárky nedočkavě prvním číslem, 
které vyšlo již 30. prosince 1918. Nechyběla v něm informace o povedeném večírku v hostinci U třech sedláků, je-
hož výtěžek byl věnován fondu pro pozůstalé po padlých českých legionářích. V lednu byla, konečně stejně jako 
před válkou, zahájena oficiální plesová sezóna a konala se řada dalších společenských akcí. 

Život v nové republice přinášel i starosti. Obyvatelé se snažili zorientovat v nových poměrech a vyjádřit svůj postoj k řadě novinek i situací, souvisejících 
především s mezinárodní orientací nové republiky. Svou pozici si vyjasňovaly obce s německým a smíšeným obyvatelstvem v okolí Jindřichova Hradce. 
Přímo v Jindřichově Hradci došlo dokonce i k veřejným nepokojům a drancování obchodů. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

vati, potrestati co nejpřísněji. Roz-
hodnutí to lze jenom schvalovati, 
než bohužel ukázalo se, že přišlo 
pozdě. Trpělivost lidu došla a  ja-
ko na  povel přikročeno k  útoku 
na  některé obchody s  nepostrá-
datelnými potřebami pro ošacení. 
Pobouřený lid, z  valné části i  vojí-
ni, vnikl násilím do  obchodů níže 
uvedených firem a z nich hojně na-
kupené zboží na ulici vyházel. Zde 
zmocnily se různé osoby těch vzác-
ných potřeb a jaly se houfně kořist 
do  svých příbytků odnášeti… Za-
kročila policie, četnictvo a  vojsko, 
ale všechna snaha ukázala se býti 
marnou. Zástupy táhly od  obcho-
du k obchodu a všude stejně si po-
čínaly. Pustošení obchodů a  skla-
dišť potrvalo až do nastalého šera, 
kdy na náměstí, v třídách Palacké-
ho a  Riegrově nastalo ticho a  jen 
střepy silného tabulového skla 
pocházejícího z  výkladních skříní 
a  různé obaly upomínaly na  dílo 
zkázy před několika hodinami zde 
se odehrávající. Četnictvo, policie 

městská i vojenská horečně pracu-
jí tyto dny při zjišťování osob, kte-
ré jednak zúčastnily se drancování 
obchodů, jednak přisvojily si na uli-
ci vyházené předměty.
Oficielní zahájení plesů 
V  letošním masopustě, po  4 leté 
přestávce, uskuteční se již zítra, kdy 
pořádán bude v  sále na  střelnici 
o 8. hod. věneček spojené organi-
sace železničních zřízenců. 
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Velmi příjemně a  různorodě trávili předvá-
noční čas klienti Mesady. Nejprve nás potě-
šila přednáška Alexandry Zvonařové „Tradič-
ní zvyky v adventu a o Vánocích“ s půvabným 
doprovodným promítáním, poté jsme by-
li pozváni do II. ZŠ na společnou besedu dě-
tí a  seniorů o  tom, jak se slavily Vánoce dří-
ve a teď. Společně jsme objevovali dva různé 
světy, oba krásné, každý ale jinak. Děti pod 
vedením p. učitelky Kaňkové připravily oprav-
du bohaté občerstvení a  myslely na  senio-
ry i krásnými přáníčky a drobnými dárky. Ce-
lou dobu o nás vzorně pečovaly a byly prostě 
úžasné. Radost nám udělaly také krátkými 
vystoupeními, obdivovali jsme jejich nadání 

 �Ohlédnutí za prosincem v Mesadě
i pozorné vystupování. Rodiče i paní učitelka 
na ně mohou být pyšní.
Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 jsme pozva-
li do naší společenské místnosti v Růžové uli-
ci všechny zájemce na předvánoční výstavku 
prací, které vytvořili naši šikovní klienti. Nejví-
ce se líbily ozdobené vánoční stromečky, kte-
ré se setkaly s největším ohlasem a byly téměř 
okamžitě rozprodány.
Na  pomyslný závěr předvánočního období 
byly pozvány děti z II. ZŠ na vystoupení u nás 
v Mesadě. 
Rok 2018 rychle utekl a jsme zpět v realitě. Jak 
se chránit a být v bezpečí před podomním 
prodejem a  jiným nebezpečím nás bude 

v  úterý 29. ledna 2019 instruovat Hana 
Millerová z Policie České republiky v Jind-
řichově Hradci.

Eliška Macurová

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit 
nezapomíná na své členy. Stejně tak tomu by-
lo loni 6. prosince v podvečer, kdy se nás sešlo 
přes 200 na každoroční vánoční besídce. Da-
nuše Kubáková přivítala všechny přítomné, 
včetně hostů. Zaujala nás věta: „Chceme vám 
na začátek Vánoc přidat jeden kamínek do mo-
zaiky“. Přivítala místopředsedu senátu Milana 
Štěcha, starostu města Stanislava Mrvku, mís-
tostarostku Magdu Blížilovou, radního Bohu-

 � Senioři strávili hezké odpoledne v sále na Střelnici
mila Komínka, vedoucí odboru sociálních vě-
cí Zdeňku Šindelářovou a za Obec baráčníků 
rychtáře Josefa Šprincla.
Nejprve vystoupily děti z  3. mateřské školy. 
Učitelky Pechová a  Cimrhanzlová s  malými 
sněhuláčky připravily krásné pásmo. Děti skli-
dily dlouhotrvající potlesk.
Následovalo vystoupení hostů. Senátor 
Štěch popřál maminkám a  babičkám ra-
dost z dětí a vnoučat. Pochválil organizátory 

za  přípravu hezkého setkání a  všem popřál 
vše nejlepší k  nadcházejícím svátkům. Sta-
rosta Mrvka popřál všem krásný večer a do-
plnil paní Kubákovou: „Senioři nepřináší jen 
kamínek, ale daleko víc. Sdružení dělá mnoho 
dobrých věcí a  akcí“. Všem popřál spokoje-
nost, zdraví a naději podle názvu první svíce 
na adventním věnci.
Následoval rychlý sled účinkujících. Pobavi-
la nás skupina 10 klientů z Centra sociálních 
služeb Okna a  Bobelovky. Pravidelně s  nimi 
nacvičují vystoupení vedoucí paní Prajzne-
rová a Holubová. Vladimír Bartoš se 13 dětmi 
z  2. ZŠ připravil pásmo vánočních písní. Dá-
le se nám představily mažoretky z 6. ZŠ s ve-
doucí paní Dvořákovou. Nejvíce účinkujících 
se představilo z Fitka EDEN s vedoucí paní Še-
longovou. Nejprve tanečky dívek, poté mno-
hem větší skupina, jako třetí se představi-
ly dívky s aerobikem, a nakonec ty nejmenší 
a nejmladší berušky.
Předsedkyně sdružení Zdeňka Hanzalová 
obdarovala všechny vedoucí kytičkou a účin-
kující drobnými sladkostmi. Hosté dostali 
přáníčka a z korálků vyrobenou mikulášskou 
trojici. Všichni účinkující přispěli k  pohodě 
a dobré náladě přítomných. V neposlední řa-
dě mají velkou zásluhu na  hezkém podve-
čeru členky výboru sdružení spolu s  před-
sedkyní Zdeňkou Hanzalovou, což ocenil 
i starosta města.

Dáňa Šprinclová

Děkujeme touto cestou příslušníkům 44. lehké-
ho motorizovaného praporu „Generála Ereta“ 
Jindřichův Hradec, Sboru dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec a členům historické skupiny 
Četnická pátrací stanice Praha za jejich přístup 

 � Jedno prosté poděkování…
a ochotu zúčastnit se dne 11. 11. 2018 připomín-
ky stého výročí podpisu mírové dohody, která 
byla základním krokem k ukončení první světo-
vé války. Jejich aktivní účast i prezentace histo-
rické i moderní techniky výrazným způsobem 

přispěla k důstojnému a pro široké vrstvy zají-
mavému průběhu této celodenní akce. Za po-
řádající Jindřichohradeckou kulturní společ-
nost, z.s. a Civis novus, z.s.

Jiří Langer 
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V  Jindřichově Hradci zahájíme Tříkrálovou 
sbírku 2019 slavnostním Tříkrálovým kon-
certem, který se uskuteční 2.  ledna  2019 
od 18.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Během koncertu vystoupí pěvecký sbor Sme-
tana, který představí Missa brevis Jiřího Pavli-
ci. V Jindřichově Hradci a okolí bude probí-
hat TKS 2019 od 2. do 14. ledna 2019.

Záměr Tříkrálové sbírky 2019
Tříkrálová sbírka bude využita z  65 % na  ní-
že uvedený záměr Farní charity Jindřichův 
Hradec, 15 % využije na své projekty Diecéz- 
ní Charita České Budějovice, 10 % pomůže 

 � Tříkrálová sbírka 2019 se blíží
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní 
projekty a 5 % je režie sbírky.

Záměr TKS 2019 FCHJH je následující:
• 70 % výtěžku náležícího FCHJH bude využito 

na odkoupení automobilu, který je využíván 
především pro terénní poskytování Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Porad-
ny pro lidi v nouzi (v rámci ORP J. Hradec).

• 10 % na dofinancování a zkvalitnění posky-
tovaní poradny pro lidi v nouzi

• 10 % na dofinancování a zkvalitnění posky-
tování sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi

• 5 % na dofinancování a zkvalitnění posky-
tování nízkoprahového zařízení pro dě-
ti a mládež

• 5 % na dofinancování a zkvalitnění posky-
tování Noclehárny sv. Antonína

Jako již každoročně sháníme dobrovolní-
ky, kteří by pomohli:
1. s koledováním

Skupinku tvoří obvykle tři koledníci 
v dětském věku převlečení za bájné krále 
(mudrce z východu), kteří se podle tradice 
přišli do  Betléma poklonit novorozenému 
Ježíškovi. Jedna z  těchto osob je vedoucí 
skupinky, měla by být starší 15 let. 

2. s technickým zázemím pro koledníky 
Snažíme se našim koledníkům poskytovat 
zázemí. Koledníci koledují za každého po-
časí a jistě velmi ocení vaši pomoc, a to na-
příklad formou možnosti ohřát se, dát si 
teplý čaj, moci se občerstvit nebo si dojít 
na toaletu. 

Máte-li zájem o  jednu z  těchto dvou mož-
ností dobrovolnictví, ozvěte se co nejdříve 
na email: info@jhradec.charita.cz nebo ka-
rolina.pichova@jhradec.charita.cz. Případ-
ně volejte na  telefonní čísla: 731  604  554, 
733 741 816, 730 540 628.
Zároveň vás chceme informovat o  tom, že 
od  začátku ledna bude v  Jindřichově Hradci 
nově otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež KOMPAS.

Text a foto: Karolína Píchová

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do  le-
tošní předvánoční sbírky pro radost dětem 
z Nemocnice v Jindřichově Hradci.
V průběhu několika týdnů a v pátek 7. prosin-
ce 2018 jsme měli možnost odvézt sedm pl-

 � Velké poděkování za dárky v rámci akce „Radost dětem v nemocnici“
ných osobních aut dárků, které potěší nejed-
no „srdce“. 
Naši milí spoluobčané přinesli mnoho krás-
ných hraček, plyšáčků, skládaček, stavebnic, 
časopisů a  také jsme obdrželi nejednu hez-

kou dětskou knihu, které inspirují a  potěší.
Velký dík patří také všem médiím a organiza-
cím, které se na sbírce spolupodílely.
V  letošním roce se do  sbírky zapojila rovněž 
jindřichohradecká Vysoká škola ekonomická 
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Děkujeme vám za věrnou každoroční podpo-
ru a přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, poko-
je, radosti, požehnání a naděje do nového ro-
ku 2019!
Za  organizátory sbírky – Střední zdravot-
nickou školu J. Hradec, Městskou knihovnu 
J. Hradec, za Nemocnici J. Hradec a humani-
tární organizaci ADRA 

Jana Vojáčková
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CHCETE NÁS?
Kokeš
kříženec, pes, cca 3 roky
Kokeš je mladý, aktivní pejsek. Byl zvyklý žít 
vevnitř, je čistotný. S  fenkami vychází dob-
ře, pejsky si vybírá. Na  vodítku chodí dob-
ře. Zprvu je trochu nedůvěřivý, potřebuje 
klidný přístup. Nedoporučujeme do rodiny 
s malými dětmi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Dopo-
sud žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi 
svědčí a vzhledem k jeho věku je i vhodněj-
ší. Čistotnost učíme. Není to již pejsek na vy-
cházky, moc toho neujde, spíše se rád pro-
jde po zahrádce. Je hodný, ale má rád svůj 
klid. S ostatními pejsky vychází dobře. Hledáme pro něj domov na do-
žití, v klidném prostředí nejlépe bez malých dětí, ideálně domek se za-
hrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Zuzanka
kříženka, fena, 10-12 let, kastrovaná
Zuzanka je úžasná, starší dáma, je velice 
kontaktní a  milá. Byla zvyklá žít venku, ale 
pobyt vevnitř jí nedělá problémy, je čistot-
ná. S ostatními pejsky je bezproblémová. Je 
to klidná psí dušička, vděčná za  každé po-
hlazení.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Malina
kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Malina je nekonfliktní, mladý, hravý, zvě-
davý, 32 kg vážící miláček. Nyní je v bytě se 
2 dětmi, 2 kočkami, 2 psy a králíkem. Zatím 
se rozkoukává, ale agresivně se neprojevuje. 
Miluje pohyb a své páníčky. Proto je vhodný 
do bytu nebo domečku se zahrádkou s byd-
lením uvnitř. Umí základní povely, je velmi chápavý a rychle se učí. Ma-
nipulaci se sebou zvládá dobře. Na vodítku chodí pěkně, cestování au-
tem mu nevadí. Samotu v rozumné míře zvládá.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Bettynka
kříženka, fena, cca 6 let, kastrovaná
Bettynka je hodná a drobná fenečka. Je tro-
chu nedůvěřivá, potřebuje klidný přístup. 
Na cizí pejsky není moc zvyklá a při sezná-
mení se straní, ale časem se to určitě napra-
ví. V bytě je čistotná, ale uvítala by i přístup 
ven, takže ideální by pro ni byl domek se za-
hrádkou. Nedoporučujeme ji k úplně malým dětem, kvůli její nedůvě-
řivosti. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. 
Bez problémů zvládá i 20 km procházku. Má 
rád společnost lidí. S fenkami i pejsky vychá-
zí na procházce dobře (musí se s nimi nejpr-
ve seznámit), ale v novém domově by měl 
být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hrač-
ky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít celoročně venku, 
nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. Na vodítku 
trochu tahá, ale vzhledem k jeho velikosti to není žádná tragédie. Není 
vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Otevřená OKNA v roce 2018 oslavi-
la 15. výročí své práce. Začínali jsme 
z  naprosté nuly. Na  počátku bylo 
pár rodin, spousta starostí a hledání 

cesty. Spousta otazníků a přání. Vě-
ci jsme dělali pro jejich smysl, niko-
li pro zisk. A k naší velké radosti se 
podařilo opravdu hodně a byli jsme 
velmi obdarováni. V první řadě ča-
sem dobrovolníků – v tom je velká 
síla! Setkáním lidí, kteří spolu chtě-
jí fungovat. Finančními i  věcnými 
dary. Benefičními akcemi. Skvělými 
pracovníky. Mnohými příznivci.

V  současné době mají Okna pět 
pracovišť v Jindřichově Hradci, jed-
no v  Dačicích, 44 zaměstnanců, 
z nichž 26 jsou lidé se zdravotním 
postižením. Máme třináctimilio-
nový roční rozpočet. Během roku 
s námi spolupracuje 90 dobrovolní-
ků. Služby poskytujeme v  různých 
programech cca stovce klientů se 
zdravotním, mentálním a  kombi-
novaným postižením, v Centru pro 
rodinu doprovázíme pěstounské 
rodiny. Pro mnohé z  nás až neče-
kaná situace. Všem, kteří nás jak-
koli podpořili, patří velký dík. Díky 
těm, kteří nám dali důvěru. A do ro-
ku 2019 velké přání všem dobrým 
lidem: Buďte šťastní v tom, co dělá-
te, důvěřujte svým snům a radujte se 
z  maličkostí. Život je daleko zajíma-
vější, než by se na první pohled zdálo!

Drahomíra Blažková

 �Dostali jsme víc, než jsme si uměli představit
Motto: „Když děláme něco jen proto, že se nám to líbí, aniž bychom za to 
očekávali odměnu, zjistíme, že budeme mít potěšení ze všeho, co pod-
nikneme. Odměny přijdou také, ale my k nim nebudeme připoutáni. Ne-
očekáváme – li odměnu, dostaneme víc, než si vůbec umíme představit“

www.muzeumrekorduakuriozit.cz
tel.: 777 601 304, 565 321 327

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

VOLNÁ VSTUPENKA
 Platí jako volná vstupenka pro 1 osobu 

při zakoupení druhé vstupenky ve stejné nebo vyšší hodnotě. 
Slevy se nesčítají.
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KULTURNÍ SERVIS

Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií je pro návštěvníky otevřeno i v  lednu. 
Prohlédnout si tu mohou dvě expozice a sou-

 �Muzeum fotografie a MOM je otevřeno i v lednu
bor výstav pokračujících z roku předchozího. 
Uvidí expozici Moc médií, budovanou ve spo-
lupráci s Národním technickým muzeem, do-
plněnou v roce 2018 o další prvky; obohacena 
byla hlavně o  audiovizuální program v  části 
němý film, který dokládá, že dobové filmo-
vé projekce nebyly vůbec tiché – návštěvníci 
si mohou sami ozvučit němé pásmo snímků 
Jana Kříženeckého, průkopníka a zakladatele 
národní kinematografie. Druhá expozice, na-
zvaná Jezuité v Jindřichově Hradci, přístupná 
od listopadu loňského roku, seznamuje s his-
torií jindřichohradecké jezuitské koleje, ny-
nějšího sídla muzea, a s osobnostmi, které jí 
coby učitelé či žáci prošly; realizována byla 

v  rámci projektu FMP „Jezuité v  Jindřichově 
Hradci“, číslo projektu KPF-01-146, jehož part-
nerem je dolnorakouský klášter Zwettl. 
K  vidění jsou také výstavy Český rok 1918, 
Karel Hájek – byl jsem při tom, František II. 
Rákóczi – maďarský národní hrdina v  Jindři-
chově Hradci, ale i výtvarné práce dětí, včetně 
fotografických, ze soutěže Mami, tati, pojď-
te se mnou do muzea / fotografujeme a ma-
lujeme historii. Otevírací doba v  lednu 2019: 
pondělí až pátek 9.00–12.30, 13.30–16.00 ho-
din, po předchozí domluvě jsou možné i další 
termíny. Více informací naleznou zájemci na: 
www.mfmom.cz nebo na facebooku.        

Eva Florová

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI

ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU 2019
Planety Merkur a Saturn jsou nepozorovatelné, Venuše je vidět ráno vysoko nad jihovýchodem. Mars uvidíme v první polovině noci, Jupiter 
lze opět najít ráno nad jihovýchodem. Uran bude pozorovatelný v první polovině noci a Neptun již jen večer nad jihozápadem. Prohlídka 
Měsíce je velmi zajímavá, hlavně okolo první čtvrti. V tu dobu Slunce osvětluje Měsíc zprava, tedy je vidět pravou polovinu přivrácené strany. 
Výškově rozdílné útvary, jako jsou krátery, moře a další, vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz Měsíce v dalekohledu je tak lépe vidět prostoro-
vě a je velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také zbytek oblohy je přesvětlený 
a objekty, jindy dobře pozorovatelné, v měsíčním světle vymizí. Měsíc projde 6. 1. novem, 14. 1. první čtvrtí, 21. 1. úplňkem, 27. 1. nastane 
poslední čtvrť. 9. 1. je Měsíc v odzemí (406 140 km) a 21. 1. v přízemí (357 337 km).  I na Slunci, pokud přeje počasí, můžeme pozorovat 
mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciál- 
ním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance. Zimní obloha, stejně jako v jiných ročních obdobích, nabízí 
spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.

• 1. 1. ve 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 0,78° jižně.)
• 2. 1. v 7.00 hodin – Saturn v konjunkci se Sluncem
• 3. 1. ve 2.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,14° jižně)
• 3. 1. ve 3.00 hodiny - maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 110)
• 3. 1. v 6.00 hodin - Země nejblíže Slunci (147,1 miliónu km)
• 6. 1. v 6.00 hodin - Venuše v největší západní elongaci (47° od Slunce)
• 13. 1. ve 2.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,48° sever-

ně; Měsíc v blízkosti Marsu na večerní obloze 12. a 13. 1.)
• 17. 1. v 0.00 hodin - Venuše v konjunkci s α Sco (Antares 7,79° jižně; se-

skupení α Sco, Venuše a Jupiteru ráno nad JV obzorem)
• 17. 1. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,05° jižně; 

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 20. 1. v 10.00 hodin - 0min - Slunce vstupuje do znamení Vodnáře
• 20. 1. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,56° sever-

ně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)

• 21. 1. ráno - Měsíc v úplňku (6:16); úplné zatmění Měsíce pozorovatelné 
od nás až po konec úplné fáze (pozorovatelnost v JH: 4.30 – 6. 30 hodin, 
otevírací hodiny pro úkaz budou zveřejněny začátkem ledna.)

• 22. 1. ve 13.00 hodin - Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 2,41° se-
verně; planety pozorovatelné ráno)

• 23. 1. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,86° jižně; kon-
junkce nastává nad naším obzorem v noci)

• 26. 1. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,18° jižně; Měsíc 
v blízkosti Spiky pozorovatelný 27. 1. po půlnoci)

• 30. 1. ve 4.00 hodiny - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 30. 1. v 8.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,73° jižně; sesku-

pení Měsíce, α Sco, Venuše, Jupiteru a Saturnu na ranní obloze 30. 1. až 2. 2.)
• 31. 1. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,26° jižně)
• 31. 1. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 0,40° severně)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na: www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. Vstupné: (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, 
děti 20 Kč v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – 
dospělí 80 Kč, děti 40 Kč. Vstupné pro školní exkurze: 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní program 
nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem. Čle-
nové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný, členové kroužků DDM mají rovněž vstup 
volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v lednu 2019:

čtvrtek a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:
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Rádi bychom poděkovali vám všem, přátelům a příznivcům Domu gobelínů, za podporu, kterou jste nám v roce 2018 věnovali a které si vel-
mi vážíme. Děkujeme městu Jindřichův Hradec za poskytnutou finanční podporu. Dále děkujeme všem návštěvníkům, malým i velkým, kte-
ří si k nám našli v loňském roce cestu. Bez nich by naše práce neměla smysl. Na rok 2019 jsme pro vás naplánovali bohatý kulturní program. 
Můžete se těšit na  několik novinek, na  zajímavé výstavy a  akce uspořádané k  140. výročí narození Marie Hoppe Teinitzerové. Podrobnější 

přehled akcí naleznete v  kulturním kalendáři 
na rok 2019, který bude k dispozici v informač-
ním centru nebo na pokladně Domu gobelínů. 
Plán akcí, workshopů a kurzů na rok 2019 na-
leznete již v lednu na našem webu, stejně tak 
si zde můžete prohlédnout naše prostory pro-
střednictvím virtuální prohlídky, nově přidáme 
prohlídku z  výstavy Jaroslavy Pešicové. Dům 
gobelínů bude opět otevřen 1. dubna 2019. In-
dividuální prohlídky větších skupin jsou mož-
né po předchozí domluvě i mimo sezónu. V ro-
ce 2019 bychom vám chtěli popřát co nejvíce 
klidných chvil v kruhu rodinném, štěstí a pev-
né zdraví. Budeme se na vás těšit opět v jarních 
měsících roku 2019.

Rita Škodová

 �Dům gobelínů vám přeje vše dobré v roce 2019

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní komedii Antonína Procházky „KLÍČE 
NA  NEDĚLI“ dne 24. ledna 2019 od  19.00 
hodin do divadelního sálu. 

Divadelní agentura Háta. Divadelní před-
platné skupiny A.
V režii Antonína Procházky hrají: Jana Šulco-
vá, Zbyšek Pantůček/Viktor Limr, Olga „Háta“ 

Želenská, Libor Hruška/Antonín Procházka/
Juraj Bernáth, Mahulena Bočanová, Marcela 
Nohýnková/Vlasta Žehrová/Veronika Jeníko-
vá a další.
Komedie je o tom, že dva manželské páry se 
sejdou na  nepovedeném mejdanu. Prozra-
dí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojeni 
s  tím, čeho dosáhli, a  jejich manželské sou-
žití trpí stereotypem. V  opilosti se partneři 
prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratič-
ké radosti z něčeho nového se z této záměny 
roztočí kolotoč potíží.
Ze Švýcarska přijede bohatá tetička, na oběd 
přijde nepříjemná tchýně, podvedený man-
žel přijde potrestat nevěru své ženy, manželka 
vlivného funkcionáře přijde zachraňovat svoji 
propadající dceru. Vrší se trapasy a nedorozu-
mění. Hrdinové jsou fyzicky i  duševně týráni, 
dostávají se do choulostivých situací, a tak br-
zy zatouží po  jediném - dostat se zase domů 
ke  svému zákonitému partnerovi. Nakonec 
jsou šťastni, i když nic nezískali.

 Ivana Bačáková

Městská organizace Svazu tělesně postižených ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka pořádá ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 15.30 hodin 
v konferenčním sále muzea křest knihy Ilony Chrobokové „Moudrost jabloňových květů“ s podtitulem „I s vážnou nemocí je možno vést 
úspěšný boj“.

Petr Čejka  

 �Muzeum Jindřichohradecka zve na křest zajímavé knihy

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní hru Luboše Baláka „MANŽELSTVÍ 
V KOSTCE“ dne 31. ledna 2019 od 19.00 ho-
din do divadelního sálu. 
Divadlo Komedie. Divadelní předplatné 
skupiny B.
V  režii Luboše Baláka hrají: Zuzana Kronero-
vá a  Oldřich Navrátil. Manželství v  kostce je 

nová komedie o věčném souboji mužů a žen, 
který netrvá jen sto let a který se netýká jen 
dvou jedinců. Týká se všech a prožíváme ho 
znovu a znovu. Emil a Marcela ho dávají jen 
poněkud extrémněji. Kolikrát se vlastně toho 
druhého pokusili zavraždit? A jak je možné, že 
ten druhý partner ještě vůbec žije? A jak to, že 
jsou pořád spolu a nepukla jim hlava?

14  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
19. 1. 2019
XIX. Královehradecký městský ples 
Kongresové centrum ALDIS. Slavnost-
ní zahájení: Filharmonie Hradec Králo-
vé, dále vystoupí BIG BAND Aldis s TO-
MÁŠEM SAVKOU, PETR KOLÁŘ, OLGA 
LOUNOVÁ, ABBA STARS REVIVAL, HRA-
DECKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA, ART JAZZ 
BAND a další překvapení.

CHEB
1. 1. 2019
Novoroční výstup na Zelenou horu 
Přijďte si popřát do  nového roku 
k Bismarckově rozhledně, od 10.00 do 
12.00 hodin horká polévka a svařák.

KUTNÁ HORA
6. 1. 2019
Tříkrálový koncert 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele v Sedlci od 15.00 hod. 
Vystoupí schola mládeže KUSCH a žáci 
Základní umělecké školy v Kutné Hoře.

LITOMYŠL
do 10. 2. 2019
Já jsem... Zdeněk Nejedlý 
Výstava v  Domě U  Rytířů. Rozporupl-
ná postava litomyšlského rodáka, čes-
kého historika, muzikologa a  ministra 
komunistické vlády, Zdeňka Nejedlé-
ho (1878–1962) budí i dnes vášnivé dis-
kuze o  jeho názorech, činech i  vlivu 
na českou kulturu.

POLIČKA
Do 13. 1. 2019
Dřevěné a mechanické betlémy 
Výstava v  Centru Bohuslava Martinů 
v Poličce. Exponáty z Třebechovického 
muzea betlémů a od rodiny Sochorovy 
z Hradce Králové.

TELČ
25. 1. 2019
Ples města Telče a Mikroregionu Tel-
čsko
Na Panském dvoře v Telči od 20.00 ho- 
din s  hudbou Marathon live band 
a předtančením Rock and Roll club El-
vis Jihlava.

TŘEBOŇ
1. 1. 2019
Novoroční ohňostroj na  Masarykově 
náměstí
Začátek v 18.00 hodin.

KINO
STŘELNICE

leden 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ LEDNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

3 DNY V QUIBERONU (3 TAGE IN QUIBERON)
Drama, Životopisný / Německo, Rakousko, Francie / Film Europe

„Drama o posledním interview s Romy Schneider”. Pro ge-
nerace diváků je Romy Schneider naplněním romantického 
snu – noblesní císařovnou Sissi. Do francouzského letovis-
ka Quiberon přijíždí ale jako zlomená žena, herečka na sou-
mraku kariéry, matka, která se marně snaží navázat vztah 
k vlastnímu dítěti, osobnost výrazně rozkolísaná sklony k al-
koholismu a depresím. V melancholických kulisách přímoř-
ského střediska má podstoupit pomyslné vzkříšení, jehož 
součástí je vedle ozdravných procedur i rozsáhlé interview, 
které přijíždí udělat novinář německého deníku Stern Mi-
chael Jürgs a zdokumentovat fotograf Robert Lebeck, Ro-
myina dávná známost. Film Emily Atef je hluboce působi-
vým a dojemným portrétem výrazné osobnosti.
Hrají: Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner, Ro-
bert Gwisdek, Denis Lavant, Yann Grouhel
Režie: Emily Atef
Hrajeme: 23. 1.  od 19:00 ve 2D

SLOŽKA 64 (JOURNAL 64)
Krimi, Thriller / Dánsko / Aerofilms

Jak souvisí dávný případ převýchovy „necudných“ dívek 
na opuštěném ostrově s děsivou scénou nalezenou za fa-
lešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? Dosud nejvyda-
řenější thriller ze série Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho 
Adler-Olsena se v Dánsku stal nejúspěšnějším domácím fil-
mem všech dob. Podivné lékařské experimenty, zneužívání 
a převýchova „necudných“ dívek. Do rukou detektiva Carla 
Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q 
se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl 
století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi 
mumifikovanými těly nalezenými za  falešnou stěnou jed-
noho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná žid-
le u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený 
na skutečné kapitole dánských dějin je čtvrtým severským 
thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olse-
na. Filmová adaptace Složky 64 je skvěle vystavěná a do po-
slední chvíle neuvěřitelně napínavá mozaika, která filmař-
sky i silou příběhu zdatně překonává předchozí díly.
Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark, Johanne 
Louise Schmidt, Fan Bornedal, Clara Rosager, Michael Brostrup
Režie: Christoffer Boe
Hrajeme: 24. a 25. 1.   od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.filmeurope.cz; www.aerofilms.cz

3. - 4. 1. 17:30
UTOP SE, NEBO PLAV
Komedie / Francie / 2D

3. - 4. 1.  20:00
CLIMAX
Drama, Horor, Taneční / Francie / 2D

5. - 6. 1. 17:30
GRINCH
Animovaný / USA / 2D

5. - 6. 1.  20:00
ZÁHADA SILVER LAKE
Mysteriózní, Thriller / USA / 2D

9. 1.   19:00
THE DOORS LIVE AT THE BOWL ’68
Záznam koncertu / USA / 2D

10. - 11. 1.   17:00, 20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

12. - 13. 1. 17:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Dobrodružný / V. Británie, USA / 2D

12. - 13. 1.  20:00
ROBIN HOOD
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

17. - 20. 1. 17:30
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaný, Komedie / USA / 3D+2D

17. - 18. 1.  20:00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Drama, Komedie / Česko / 2D

19. - 20. 1.  20:00
AQUAMAN
Akční, Sci-Fi / USA / 2D

23. 1.   19:00
3 DNY V QUIBERONU (ART kino)
Drama, Životopisný / Německo / 2D

24. - 25. 1. 17:30
ZNOVU VE HŘE
Komedie, Romantický / USA / 2D

24. - 25. 1.  20:00
SLOŽKA 64
Krimi, Thriller / Dánsko / 2D

26. - 27. 1. 17:30
PSÍ DOMOV
Dobrodružný, Rodinný / USA / 2D

26. - 27. 1.  20:00
SKLENĚNÝ
Thriller, Sci-Fi / USA / 2D

31. 1. - 1. 2. 17:30
FAVORITKA
Životopisný, Historický / V. Británie / 2D

31. 1. - 3. 2.  20:00
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D

2. - 3. 2. 17:30
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Vždy od 15:00 hodin)

6. 1.
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Pásmo pohádek / ČR / 2D

13. 1.
KRTEK A OREL
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

20. 1.
VLÁČEK KOLEJÁČEK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

27. 1.
ČERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm    

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

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

Zuzana Bedrnová
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SPORT

Je ráno, přicházím dříve do  školy, v  batohu 
mám jídlo, nějakou knížku, dnes doprovázím 
šest běžců do  Hradce Králové na  celostátní 
přebor středních škol. Zaskočil jsem za Marti-
nu Kubičkovou, která se věnuje francouzské 
stážistce. Dva z  chlapců neznám, tedy pod-
le seznamu Fencla a  Hojného, jinak jsem se 
s nimi setkával při tělesné výchově. Michálek, 
Liščák a Strnad jsou ze tříd, s nimiž se setká-
te jako tělocvikáři jen párkrát za život. Do vše-
ho jdou po hlavě, většina chlapců tvrdě ma-
ká v nějakém sportu, částečně mi připomínají 
naše mládí, které jsme prozávodili jak za ves-
lem, tak na atletických drahách, ale i v jiných 
sportech. Na druhé straně jsou třídy tak zde-
vastované dobou a tupostí rodičů, že takové-
ho žáčka doslova rozpláče už to, když se má 
postavit na žíněnku, a když použijete trochu 
humoru na rozhýbání jeho tlusté zadnice, tak 
jsou rodiče, strana a vláda a další odpovědní 
schopni vás hnát před nejvyšší soud.
Dva z  chlapců neznám, ale tuším, že to jsou 
typy, které za  to umí vzít. Tahle parta opět 
vyhrála krajský přebor, a  jsem si vědom, že 
ani to nebylo zadarmo. Dále je s námi oprav-

 � Šampioni z jindřichohradeckého gymnázia…

du výjimečná osobnost, student Řehula, kte-
rý na místě, kam opět jedeme, kdysi vytvořil 
neskutečný rekord tratě, jenž doposud nikdo 
nepřekonal a nepřekoná ho ani on sám, pro-
tože rozvíjí svou osobnost mnoha směry, tak 
trochu splňuje řecký ideál krásy, a  v  posled-
ních letech ho trápila nepříjemná onemocně-
ní, tak jsem rád, že je schopen letos opět tro-
chu závodit.
Když na kluky myslím, tak mne pronásleduje 
základní myšlenka, aby to „nepřepálili“, pro-
tože to zbytek závodu nemůžete běžet, pár-
krát si vydechnete, mohli byste běžet znovu, 
ale to už se nepočítá. Zejména skvělý triatlo-
nista reprezentant Michálek mi z tohoto hle-
diska dělá hlavu. Něco mi říká, tahle parta by 
měla vyhrát. Sám jsem jezdil za  gymnaziál-
ních studií po závodech často sám, nikdo mi 
nemusel radit, jak se rozcvičovat a  připravit 
se na  závod a  vím, že tihle kluci jsou doslo-
va profíci, ale přesto kladu na srdce Řehulovi, 
ať na ně dohlédne. Běží se u Hradce Králové 
kolem Stříbrného rybníka, kde je camping, je-
hož zařízení využíváme jako šatny atd. Jinak, 
z  jihočeského pohledu je to odporná louže 

skoro bez vody a podivná nemastná neslaná 
trať, ale dosti rychlá, částečně se musíte při-
pravit na písek v botách, protože část se běží 
opravdu po písečné pláži.
Jako sportovec, i když u veslařů to bylo vždy 
zvykem, jsem nesnášel, když někdo na  mne 
hulákal nějaké pokyny, to jsem měl chuť vy-
skočit z lodě a zavolat, aby si místo mne sed-
nul a dojel to. Přesto si najdu tak v první tře-
tině okruhu lavičku, kde si sednu, čtu knížku 
a trochu sleduju čas. 
Půl hodiny před startem se jdu mrknout 
na  sportovce a  zdá se mi jejich rozcvičování 
polovičaté, tak je malinko napadnu, aby by-
lo vidět, že mne štvou, jak se flákají. Student 
Strnad mne inteligentně uklidní sdělením, že 
předtím opravdu tři a  půl kilometru klusali, 
což mne uklidní a já se vracím ke knize. 
Se zájmem ale taky sleduji běhy mladších 
kategorií. Všechno se zde běhá velmi rych-
le, kolegové povzbuzují své svěřence asi sto 
padesát metrů po startu, slyším zajímavé in-
formace komentátora, který informuje, kdo 
ze sportovců je zde mistrem republiky v růz-
ných sportech.
Kousek od mé lavičky běžci vběhnou do měl-
kého dolíčku, z  něj pak vyběhnou na  malou 
náhorní rovinku, do  cíle odtud je ještě dob-
rých osm set metrů.
Konečně vyrazili nejstarší chlapci, doslova 
masa závodníků, co kraj, to šest borců. Pře-
kvapuje mne, že Liščák je poblíž mne na pra-
vé straně špice. „Výborně,“ řeknu mu, ale urči-
tě mne nevnímá, dále vidím Michálka, který 
zjevně dává pozor, aby to nepřepálil, ale čelo 
závodu má na dohled. Pak vidím ještě blon-
ďáka, kterého neučím, ostatní jsem v  balíku 
šedesáti borců neidentifikoval, hlasatel hlásí 
průběžně pořadí borců, jak probíhají prvním 
kolem, neslyším nikde naši školu.
Druhé kolo, tam už si všímám, že Marek Str-
nad je ve  vedoucí skupince a  zjevně vypa-
dá dobře, Michálek i blonďák se drží, ostatní 
opět neregistruju.
A  jde se do  třetího kola, stojím na  náhor-
ní plošince, Strnad je stále mezi prvními tře-
mi, na všech je vidět, že se jim v této fázi moc 
zrychlovat nechce, přesto zavolám na Marka, 
co jsem si připravil pro tento případ: „Rozběh-
ni to, jsi přece půlkař!“ 
Hned potom si říkám, jestli jsem ho rozhodil 
a on to položí, bude to má vina. Největší prá-
vo na únavu v této fázi závodu by měl mít pře-
ce půlkař, a jemu po třech a půl kilometrech 
běhu vlastně zbývá do cíle právě ta půlka, jak 
jsem to odhadl. Ostatní kluci bojují opravdu 
jako lvi, nejvíce trpí Liščák, je vidět, že pře-
konává nějakou krutou bolest, ale v mírném 
předklonu, trpící, stále tvrdě bojuje, doslova 
heroický výkon od toho chlapce.

…očima Jaroslava Cempírka
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„Jsme jedním z největších a nejtradičnějších od-
dílů v Jihočeském kraji. Našimi řadami za dva-
náct let prošly téměř čtyři stovky hráčů a  hrá-
ček,“ uvedl Jiří Holický, sekretář Florbalového 
klubu Slovan Jindřichův Hradec.

 � Florbal

Florbalový klub v J. Hradci má dvanáctiletou historii
V  sezóně 2018/2019 je aktivních 150 členů 
v 9 družstvech, z nichž mistrovskou soutěž ne-
hraje pouze přípravka. Ještě v minulém roční-
ku hrály soutěž i ženy, ale nyní mají jednu se-
zónu pauzu. V soutěži chybějí poprvé od roku 

2009. V další sezóně však ženské družstvo mi-
strovskou soutěž opět hrát bude. Mezi zatímní 
největší úspěchy jindřichohradeckých florba-
listů lze řadit roční účast celku mužů v  divi-
zi a postup dorostenců do I. ligy s následnou 
účastí až v  osmifinále MČR (2016/2017), kde 
byli jediným celkem mimo  některé krajské 
město. Jeden jihočeský titul mají na  kontě 
starší žáci, kterým poté o jediný gól unikl po-
stup na  národní šampionát. Klub celoročně 
organizuje nábor pod mottem „Skóruj s  ná-
mi!“. Přibírá mezi sebe děti už od 5 let, ale při-
hlásit se mohou i muži a ženy. „Máme licenco-
vané trenéry, dětem zajistíme vybavení, první 
měsíc je na zkoušku zdarma. 
Veškeré potřebné informace lze najít na  na-
šem webu,“ zve Holický do FK Slovan (https://
www.florbaljh.cz).

Foto: Radek Mayer

Nelením a  běžím do  cíle závodu. Lesem se 
rozléhá zvuk povzbuzující závodníky. Hlasa-
tel konečně hlásí, že na  čele závodu má být 
Marek Strnad, ale nic dalšího o něm neví.
Marek opravdu vyběhne jako první z lesa. Ale 
závěrečné desítky metrů jsou zde opravdu 
idiotsky značeny a Marek se zmýlí a prodlužu-
je si závod. Vše ale rychle napraví a už je v cíli 
s jasným náskokem první.
Dobíhají další a  další závodníci, všimnu si 
pouze blonďáka a Liščáka, jeho utrpení je ne-
změrné, ale dobíhá do cíle. Pak mi kluci řek-
nou, že ho vzala záda.
Zde nelze od oka odhadnout, jak jsme na tom 

v družstvech, ale máme absolutního vítěze.
Po krátké pauze čte hlasatel neoficiální pořa-
dí prvních šesti družstev. My tam nikde nefi-
gurujeme. Říkám to klukům, všichni gratulují 
Markovi, ten se svěří hlasateli, že se mu běželo 
skvěle a že jeho největší úspěch jako atleta je 
asi páté místo na mistrovství republiky mužů 
do dvaceti tří let. 

„A kolik je ti Marku?“ zeptá se hlasatel. 
„Sedmnáct,“ odpoví Marek.
Chvíli je uznalé ticho.
„Víš, že zde vyhrál i Holuša, když byl středoško-
lák?“

Potom se čtou oficiální výsledky družstev, za-
číná se od  posledního, stále čekám, kdy za-
slechnu Gymnázium Vítězslava Nováka. Če-
kám dlouho, protože i  ve  družstvech kluci 
vyhráli! Tímto školním rokem má učitelská 
kariéra končí. Docela dobrý zážitek vědět, že 
máme mezi studenty olympijské naděje. Ten 
závod jsem si opravdu užil. Druhý den si jdu 
zaběhat, běžím do kopce, dobíhám na náhor-
ní rovinu, zkusím zrychlit, asi tři kroky jsem 
dal, pak jsem to otočil a  sbíhám dolů. Je to 
borec ten Marek Strnad, ale ostatní taky, bo-
jovali jako lvi.

Jaroslav Cempírek

TERMÍNY NÁBOROVÝCH TRÉNINKŮ

Přípravka Úterý 18.00 – 19.00 Radek Madar Hala Jarošovská 743/II.

Elévové Pondělí 18.00 – 19.30 René Vettermann Hala Jarošovská 743/II.

Mladší žactvo Středa 16.30 – 18.00 Jaroslav Beránek Hala Jarošovská 743/II.

Starší žactvo Úterý 19.00 – 20.00 Jakub Šmíd Hala Jarošovská 743/II.

Dorost Pátek 18.30 – 20.00 Jiří Prokýšek Hala Jarošovská 743/II.

Junioři Pondělí 19.30 – 21.00 Jan Holoubek Hala Jarošovská 743/II.

Dospělí Pondělí 19.30 – 21.00 Josef Stloukal Individuálně
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BASKETBAL 
Česká basketbalová federace od sezóny 2018/2019 otevřela také soutěžení pro kategorii U10. Nejmladší družstvo BK Lions J. Hradec si tak 
poprvé zahrálo zápasy, přičemž turnaj tří týmů vyhrálo. V Č. Budějovicích si v rámci kampaně „Den basketbalu“ jindřichohradecká příprav-
ka vyzkoušela svůj um i v dovednostech, když její hráči a hráčky předváděli obratnost, střelbu, dribling a přihrávky. Konečné pořadí: 1. BK 
Lions J. Hradec, 2. BSK Tigers Basketball Č. Budějovice, 3. TJ Spartak Kaplice. 

Foto: Šárka Štěrbová

HÁZENÁ
Celý první víkend nového letopočtu bu-
de v  třeboňské sportovní hale patřit há-
zené starších žákyň a  žáků. Družstva se 
5. – 6. ledna u Světa představí ve dvou tur-
najích již XIX. ročníku „Putovního poháru 
Jihočeského kraje 2019“.
O Třech králích se uskuteční rovněž turnaj 
v Jindřichově Hradci, kde se v „Mini Vajgar 
Cupu“ prezentují týmy mini žákyň v systé-
mu hry 6+1. V  každém celku mohou na-
stoupit i dva chlapci. Akce v neděli 6. led-
na začne v 9.00 hodin.
O necelý týden později, tj. v sobotu 12. led-
na, ožije jindřichohradecká městská spor-
tovní hala dalším házenkářským kláním. 
Tentokrát si turnaj s názvem „Vajgar Cup“ 
zahrají mladší žačky. Začátek je také naplá-
nován na 9.00 hodin.

KUŽELKY
Hned první lednová sobota bude patřit 
mistrovství okresu kuželkářů. Na  čtyřech 
hernách půjde nejen o  tituly a  medaile, 
ale také o postupové pozice na jihočeský 
šampionát. Do  Českých Velenic přijedou 
juniorky a junioři, v Nové Bystřici se před-
staví seniorky a  ženy, ve  Slavonicích bu-
dou házet muži a v Dačicích senioři. Poté 
si v neděli 6. ledna u Dyje dají dostaveníč-
ko dorostenky a  dorostenci, kteří si tam 
v  rámci jednoho z  dílů „Českého poháru 
2018/2019“ zahrají i o příčky v  jindřicho-
hradeckém okrese.

SPORT A SPOLEČNOST
Anketa „Nejúspěšnější sportovec Jindři-
chohradecka za  rok 2018“ se tentokrát 
dočká slavnostního vyhlášení ve  čtvr-
tek 17. ledna. To proběhne v  Jindřicho-
vě Hradci, kde pořádající Výkonný výbor 
Okresního sdružení České unie sportu 
ocení desítku nejlepších závodníků v  ka-
tegorii do 18 let, dále kvinteto nejlepších 
dospělých jednotlivců a taktéž pět nejús- 
pěšnějších sportovních kolektivů.

SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Slavnostním zahájením v 10.00 – 10.10 ho- 
din bude na  střelnici Zahrádecký les 
v  Dačicích odstartován XIX. ročník „No-
voročního poháru 2019“ jednotlivců. 
Střílet se bude v sobotu 5. ledna v disci-
plínách automatický trap a  lovecké ko-
lo. Vítěz si jako hlavní cenu odveze půl-
ku jatečního prasete. Ukončení závodu 
s  vyhlášením výsledků je naplánováno 
na 14.15 hodin.

SPORTOVNÍ POZVÁNKY, UDÁLOSTI 
A NÁBORY TÉŽ NA: 

http://www.ventilator.websnadno.cz/
Sport.html

Roman Pišný

 � Letem sportovním světem

Celkem 99 závodnic z  10 českých a  morav-
ských klubů se prezentovalo v  J. Hradci při 
X. ročníku „Jindřichohradecké ligy 2018“. Po-
řádající TJ Slovan přinesla soutěž ve čtyřboji 
tři prvenství. Triumf domácímu oddílu zajis-
tily Anna Holická, Zuzana Šímová a  také no-
vopečená česká mistryně Barbora Dvořáko-
vá, jež zvítězila v nejobsazenější kategorii III. 
ligy, kde s ní na stupně vystoupily její oddílo-
vé kamarádky Karolína Maryšková a Kateřina 
Vybíralová, jež se podělily o  stříbro a  bronz. 
Dohromady sportovní gymnastky J. Hrad-
ce vybojovaly sedm (3 – 3 – 1) medailových 
umístění, když stříbrné skončily ještě Barbo-
ra Kešnarová a  Veronika Martínková. Trochu 
smůly měla v základním stupni Anna Havlíč-
ková, jíž na čtvrtém místě k bronzovému ko-
vu chybělo jen 45 setin bodu.

Foto: Tomáš Vybíral  

 � Sportovní gymnastika

Jindřichohradeckým gymnastkám se doma dařilo
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko 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. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: JE UKÁZKOU ČESKÉ GOTICKÉ ARCHITEKTURY 
Výhercem se stává: Milan Otto z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

VÝZNAMNOU ÚLOHU
V DĚJINÁCH JINDŘICHOVA
HRADCE MĚL I STAROSTA

VÁCLAV NAXERA 
(VE FUNKCI OD ROKU 1882
DO ROKU 1908). ZA DOBY 
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

2. ledna, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Požehnání koledníkům a  koncert 
pěveckého sboru Smetana - Missa 
brevis Jiřího Pavlici 
kaple sv. Maří Magdaleny

3. ledna, 15:30 hod.

MOUDROST JABLOŇOVÝCH KVĚTŮ
Křest knihy Ilony Chrobokové
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

10. ledna, 16:30 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY 
NA ZÁMKU HLUBOKÁ
Přednáška Mgr. Martina Slaby.
Městská knihovna

13. ledna, 16:00 hod.

„PRINCEZNA ZE MLEJNA“
Divadlo Pegas. 
Muzikálová pohádka.
KD Střelnice

14. ledna, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC 
V SOUČASNOSTI 
Setkání se starostou Stanislavem 
Mrvkou a  dalšími představiteli 
města Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka, kon-
ferenční sál muzea ve Štítného ulici
Vstup volný nejen pro členy spolku

   9. 2. CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER
24. 2. SENIOR KLUB
28. 2. „DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ“ 
 – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

  1. 2. ZA VYSVĚDČENÍ DO BAZÉNU
11. 2. VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTEL STARÉHO 
 JINDŘICHOVA HRADCE

LEDEN 2019
Kulturní kalendář

POZVÁNKY Ostatní akceMěstské akce

16. ledna, 16:30 hod.

ŠUMAVA NAPOSLEDY
Přednáška Mgr. Ladislava Jandáčka
Městská knihovna

16. ledna, 17:00 hod.

NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ
KD Střelnice

16. ledna, 18:00 hod.

MIKRO A NANOSVĚT KOLEM NÁS
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

17. ledna, 16:00 hod.

RELAXACE - UMĚNÍ ODPOČÍVAT
Přednáška Mgr. I. Hurychové, Mgr. 
J. Beldové. Centrum sociálních 
služeb, Česká ulice 

17. ledna, 17:00 hod.

NEJÚSPEŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
ROKU 2018 OKRESU 
JINDŘICHŮV HRADEC
Vyhlášení výsledků a bohatý 
kulturní program. KD Střelnice

20. ledna, 17:00 hod.

SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
KD Střelnice

23. ledna, 16:30 hod.

AUTOSTOPEM 
VÝCHODNÍ MAKEDONIÍ
Přednáška Mgr. Libora 
Drahoňovského
Městská knihovna

24. ledna, 19:00 hod.

„KLÍČE NA NEDĚLI“
Divadelní agentura Háta. 
Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

25. ledna, 18:00 hod.

TO NEJLEPŠÍ Z ČINNOSTI 
KLUBU HISTORIE LETECTVÍ JIND- 
ŘICHŮV HRADEC V ROCE 2018
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

26. ledna, 20:00 hod.

XXVII. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA
K  tanci a  poslechu hraje taneční 
orchestr Baret, host Olga Lounová, 
Elvis Presley Revival Band 
(Vladimír Lichnovský). 
KD Střelnice

31. ledna, 16:30 hod.

OSTROV SICÍLIE
Přednáška Jany a Ondřeje Valsových
Městská knihovna

31. ledna, 19:00 hod.

„MANŽELSTVÍ V KOSTCE“
Divadlo Komedie. 
Předplatné skupiny B. KD Střelnice

Probíhající výstavy:

ZIMNÍ POHLEDNICE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 1. 2019

BARVY MÉHO ŽIVOTA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2019

JIHOČESKÉ BETLÉMY 
ZE SBÍREK MJH 
- Muzeum Jindřihohradecka, 

Balbínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019

NOŽÍK TOMÁŠE KRÝZY 
- Muzeum Jindřichohradecka,

Kostel sv. Jana Křitele 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019

PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, 

Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019

SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, 

Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019

Kulturní dům Střelnice
11. 1. 2019 Rodinný ples
19. 1. 2019 Ples YMCA
26. 1. 2019 27. Reprezentační ples města J. Hradec

8. 2. 2019 Ples Staviservis
9. 2. 2019 Taneční večer Charleston

22. 2. 2019 Ples zemědělský  
8. 3. 2019 Ples SOU

16. 3. 2019 Ples AC Buk
22. 3. 2019 Ples Otevřená Okna 
29. 3. 2019 Divadelní ples

6. 4. 2019 Hospodský ples

 � Plesová sezóna 2019
Kulturní centrum JITKA

18. 1. 2019 Maturitní ples Obchodní akademie 4. A. + 4. B.
1. 2. 2019 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. C. 

15. 2. 2019 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. B.
16. 2. 2019 Ples DK OPEN
23. 2. 2019 Ples JEDNOTA

1. 3. 2019 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka  8. A.
8. 3. 2019 Reprezentační ples FRUKO

16. 3. 2019 Reprezentační ples VŠE J. Hradec


