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Ve městě se nacházely 4 velké palírny. Panská 
vinopalna byla před zámkem v čp. 3/I již kon-
cem 17. století.  Zanikla asi kolem roku 1855, 
neboť v  r. 1857 byl zahájen provoz lihovaru 
v Lišném dvoře. 
Mezi největší likérky v  Čechách patřil podnik 
Moritze Schulze v  Komenského ul. v  čp. 10 – 
14/I, kde se vyráběly likéry, ovocná vína a  si-
rupy. Renesanční domy čp. 13/I a 14/I byly ve 

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 � LIHOVARY

Pro výstavní sezónu roku 2019 budou při-
pravené stálé expozice z  dějin města Jind-
řichův Hradec a  jeho samosprávy, expozice 
JHMD Železnice hrou a obřadní síň Jana Kotě-
ry. Návštěvníky určitě potěší rozšířený provoz 
na modelovém kolejišti, které je zde nainstalo-
váno od loňského roku. 
V galerii výstavního domu bude pro první polo-
vinu sezóny otevřena výstava Z historie partner-
ského města: železniční motivy Neckargemün-
du 50. – 70. let 20. století. Chystaná výstava 
nabídne návštěvníkům vhled do prostředí drá-
hy, které svým objektivem zachytil tehdejší že-
lezničář Alfred Volk. Dobové záběry neukazují 
pouze technickou stránku železnice, nýbrž pře-
devším její atmosféru, všednodenní pracovní ži-
vot „ajsnboňáků“ v autentické podobě poloviny 
20. století. Neckargemünd leží v regionu, který 
se v  té době stává hospodářsky nejsilnější ob-
lastí západního Německa, což se odrazilo i na in-
tenzitě tamního železničního provozu. 

 � Výstavní dům Stará radnice otevírá dne 2. dubna 2019 své expozice veřejnosti

20. století zbořeny; dochovalo se z  nich jen 
uliční průčelí. Po znárodnění v r. 1948 se továr-
na stala součástí Jihočeské Fruty. Další vinopal-
na byla v Jakubském dvoře čp. 91/IV a patřila 
zdejšímu podnikateli B. Bachrachovi; od něj za-
koupili celý objekt Černínové.  Posledním ob-
jektem byl lihovar postavený v Lišném dvoře. 
Do provozu byl dán v r. 1857, ve 20. století se 
zde ročně zpracovalo téměř 900 hl lihu.  

Sabina Langerová

Dnes patří Neckargemünd již přes 20 let me-
zi partnerská města Jindřichova Hradce. Pře-
devším pak spolupráce gymnázií z obou měst 
probíhá od  roku 1990. Milým faktem je sku-

tečnost, že syn dnes už zesnulého autora fo-
tografií, pan Frank Volk, je v  současné době 
úřadujícím starostou Neckargemündu. Je to 
právě Frank Volk, který sestavil soubor pre-
zentovaných fotografií a který bude v sobotu 

6. dubna hlavním aktérem vernisáže výsta-
vy. Vernisáž začíná v 17 hodin. Všichni jste 
srdečně zváni.
Na zbytek sezóny naplní galerii Josef Lada. Vý-
stava bude představovat průřez celoživotním 
dílem Josefa Lady (1887–1957), který se naro-
dil do chudé řemeslnické rodiny ševce v malé 
středočeské vesnici Hrusice. Zde prožil dětství 
a rád se sem vracel pro načerpání sil a inspira-
ce. Sepětí člověka s přírodou a vesnický život 
pak přenesl do své volné tvorby. Výstava, roz-
dělená do  témat, obsahově naplní letní část 
pohádkovou a  ilustrační tvorbou. Vánoční 
část, pojatou jako adventní výstavu, spojí zim-
ní motivy tvorby Josefa Lady a výstava dřevě-
ných hraček Luďka Fialy. Ta bude na určitý čas 
i  interaktivní, kdy si budou dětští návštěvníci 
moci pohrát s hračkami ve společnosti autora.
Výstavní dům Stará radnice se těší na vaši ná-
vštěvu.

Martin Jedlička
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Vážení spoluobčané,

opět tu máme březen – měsíc čtenářů, nebo se mu 
také v posledních letech říká měsíc internetu. V ten-
to měsíc bude i naše městská knihovna pořádat při 
této příležitosti spoustu zajímavých akcí, tak ne-
váhejte a  navštivte ji, jistě si každý z  vás vybere. 
8. března jako každoročně oslavíme s našimi krásný-
mi ženami mezinárodní den žen. Tak pánové, neza-
pomeňte svým drahým polovičkám a nejen těm kou-
pit alespoň kytičku, která je jistě velmi potěší. Při této 
příležitosti bych rád všem dámám popřál vše nejlepší 
k tomuto svátku a poděkoval jim, že se o nás s láskou 
starají a jsou našimi ozdobami. První víkend v březnu 
se uskuteční v Jindřichově Hradci karnevaly pro děti 
na Střelnici a v neděli 3. března projde městem ma-
sopustní průvod. V neděli 31. března pak posuneme 
ručičky svých hodinek o hodinu vpřed, čímž takzva-
ně přejdeme na letní čas. Se stří-
dáním času to ještě budeme 
muset nějaký ten rok nejspíš 
vydržet, zda z našich kalendá-
řů někdy zmizí úplně, to se ne-
cháme do  budoucna pře-
kvapit. 

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

Seznámit starosty s činností kraje v oblastech 
dotačních programů, zdravotnictví, školství, 
kultury, cestovního ruchu nebo dopravní ob-
služnosti. To je hlavní cíl pravidelných novo-
ročních setkávání starostů s  vedením kraje. 
Ve středu 6. února se toto setkání konalo v ki-
nosále KD Střelnice a zúčastnili se ho zástupci 
obcí z Jindřichohradecka. Vedení obcí zde má 

 �Novoroční setkání vedení kraje se starosty

UDÁLOSTI Z RADNICE

Od čtvrtka 17. do neděle 20. ledna 2019 se naše město prezen-
tovalo na brněnském výstavišti v rámci veletrhu cestovního ru-
chu Regiontour. Stejně jako loni jsme i letos měli společný pult 
v  rámci turistické oblasti Česká Kanada v  expozici Jihočeské-
ho kraje, tentokrát s  vodáckou tematikou. Dále se Jindřichův 
Hradec představil na společném pultě s městy Dobrovolného 
svazku obcí Česká inspirace v  expozici Czech Tourism. V  led-
nu se město také prezentovalo na  Slovakiatour v  Bratislavě 
a v únoru na holešovickém výstavišti v Praze v rámci veletrhu 
Holiday World. Město bylo zastoupeno v rámci expozice Jiho-
českého kraje a také ve společné expozici DSO Česká inspirace 
a DSO České dědictví Unesco.  8. a 9. března 2019 dojde k před-
stavení města na veletrhu Infotour Hradec Králové. 

 �Město Jindřichův Hradec na veletrhu Regiontour

V sobotu 26. ledna 2019 se v KD Střelnice konal 
již 27. reprezentační ples města. K tanci a posle-
chu hrál taneční orchestr Baret, večerem pro-
vázel Ivo Apfel. Jako předtančení byla k vidění 
rock‘n‘rollová show. Hvězdou večera byla Olga 
Lounová a účastníky plesu přišel roztančit Vla-
dimír Lichnovský jako Elvis Presley. K dispozici 
byl také fotokoutek Martina Kozáka.

 � Ples města byl plný hvězd

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se v KD Střelnice usku-
tečnilo vyhlášení ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2018 okresu Jindřichův Hradec. 
Zvítězil  triatlonista František Linduška z  TCV 
J. Hradec, na druhé příčce se umístila orientační 
běžkyně Jana Benešová a na třetím biatlonistka 
Pavla Schorná. V kolektivech zvítězily juniorské 
veslařky z TJ Jiskra Třeboň. Zvláštní cenu pře-
vzaly tyto osobnosti Pavel Novák, Václav Tam-
pír a Ľudevít Szabo.

 �Nejúspěšnější sportovec roku 2018 okresu Jindřichův Hradec

Jak město Jindřichův Hradec pečuje o  své 
památky, na  to se přijel na  pozvání staros-
ty města Stanislava Mrvky v  pátek 8. února 
2019 podívat ministr kultury Antonín Staněk. 
V  prostorách Muzea fotografie a  moderních 
obrazových médií ho přivítalo vedení města 
v čele se starostou Stanislavem Mrvkou, kte-
rý ministrovi předal dar v  podobě nové kni-
hy Proměny slavného města po velkém požá-
ru 1801. Zde se uskutečnila pracovní schůzka, 
na které byly projednány záměry regulačního 
plánu města a  program regenerace. Během 
odpoledne si delegace prohlédla již zmiňova-
né Muzeum fotografie a MOM, dále Muzeum 
Jindřichohradecka včetně nyní restaurova-
ných jesliček, nechyběl ani zámecký pivovar 
a na závěr Státní hrad a zámek. 

Karolína Bartošková

 �Naše město navštívil ministr kultury

jedinečnou možnost konzultovat s  krajskými 
představiteli problémy, které pálí je i obyvate-
le jejich obcí. A zejména získávat a vyměňovat 
si cenné informace. Na začátku setkání všech-
ny přítomné přivítal starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka. Úvodního slova se uja-
la hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Foto: Jindřichohradecký deník
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 � Pohotovostní služby zubních lékařů v březnu 2019 
Datum Den Jméno lékaře Adresa Telefon
2. 3. 2019 sobota Slezáček Bořek Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 604 976 712
3. 3. 2019 neděle Slezáčková Eva Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 604 976 712
9. 3. 2019 sobota Soldánová Milada Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 750

10. 3. 2019 neděle Škodová Dagmar Hradecká 265, Nová Bystřice, 378 33 739 264 379
16. 3. 2019 sobota Zadražilová Zdeňka Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 571
17. 3. 2019 neděle Princová Dana Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 384 362 450
23. 3. 2019 sobota Trpáková Romana Denisova 352, Jindřichův Hradec 1, 377 01 603 107 991
24. 3. 2019 neděle Slezáček Bořek Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 604 976 712
30. 3. 2019 sobota Šmíd Pavel Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 722 360 903
31. 3. 2019 neděle Zajícová Monika Hradecká 254, Nová Bystřice, 378 33 384 397 576

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jin-
dřichův Hradec po  dohodě s  řediteli základ-
ních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec 
oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 
2019/2020 se uskuteční ve všech základních ško-
lách v Jindřichově Hradci v úterý 9. dubna 2019 
od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu se dostaví děti 
narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včet-
ně těch, kterým byl odložen začátek povinné škol-
ní docházky o jeden rok. K zápisu přineste s sebou 
rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová

 �ODBOR školství
Zápis do prvních tříd základních škol 
pro školní rok 2019/2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Na pozemních komunikacích dochází k ná-
růstu dopravních prostředků, a  proto je 
zvlášť důležité dodržovat zákon o  provo-
zu na  pozemních komunikacích všemi je-
ho účastníky. Nyní, s  nástupem možného 
teplejšího jarního počasí, dopravní policis-
té z  Územního odboru Jindřichův Hradec 
zaměří svou pozornost opětovně na cyklis-
ty, kteří nerespektují zákon a stávají se často 
terčem dopravních nehod, což vyplývá i ze 
statistik. Cyklisté by měli dbát na své zdra-
ví zejména tím, že by měli používat ochran-
nou přilbu, a to i osoby starší osmnácti let. 
Policie doporučuje: 
• před jízdou si zkontrolujte, zda máte své 

kolo v pořádku a správně vybavené
• naučte se předpisy o silničním provozu
• při jízdě po ulici jezděte vždy po její pra-

vé straně
• nikdy nejezděte bez držení řídítek obě-

ma rukama
• nevozte na kole své kamarády
• při jízdě ve skupině jezděte vždy za se-

bou
• při změně směru jízdy dejte vždy včas 

znamení upažením pravé nebo levé ru-
ky podle směru odbočení

• při jízdě se plně věnujte provozu na sil-
nici, během jízdy nepijte, nejezte a nete-
lefonujte

• pokud možno se oblékejte na jízdní kolo 
do pestrého, reflexního oblečení

Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 
Sb. musí být jízdní kola vybavena takto:
a) dvěma na  sobě nezávislými účinnými 

brzdami s  odstupňovatelným ovládá-

ním brzdného účinku; jízdní kola pro 
děti předškolního věku vybavená vol-
noběžným nábojem s protišlapací brz-
dou nemusí být vybavena přední brz-
dou, 

b) volné konce trubky řídítek musí být 
spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeť-
mi apod.),

c) zakončení ovládacích páček brzd a vol-
né konce řídítek musí mít hrany buď 
obaleny materiálem pohlcujícím ener-
gii, nebo (jsou-li použity tuhé materi-
ály) musí mít hrany o poloměru zakři-
vení nejméně 3,2 mm; páčky měničů 
převodů, křídlové matice, rychloupína-
če nábojů kol, držáky a konce blatníků 
musí mít hrany buď obaleny materiá-
lem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li 
použity tuhé materiály) musí mít hra-
ny o poloměru nejméně 3,2 mm v jed-
né rovině a v druhé rovině na ni kolmé 
nejméně 2 mm,

d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, 
rychloupínací nebo v  kombinaci s  kryt-
kou konce náboje, musí být uzavřené, 

e) zadní odrazkou červené barvy, tato od-
razka může být kombinována se zadní 
červenou svítilnou nebo nahrazena od-
razovými materiály obdobných vlastnos-
tí; plocha odrazky nesmí být menší než 
2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník 
musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 
40 mm, odrazka musí být pevně umístěna 
v podélné střední rovině jízdního kola ne-
bo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 
250 - 900 mm nad rovinou vozovky; čin-
ná plocha odrazky musí být kolmá k ro-
vině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kol-
má k podélné střední rovině jízdního kola 
s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály na-
hrazující zadní odrazku mohou být umís-
těny i na oděvu či obuvi cyklisty,

f ) přední odrazkou bílé barvy, tato od-
razka může být nahrazena odrazový-

 �Cyklisté, chováte se bezpečně?

POLICIE ČR
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MĚSTSKÁ POLICIE
2. února
…oslavou znaveného jedenašedesátiletého 
opilce objevila po jedné hodině ranní part-
nerská dvojice na obchvatu kousek od Lidlu, 
kde si ustlal do závěje a pomočil se jako mi-
mino. Přivolaná hlídka „unavence“ ztotož-
nila a  převezla do  místa trvalého pobytu 
na sídlišti U Nádraží, kde byl předán do ma-
teřské náruče maminky. 
2. února
…zřejmě do poslední drobnosti se ztotožnil 
s postavou feldkuráta Katze ochotník (33 let) 
z paneláku na sídl. Vajgar, když se vrátil do-
mů zřejmě plně ponořen do  postavy Haš-
kova románu. A  že to vzal se vším všudy, 
by mohla vyprávět sousedka. Pán dle jejích 
slov doma buší se židlí tak, že tím vzbudil 
celou rodinu. Přivolané hlídce nastíněnou 
myšlenku potvrdila matka „umělce“ který 
dle jejích slov dorazil skutečně ve stavu ja-
ko zmiňovaný vojenský kněz a  jak dodala, 
syn již spí a nebylo by dobré ho budit. A tak, 
když se pábitel divadelních prken probudil, 
vyfásnul řekněme vstupenku za pár stovek. 

 � Výpis z událostí
8. února 
…v  půl osmé ráno nakupoval čtyřiadva-
cetiletý muž ze sídliště Hvězdárna v  Penny 
marketu nejen do  nákupního košíku, což 
neuniklo detektivovi. A  tak, když na  mís-
to dorazila hlídka kolegů, muž předložil sýr 
holandského typu, který mu uvázl v  kapse 
u  bundy, a  výměnou za  něj dostal do  ruky 
pokutový bloček. 
9. února
…jaká nadpřirozená síla působí v ulicích cen-
tra Jindřichova Hradce převážně na počátku 
víkendu, lze jen těžko odhadovat. Přikloním 
se tedy k  reálnějšímu pohledu na  věc, tedy 
k  síle působící na  močové měchýře „násos-
ků“, kteří skrápí veřejná prostranství. Za ten-
to úkon a v mnoha případech i výkon fasují 
pokuty v částce dobrého oběda a přesto mo-
čí a močí… Pravda, mají to i s kamerovým zá-
běrem, což jim v dané situaci asi nevadí, stej-
ně jako dvěma mužům v  brzkém sobotním 
ránu. Oba tak bez rozdílu přišli o oběd, prav-
da, ale měli to i s kamerou…

Petr Čermák

 �ODBOR školství

 �Divadelní představení 
pro seniory „Stop nekalým 
praktikám!“
Zveme vás na divadelní představení nejen pro 
seniory Stop nekalým praktikám!, které se bu-
de konat 21. března 2019 
v 15.30 hodin v KD Střelni-
ce. Vstupné je zdarma. Herci 
divadla PNUtí z Prachatic za-
hrají scénky, které vycházejí 
ze skutečných případů neka-
lých praktik řešených policií. 
S  některými jste se možná 
setkali, o jiných pouze slyše-
li a další možná ani neznáte. 
Přijďte a posuďte sami. Scénky budou doprová-
zeny komentáři příslušníků Městské policie a Po-
licie České republiky Jindřichův Hradec.

Luboš Müller

Jako každoročně i v letošním roce navštívila tis-
ková mluvčí PČR, ÚO Jindřichův Hradec seni-
orky a seniory v MESADĚ v Jindřichově Hradci. 
Mluvčí  Hana Millerová pohovořila o  bezpeč-
nostní situaci na Jindřichohradecku. Zdůrazni-
la, že právě senioři se stávají snadným terčem 
zájmu zlodějů, podvodníků i násilníků.
Policistka seniorům doporučila jak se chránit 
před okradením, jak předcházet riziku přepa-
dení, jak být nepřístupný a nikoho cizího ne-
vpouštět do obydlí, jak se vyhnout podvodu, 
jak se chovat v silničním provozu.
Seniorky i senioři se aktivně zapojili do před-
nášky a rovněž pohovořili o svých zkušenos-
tech a  setkáních s  nečestnými spoluobčany. 
Kladli zajímavé dotazy a bylo vidět, že je   pří-
tomnost ženy v  policejní uniformě opravdu 
těší.  

Hana Millerová

 � Beseda pro seniory v Mesadě

mi materiály obdobných vlastností; 
odrazka musí být umístěna v  podél-
né střední rovině nad povrchem pne-
umatiky předního kola u  stojícího ko-
la; plocha odrazky nesmí být menší než 
2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhel-
ník musí mít jednu stranu dlouhou nej-
méně 40 mm, činná plocha odrazky 
musí být kolmá k rovině vozovky s tole-
rancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední 
rovině jízdního kola s tolerancí +/-5 st.; 
odrazové materiály nahrazující odraz-
ku mohou být umístěny i na oděvu či 
obuvi cyklisty,

g) odrazkami oranžové barvy na  obou 
stranách šlapátek (pedálů), tyto odraz-
ky mohou být nahrazeny světlo odrá-
žejícími materiály umístěnými na obu-
vi nebo v jejich blízkosti,

h) na  paprscích předního nebo zadního 
kola nebo obou kol nejméně jednou 
boční odrazkou oranžové barvy na ka-
ždé straně kola; plocha odrazky ne-
smí být menší než 2000 mm2, přičemž 
vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu 
stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto 
odrazky mohou být nahrazeny odra-
zovými materiály na bocích kola nebo 

na bocích plášťů pneumatik, či na kon-
cích blatníků nebo bočních částech 
oděvu cyklisty.

Případné nedostatky v povinné výbavě mo-
hou znamenat pro cyklistu i citelné sankce, 
na místě lze totiž za porušení shora uvede-
ného uložit pokutu až do dvou tisíc korun.

Jindřichohradecká tisková mluvčí společ-
ně s dopravními policisty Územního odbo-
ru Jindřichův Hradec přeje všem cyklistům, 
aby dojeli domů bez nehody a  bez ztráty 
pomyslné kytičky!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA  � Projevujeme úctu zemřelým
Od 7. 1. 2019 do 11. 2. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Josef Fišer Jindřichův Hradec 12. 3. 1932 7. 1. 2019
Karel Šesták Nová Včelnice 16. 6. 1931 11. 1. 2019
Luboš Svačina Dolní Pěna 30. 6. 1958 13. 1. 2019
Zdeněk Pelej Otín 16. 6. 1941 13. 1. 2019
Mgr. Miroslav Ošívka Jindřichův Hradec 4. 12. 1948 14. 1. 2019
Pavel Hron Jindřiš 28. 12. 1952 15. 1. 2019
Věra Cepáková Jindřichův Hradec 1. 10. 1929 15. 1. 2019
Ing. Vladimír Konstantinov Jindřichův Hradec 7. 2. 1937 16. 1. 2019
Gejza Szücs Nová  Bystřice 2. 12. 1947 16. 1. 2019
Jiří Hanzl Blažejov 16. 5. 1969 17. 1. 2019
Rudolf Kaštánek Plavsko 27. 8. 1962 18. 1. 2019
Alena Vodrážková Kardašova Řečice 11. 8. 1940 19. 1. 2019
Bohuslav Dvořák Dolní Pěna 19. 7. 1956 20. 1. 2019
Pavel Svoboda Jindřichův Hradec 30. 6. 1950 20. 1. 2019
Rudolf Kozel Jindřichův Hradec 16. 9. 1942 20. 1. 2019
Rudolf Vondráček Jindřichův Hradec 26. 8. 1931 20. 1. 2019

Günther Matzke Nová Včelnice 18. 7. 1944 22. 1. 2019
František Sokol Bednáreček 14. 4. 1939 22. 1. 2019
Libuše Líbalová Nová Včelnice 25. 4. 1931 23. 1. 2019
František Šindler Jindřichův Hradec 11. 5. 1949 24. 1. 2019
Miroslava Zamazalová Jindřichův Hradec 13. 9. 1940 30. 1. 2019
Vladislav Budín Plavsko 11. 1. 1934 31. 1. 2019
Jaroslav Maryška Jindřichův Hradec 27. 4. 1951 31. 1. 2019
Josef Zajíček Chlebov 18. 7. 1945 2. 2. 2019
Rudolf Štrohmayer Jindřichův Hradec 16. 10. 1949 5. 2. 2019
Libuše Hiršová Veselí nad Lužnicí 1. 9. 1932 7. 2. 2019
Růžena Adamcová Jindřichův Hradec 30. 5. 1937 7. 2. 2019
Miroslav Maryška Vydří 16. 1. 1934 7. 2. 2019
Roman Hloušek Kardašova Řečice 16. 7. 1958 8. 2. 2019
Vlasta Čejnová Kruplov 12. 3. 1926 10. 2. 2019
Zdeňka Brožková Jindřichův Hradec 1. 1. 1937 10. 2. 2019
Zdeněk Závodský Jindřichův Hradec 25. 12. 1957 11. 2. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 1. února 2019 v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií přivítala místostarostka Magda Blížilová nové občánky. Přivítá-
ny byly tyto děti: Natálie Doležalová, Tadeáš Kašparec, Rozárie Batrlová, Šimon Bušta, Tiana Čermáková, Albert Hladík, Lukáš Chmel, Aneta Neuge-
bauerová, Josef Novák a Štěpánka Rysková.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Přivítali jsme nové občánky
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Operetní společnost El. Zöllnerové
Zahájila minulou sobotu řadu her 
na  Střelnici oblíbenou hrou „Pol-
ská krev“. Společnost ta těšívala 
se za dřívějších pobytů u nás vždy 
hojné přízně, i  když jiným společ-
nostem né právě nejlépe se dařilo, 
a že obliba společnosti té nepomi-
nula, dokázala ohromná návštěva 
zahajovacího večera, kdy divadlo 
bylo do posledního místa vyprodá-
no a mnoho osob muselo se od po-
kladny vraceti. 
Loutkové divadlo N.J.P. v gymnasiu
V  neděli dne 16. března hraje se 
výpravná báchorka o  4 jednáních 
„Tři zlatá jablka“. Začátek a vstupné 
obyčejné. 
21. března 1919
P.T. všemu občanstvu města Jindř. Hradce 
a okolí!
Při zřizování kovového pokladu 
státního dovolává se naše REPUBLI-
KA součinnosti nás všech. Vláda na-
še pověřila spořitelny, aby přijímaly 
na základě zákona ze dne 25. února 

1919 č. 88 sb. z. a n. za záruky stát-
ní vázané vklady ve zlatých a stříbr-
ných mincích domácích i cizozem-
ských, dále v papírových penězích 
cizozemských. Za  tyto vklady ru-
čí náš stát. Upozorňuji na výzvu ři-
ditelství spořitelny, žádám vlaste-
necké obecenstvo, aby, kdož drahé 
kovy takto uložiti míní, učiň tak co 
nejdříve, by město naše v ušlechtilé 
vlastenecké snaze docílilo co nejz-
dárnějšího výsledky. V Jindř. Hradci 
dne 21. března 1919 Starosta Mert.
Prodej
V  pondělí 24. t.m. o  9. hod. ranní, 
prodáváno bude ve veřejné dražbě 
na hrázi městského rybníka „Polív-
ky“ 20 dubů na stojato.

7. března 1919
69. narozeniny našeho osvoboditele presi-
denta Masaryka 
oslaveny v našem městě důstojně. 
Včera z  večera procházela hudba 
studentská ulicemi města dopro-
vázena za řízných pochodů přehoj-
nými zástupy obecenstva. Stejné 
pozornosti těšil se průchod posád-
kové hudby včera a  dnes ráno ze 
stanoviště vyšlé. V dnešní den vlají 
s veškerých domů veřejných i sou-
kromých prápory. Dopoledne koná-

no z popudu vojenského velitelství 
slav. shromáždění na náměstí, kdež 
o  významu dne za  účasti deputa-
cí, korporací, sborů, jednot, spolků 
a  přečetného obecenstva promlu-
vil poručík p. J. Bauer, bývalý žák na-
šeho gymnasia. Proslov ten vyžáda-
li jsme sobě pro číslo příští.  
Okolkování bankovek
Provádí se u nás v následujícím po-
řadu. Dnes odevzdávali majitelé 
bankovek z  I. a  III. čtvrtě, zítra z  II. 
a  IV. čtvrtě, a  sice dle abecedního 
pořadu jmén: od A – CH u Pozem-
kové banky, od J - M u Živnosten-
ské banky, od  N – Ř u  Spořitelny 
a od S – Ž u Jednoty záložné. V ne-
děli předloží obchodníci, živnostní-
ci a továrníci bankovky své k okol-
kování. 
Spolek majitelů domů v Jindř. Hradci
V  městě našem zakládá se spolek 
majitelů domů, který má za  úkol 
hájiti veškeré zájmy majitelů do-
mů. Členem státi se může každý 

majitel domu. Spolek bude starati 
se o  opatření potřebného materi-
álu ku opravě staveb, o  bezplatné 
porady ve  věcech daňových i  sta-

vebních, bude urovnávati spory 
vzniklé mezi sousedními majitelů 
domů i mezi domácími a nájemní-
ky a p. Politická činnost je dle sta-
nov vyloučena. 
14. března 1919
Dary
Pan Eugen Černín, z  rodu hrabat 
Černínů z  Chudenic, majitel vel-
kostatku jindřichohradeckého vě-
noval na  místě vyměřené Národní 
daně k  účelům dobročinným: Vin-
centinu dům milosrdenství v Praze, 

Ústavu pro mrzáky v Praze, Útulně 
slepých dívek na Kampě, Orthopa-
edickému pavillonu Dra Jedličky 
a Českému srdci po 2 000 korunách; 
Československému Červenému kří-
ži 1  330 K; celkem 11  300 korun. 
Obnosy pro České srdce a  Česko-
slovenský Červený kříž byly k  ru-
kám sl. Dr. Alice Masarykové, jakož-
to předsedkyně Československého 
Červ. kříže v Praze, odeslány.
Zrušení pasů
Zásadám, jimiž řídí se nyní úřady, 
nevyhovují namnoze ony cestov-
ní pasy, které byly do státního pře-
vratu vydány. Aby pohraniční pa-
sovní kontrola mohla býti jednotně 
prováděna v  duchu zásad, směro-
datných pro pasovní úřady česko-
slovenské republiky a aby se tak za-
mezilo dalšímu použití cestovních 
pasů z dřívější doby, k cestám do ci-
ziny nebo z ciziny do českoslov. re-
publiky, zrušilo ministerstvo vnit-
ra dnem 10. března platnost všech 

dosud neprošlých cestovních pasů 
a jiných cestovních dokladů do cizi-
ny, které byly vydány přede dnem 
28. října 1918. 

Březen roku 1919 byl chladný a obyvatelé města se věnovali obnovenému společenskému životu. V tomto měsíci vé-
vodila zdejší společnosti svými představeními hostující divadelní společnost E. Zöllnerové. V celé společnosti probíhala 
řada změn souvisejících se vznikem samostatné republiky. Nejvýznamnější událostí přelomu února a března byla čes-
koslovenská měnová reforma, nazývaná též Rašínova měnová reforma, jejímž úkolem bylo oddělit československý pe-

něžní oběh od ostatních částí bývalého Rakousko-Uherska a jejímž výsledkem bylo mimo jiné zavedení československé koruny. V noci z 25. na 26. února tak 
byly uzavřeny hranice a zastaven veškerý pohyb osob a zboží přes hranice, včetně poštovního styku. V době od 3. do 9. března bylo provedeno okolkování vět-
šiny rakousko-uherských bankovek nalézajících se na území ČSR a namísto rakousko-uherské koruny byla zavedena koruna československá v poměru 1 : 1.

POHLEDY DO HISTORIE

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

Zákon o 8 hod. době pracovní
v  některých ustanoveních se neo-
svědčil a proto prý bude noveliso-
ván. 
28. března 1919
Celý národ český
upírá dnes svoje zraky ke knížectví 
Těšínskému. Tisíce českých občanů 
prchá zde před zuřivostí polských 

žoldneřů, typických to spřeženců 
germánských. Historie vysloví svůj 
osud nad barbarstvím těchto tak 
zvaných Slovanů, kteří nenasytně 
derou se na bratry své, aby jim z je-
jich mála urvali zemi, jež po 600 let 
spjata jest s ostatními zeměmi čes-
kými. …Národe, podpoř svoje slez-
ské chody!
Přednáška
Legionáře Vladimíra Šabackého, 
konána 23. t. m. v evang. modliteb-
ně, těšila se veliké účasti. Přednáše-
jící nám dal nahlédnouti do drobné 
práce Masarykových pomocníků 
ve Švýcarsku a v Americe, bez nichž 
je jeho úspěch nemyslitelný. Na své 
osobě ukázal neblahý vliv němec-
kých špionů, kteří jej i  jeho druhy 
vyštvali ze Švýcar a  podplacením 
amerických lékařů přivedli do  blá-
zince, z  něhož jen šťastnou náho-
dou vyvázli. …
Lednové výtržnosti v J. Hradci před kraj-
ským soudem v Č. Budějovicích
Poškození majitelé vydranco-
vaných firem odhadují si škodu 
na  2  411  000 korun… Obžalova-
ných je celá řada a mnohý z nich 
po  vykonaném vyšetřování přiř-
čen trest vězení. 
------------------------------------------------
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

Městská knihovna se každý rok zapojuje 
do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Ta-
ké v letošním roce jsme připravili zajímavé ak-
ce pro děti i dospělé.
7. 3. knihovnu navštíví spisovatelka Petra Hů-
lová, významná osobnost současné české lite-
rární scény. V minulosti  žila v Mongolsku a USA, 
odkud čerpala náměty pro své romány Paměť 
mojí babičce a  Cirkus Les Mémoires. Petra Hů-
lová přispívá také do časopisu Respekt a získala 
řadu literárních ocenění. Za debut Paměť mojí 
babičce obdržela cenu Magnesia Litera v kate-
gorii „Objev roku“ a zvítězila v anketě Lidových 
novin „Kniha roku“. Próza Umělohmotný třípo-
koj získala Cenu Jiřího Ortena a v roce 2008 jí 
byla udělena Cena Josefa Škvoreckého za  ro-
mán Stanice Tajga. V loňském roce jí vyšla nová 

 � Březen – měsíc čtenářů
kniha Stručné dějiny hnutí, ve které se zaměři-
la na palčivé společenské téma feminismu. Au-
torské čtení a beseda bude od 16.30 hodin 
v poslechovém sále.
Oblíbené cestopisné přednášky (poslechový 
sál od 16.30 hodin) nabídnou cesty za pozná-
ním USA a Švédska: 13. 3. „Amerika a její kon-
trasty“ (Petr Adame), 21. 3. „Amerika Donal-
da Trumpa“ (Tomáš Jajtner) a 27. 3. „Švédské 
království“ (Alois Sassmann). 
Pro děti na  obou dětských půjčovnách 
od března startujeme novou celoroční soutěž 
Lovci perel. Soutěž má za cíl podpořit zájem 
o knihy a rozvinout čtenářské dovednosti. Dá-
le nabídneme půjčování deskových her, tzn., 
že děti si budou moci od března půjčit desko-
vé hry z nabídky knihovny na 4 týdny domů. 

V pátek 29. 3. proběhne také každoroční ob-
líbená Noc s  Andersenem (bližší informace 
na dětských půjčovnách).
Pro seniory pokračuje Virtuální Univerzita 
3. věku s  tématy České dějiny a Život a dílo 
Michelangela Buonarroti. Pro přihlášené zá-
jemce organizujeme od počátku března kur-
zy trénování paměti. O čem je trénování pa-
měti, zjistíte na  přednášce Olgy Šenoldové 
14. 3. od 16.30  hodin v poslechovém sále. 
V týdnu od 4. 3. - 9. 3. nabídneme novým čte-
nářům registraci na rok zdarma a zapomnět-
livým čtenářům odpustíme pokuty. Zájemci 
o individuální kurz práce s počítačem se mo-
hou přihlásit ve studovně (kurz od 11. 3. - 15. 3.).

Olga Švecová, Tomáš Dosbaba

Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií ve spolupráci s Památníkem Lidi-
ce představí od 2. 3. do 21. 4. 2019 rozsáhlou 
výstavu z fotografického projektu Martina Ho-
moly Domov můj – svědectví portrétu, jež za-
chycuje poslední pamětníky lidické a ležácké 
tragédie, kteří se vrátili z  koncentračního tá-
bora nebo přežili proto, že byli dáni na vycho-
vání do německých rodin. Martin Homola, pů-
sobící v minulosti také jako fotoreportér České 
tiskové agentury či šéf fotooddělení časopisu 

 �Domov můj – svědectví portrétu Martina Homoly a tvorba studentů AVU v Praze v MF a MOM
Kinorevue, je od  roku 1997 výtvarným i  ko-
merčním fotografem na volné noze. Emotivní 
soubor, zahrnující celky s názvy Portréty, Sta-
ré Lidice / Ležáky – původní domov, Nové do-
movy a  Ostatní, vytvářel postupně v  letech 
2015–2017. Kurátorství výstavy se i  v  Jindři-
chově Hradci ujala Luba Hédlová z  Památ-
níku Lidice, který výstavu zapůjčil. Vernisáž 
se uskuteční v  pátek 1. 3. 2019, začátek 
v  17.00 hodin, za  účasti autora fotografií 
a některých pamětníků. 

Nově uvidí v muzeu návštěvníci též od 1. 3. do 
7. 4. 2019 tvorbu studentů Ateliéru nových mé-
dií AVU v  Praze, kteří tu ukáží společně připra-
vené video v  originální instalaci. Otevírací do-
ba v březnu: pondělí až pátek 9.00–12.30 hodin, 
13.30–16.00 hodin. Po  předchozí domluvě jsou 
možné i  další termíny. Aktuální výstavní pro-
gram, ale i nabídku fotografických kurzů a služeb 
instituce naleznou zájemci na www.mfmom.cz.

Eva Florová 
Foto: Martin Homola

Ve čtvrtek 7. března 2019 se v našem městě 
opět koná vzpomínková akce PAMATUJ! Od 
16.00 hodin zazní na  náměstí Míru v  podání 
čtyř jindřichohradeckých pěveckých sborů ty-
to písně – Hatikva, Šema Jisrael a Kde domov 
můj. Program bude pokračovat od 16.30 ho-
din v modlitebně Československé církve husit-

 � Vzpomínková akce PAMATUJ!
ské přednáškou věnovanou vzpomínce na ro-
dinu Bermannovu. Po skončení přednášky jste 
zváni k následující diskuzi a osobním vzpomín-
kám na  rodinu významného jindřichohradec-
kého rodáka, pěvce Karla Bermana, jehož 100. 
výročí od narození si letos připomínáme.
Smyslem této vzpomínkové akce je nezapome-

nout na 8. březen 1944 – den, kdy v plynových 
komorách Auschwitz – Birkenau bylo zavraž-
děno téměř 4000 československých mužů, žen 
a dětí z tzv. terezínského rodinného tábora.
Budeme rádi, pokud si najdete čas a podpoří-
te tuto akci svojí účastí.

Marta Leblová
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2019
Merkur najdeme počátkem měsíce večer nad západním obzorem, Venuši a Saturn ráno, nízko nad jihovýchodem. Mars je ještě nad obzo-
rem v první polovině noci, Jupiter se začne opět objevovat ráno na jihovýchodě a jihu. Uran je pozorovatelný v první polovině měsíce večer 
nad západem, Neptun již je nepozorovatelný. Prohlídka Měsíce je velmi zajímavá hlavně okolo první čtvrti. V tu dobu Slunce osvětluje Mě-
síc z pravé strany, tedy je vidět pravou polovinu přivrácené polokoule. Proto výškově rozdílné útvary, krátery, moře a další, vrhají do měsíční 
krajiny stíny. Obraz Měsíce v dalekohledu je tak lépe vidět prostorově a je velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chy-
bí a obraz je plochý a přesvětlený. Totéž platí i pro zbytek oblohy, jenž je přesvětlená a objekty, jindy běžně pozorovatelné, v měsíčním svět-
le blednou nebo zcela vymizí. Měsíc projde 6. 3. novem, 14. 3. první čtvrtí, 21. 3. úplňkem, 28. 3. nastane poslední čtvrť. 4. 3. je Měsíc 
v odzemí (406 375 km) a 19. 3. v přízemí (359 387 km). I na Slunci, za jasného počasí, můžeme pozorovat mnoho zajímavostí, např. barev-
ně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním 
filtrem uvidíme také sluneční protuberance. Obloha na přelomu zimy a jara, jakožto ale i v jiných ročních obdobích, nabízí spoustu zajíma-
vostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 

• 1. 3. ve 20 hod. – Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,11° sever-
ně; zákryt pod naším obzorem)

• 2. 3. ve 23 hod. – Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 1,67° severně; 2. a 3. 3. 
ráno seskupení Saturnu, Měsíce, Venuše a Jupiteru nad JV obzorem)

• 7. 3. ve 2 hod. – Neptun v konjunkci se Sluncem
• 7. 3. v 21 hod. - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 8,35° severně)
• 11. 3. v 17 hod. - Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,98° severně)
• 13. 3. v 11 hod. - Měsíc v konjunkci s  α Tau (Aldebaran 1,05° jižně; 

Měsíc v blízkosti Aldebaranu na večerní obloze 12. a 13. 3.)
• 15. 3. ve 3 hod. - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 16. 3. v 16 hod. – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,36° severně)

• 19. 3. ve 2 hod. - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,74° jižně; konjunk-
ce nastává nad naším obzorem v noci)

• 20. 3. ve 22 hod. 58 min. -Slunce vstupuje do znamení Berana, začátek 
astronomického jara, jarní rovnodennost

• 22. 3. ve 13 hod. - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,90° jižně; Měsíc v blíz-
kosti Spiky pozorovatelný ve druhé polovině noci)

• 25. 3. ve 22 hod. - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,72° jižně; seskupe-
ní Měsíce, Jupiteru a α Sco ve druhé polovině noci)

• 27. 3. ve 3 hod. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,10° jižně)
• 29. 3. v 6 hod. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,92° severně; 

Měsíc v blízkosti Saturnu ráno nad JV obzorem)

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 odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí! V případě nepříznivého počasí ve večerních 
hodinách nabídneme jako náhradní program projekci a prohlídku dalekohledů s ústním komentářem. Za nepříz-
ně počasí je otevřeno pouze do 21.00 hodin. Členové ČAS a kroužků DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice 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 březnu 2019:

Návštěvní pozorovací hodiny pro 
veřejnost na Domě dětí a mládeže 

v Růžové ulici v březnu 2019:
čtvrtek a pátek: 20.00–22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v březnu 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

Je vám 65 let a  více? Rádi byste se setkáva-
li se svými vrstevníky na posezení, popovídá-
ní, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénová-
ní paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých 
materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou 
přednášku? Pak jste zváni do společenské míst-
nosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II. V roce 
2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnos-
ti. K návštěvě jejích programů  zveme širokou 
seniorskou veřejnost. Všechny zde konané 
programy jsou zdarma. Informace o  nejbliž-

 �MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově
ších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích 
kanceláře MESADY, případně na  nástěnkách 
DPS. Informace o  dění v  Centru Aktivní seni-
or budou prezentovány i  v  článcích o  MESA-
DĚ ve Zpravodaji. Aktivity budou probíhat také 
v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměs-
tí a v DPS U Nemocnice. Z kapacitních důvodů 
(prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich ur-
čeny přednostně pro zde bydlící. Kromě pra-
videlně probíhajících programů vás zveme 
v úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 hodin na před-

nášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka 
Petrů, praktické ukázky předvedou studentky 
SZŠ z  Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou 
možnost si první pomoc prakticky vyzkou-
šet. Pokud jste dostali k Vánocům od dětí po-
čítač a  nevíte si rady, jak ho začít používat, 
přijďte na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 
14.30 hodin do 15.30 hodin vám zde Aneta 
Sedláková a Miroslava Pokorná vysvětlí a před-
vedou základy práce na PC. Těšíme se na vás.

Eliška Macurová

Jeden kalendářní rok strávila díky výměnné-
mu programu Rotary klubu sympatická deva-
tenáctiletá Australanka Katie Quinlivan v Jind-
řichově Hradci jako řádná studentka zdejšího 
gymnázia. Stala se žákyní třídy 7. A, její spolu-
žáci  se v rámci konverzace průběžně zdokona-
lovali v angličtině a Katie se rychle učila česky. 
Kromě výuky se účastnila mnoha exkurzí a di-

 � Studentka gymnázia Katie
vadelních představení, cestovala a absolvova-
la i  lekce tanečních. Začátkem ledna 2019 zde 
svůj pobyt ukončila a se svými učiteli i spolu-
žáky se rozloučila těmito slovy: „Na této výmě-
ně se mi líbilo úplně všechno a jsem ráda, že jsem 
mohla žít zrovna v České republice. Pobývala jsem 
u úžasných rodin, setkala se na cestě s fajn lidmi 
a  navštívila některá dech beroucí místa. Vážně 

doufám, že tohle není mé definitivní loučení s tou-
to zemí, nebo alespoň že brzy dostanu šanci vrá-
tit se zpět.“
Na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově 
Hradci každoročně studují také zahraniční stu-
denti, aktuálně jeden student z Kanady a stu-
dentka z Brazílie.

Jana Burianová
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CHCETE NÁS?
Žolík - kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Není to již pejsek 
na vycházky, moc toho neujde. Je hodný, ale má rád 
svůj klid. S ostatními pejsky vychází dobře. Hledáme 
pro něj domov na dožití, v klidném prostředí nejlépe 
bez malých dětí, ideálně domek se zahrádkou. 
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 ne-
dělá problémy, je čistotná. S ostatními pejsky je bez-
problémová. Je to klidná psí dušička, vděčná za kaž-
dé pohlazení.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bettynka - kříženka, fena, cca 6 let, KASTROVANÁ
Bettynka je hodná drobná fenečka. Je trochu nedů-
věřivá, potřebuje klidný přístup. Na cizí pejsky není 
moc zvyklá a při seznámení se straní. Ideální by pro ni 
byl domek se zahrádkou. Nedoporučujeme ji k úplně 
malým dětem, kvůli její nedůvěřivosti. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bimbo - kříženec, pes, 5-6 let
Bimbo je mladý pes. Na vodítku chodí hezky. Celko-
vě je vhodný spíše pro zkušenější majitele, kteří umí 
s pejskem jednat pozitivně ale důsledně, protože kři-
kem a hrubým zacházením s Bimbem rozhodně ne-
pochodíte.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Swim - kříženec jezevčíka, pes, cca 9 let, KASTROVANÝ
Je velmi kontaktní k lidem, ale umí být i tvrdohlavý. 
S menšími pejsky vychází bez problému, na větší si 
dovoluje. Kočičky toleruje, ale umí je i prohnat. Na vo-
dítku chodí pěkně. Miluje vodu a koupání, rád aportu-
je míček. Je skvělý hlídač. Je čistotný, v bytě nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Spark - kocourek, 1,5 roku, KASTROVANÝ
Spark je kocour, který lidi moc nepotřebuje. Na svo-
je lidi si zvyká hodně dlouho. Spark je čistotný (krás-
ně chodí na kočkolit), krásně baští, má rád společnost 
ostatních koček. Trpělivé rodině bude věrným kama-
rádem, kterého nikdo neodloudí ani za mlsku.
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

Dovolujeme si vás pozvat na „MOTÝLÍ BÁL“, 16. benefiční ples or-
ganizace Otevřená OKNA, z.s., který se uskuteční dne 22. 3. 2019 
v 19.30 hodin v sále KD Střelnice. Hraje taneční skupina LUCKY z Čí-
měře, předtančení tanečního kroužku „SPRÁVNÁ PĚTKA“. Zajímavá 
tombola a řada dalších překvapení. Večerem provedou Jolana Mitaso-
vá a Jan Blažek ml. Výtěžek akce bude věnován na dofinancování aktivit 
Otevřených OKEN. Vstupné: 150 Kč/místo u stolu, 100 Kč/místo v lóži. 
Vstupné lze zakoupit v prodejní galerii Okénko 
v  Obchodně-medicínském centru sv. Florián., 
případně objednat na  telefonu: 724  594  724. 
Kdo nerad tančí, ale chtěl by tuto akci podpo-
řit, může zakoupit vstupenku s  nápisem „DĚ-
KUJEME ZA PODPORU“.
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu „15 let s vámi“. Výstava slovem 
i obrazem dokumentuje patnáctiletý vývoj neziskové organizace, která 
se věnuje lidem se zdravotním postižením, rodinám a seniorům. Výsta-
va bude otevřena v únoru a březnu v běžném provozním čase  Městské 
knihovny Jindřichův Hradec.

Drahomíra Blažková

 �Organizace Otevřená OKNA, z.ú.

Milí čtenáři, již v předstihu vás chceme informovat, že v úterý 2. dubna 
2019 vstoupíme do nové, již osmé návštěvnické sezóny a otevřeme znovu 
brány našeho tkalcovského muzea Domu gobelínů. Otevírací doba i ce-
ny prohlídek zůstávají nezměněny. Přichystali jsme pro vás lákavý a pestrý 
program. Kromě stálých expozic plánujeme uskutečnit dvě zajímavé vý-
stavy, obě budou tématicky spjaté s osobností Marie Hoppe Teinitzero-
vé. Letos totiž uplyne 140 let od narození zakladatelky textilních umělec-
kých dílen v Jindřichově Hradci. První výstava výtvarného uskupení Ten 
to Twelve s názvem Zašitá krása /Pocta Marii Hoppe Teinitzerové bude za-
hájena v sobotu 13. dubna 2019. Představí textilní díla inspirované touto 
významnou českou textilní výtvarnicí. Vedle výstav jsme pro vás nachys-
tali v průběhu roku i spoustu kulturních a vzdělávacích akcí. Kromě toho 
pořádá Dům gobelínů i víkendové workshopy textilních technik, letos jich 
máme naplánováno přes 20 variant. Již v březnu proběhne kurz paličko-
vání pod vedením lektorky Jany Krausové. Uskuteční se ve dvou po sobě 
jdoucích nedělích, tedy 10. a 17. března 2019. Moc se na vás letos těší-
me. Zachovejte nám svoji přízeň a přijďte i v tomto roce v hojném počtu. 

Rita Škodová

 �Dům gobelínů nabídne letos  
opět bohatý program

Všem patriotům Jindřichova Hradce i  ostat-
ním, kteří žijí vzpomínkami na  část svého ži-
vota prožitého v  tomto městě, si dovoluji 
oznámit, že kniha „Bejvávalo“ z pamětí mého 
dědečka Jana Smrčky se dočkala 2. vydání a je 
opět v prodeji. 
Knížku si můžete zakoupit v Informačním stře-
disku města Jindřichův Hradec v Panské ulici.

Zdeněk Baloun

 �O tom, jak v Jindřichově Hradci „bejvávalo“, 
vypráví kniha Zdeňka Balouna
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 �Kulturní dům Střelnice zve

Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci 
předplatného Kruhu přátel hudby na kon-
cert „KATARÍNA ŠEVČÍKOVÁ - HARFA“ dne 
12. března od 19.00 hodin do kaple sv. Ma-
ří Magdaleny. 
Katarína Ševčíková patří mezi vyhledávané 
harfistky nejen u nás, ale svou brilantní hrou, 
technickými znalostmi a  šarmem okouzli-
la nadšené posluchače královského nástroje 
i v jiných zemích jako jsou Švýcarsko, Němec-
ko, Rakousko, Skandinávie, kde pravidelně vy-
stupuje. Věnuje se především sólové hře, re-
laxačním koncertům v  lázeňských městech 
a  hotelech. Interpretuje nejen tvorbu klasic-

ké hudby různých období, ale také hudbu ji-
ných žánrů (pop, folk, jazz). Na koncertě kro-
mě klasické hudby, zazní také filmová hudba  
a populární balady, irské, skotské a orientální 
melodie.
Program: Flamenco / Katarína Ševčíko-
vá, J. S. Bach: / Jesus bleibet meine freunde, 
M. Clementi / Sonatina Ch. Pampuch / 3 písně 
pro harfu (Roter Himmel, Blaue Diamanten, 
O Carolan), P. de Senneville / Lyphard melo-
dy / Balada pro Adelinu, W. A. Mozart / Turec-
ký pochod, Yann tiersen: Comptine d‘un autre 
ete / filmová hudba – Amelie, A. R. Rosseti / 
Sonata Es dur / Allegro, filmová hudba - Bili-
tis, Memory, Godfather, Romeo a Julie, Gorter 
/ Swinging Harp, Ch. Pampuch / Rotenburg, 
Andro, Harten Zeiten, Řecké tance pro harfu 
/ Fragosiriani, Pera stus pera kambus, B. Ker-
schner / The kitchen Ragtime, Morgen Kafe 
in der Wüste, J. S. Bach / Minuet, Ave Maria, 
J. Burton - The First Noel.

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní hru Nikolajeva Vasiljeviče Gogo-
la „BLÁZNOVY ZÁPISKY“ dne 26. března 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. Agen-
tura GP-Art s.r.o. Divadelní předplatné 
skupiny B.
V režii Jaroslava Gillara hraje Jan Přeučil.
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – dva Mi-
stři na  jednom jevišti. Oba jsou mistry slova 
a dokonalého vykreslení postav a postaviček 
nejrůznějších charakterů. Oba se opět potká-
vají po padesáti letech, kdy Jan Přeučil popr-
vé exceloval v  této dramatické komedii, kte-
rá diváky všech generací nejen oslovuje, ale 
i  fascinuje svým pojetím spojení slova, hud-
by a osudu. 
Hra založená na  zápiscích z  Gogolova živo-
ta dává Janu Přeučilovi možnost fantasticky 
ztvárnit příběhy lidiček směšných až k  pláči 
a politováníhodných k popukání, zobrazit os-
tré kontury charakterů, vykreslit romantismus 
obrácený v žert, než se i v parodii prosadí ne-
přízeň osudů řízená často démony a běsy…
Nezapomenutelné představení, ve  kterém 
opět po půl století jedinečným způsobem ex-
celuje mistr českého slova Jan Přeučil.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní hru Aloise a  Viléma Mrštíkových 
„MARYŠA“ dne 13. března od 19.00 hodin 
do  divadelního sálu. Divadlo A. Dvořáka 
Příbram. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Milana Schejbala hrají Tomáš Töpfer, 
Helena Karochová, Anna Fixová, Vladimír Se-
nič, Daniela Šišková, David Krchňavý, Eva Mi-
láčková, Kateřina Fixová, Helena Vondrušková 
a Martin Dusbaba. 
Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zá-
roveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Maryša 
měla premiéru v  pražském Národním diva-

dle v květnu 1894 a od té doby prakticky ne-
zmizela z  jevišť. Byla adaptována i  pro balet, 
operu a  rozhlas. Tragický příběh mladé ženy, 
kterou zničily obecné konvence, rodinná a spo-
lečenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se 
nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani tro-
chu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu 
a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. 
Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, 
svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omeze-
ní a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž do-
volil, aby mu vládly – je to snad málo současné? 
Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel?

Kulturní dům Střelnice vás zve na zábavnou 
talk show „MINIPÁRTY S  KARLEM ŠÍPEM“ 
dne 27. března od 19.00 hodin do divadel-
ního sálu.
Zcela nová zábavná talk show baviče, moderá-
tora a textaře Karla Šípa na motivy televizního 
pořadu Všechnopárty tentokrát s jediným hos-
tem J. A. Náhlovským. Prostor dostanou také 
dotazy diváků.

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
8. -  9. 3. 2019 - Veletrh Infotour 
a cykloturistika 
Kongresové centrum Aldis   
Návštěvníci opět najdou inspiraci 
na  dovolenou a  výlety v  expozicích 
vystavovatelů. Tradiční součástí je za-
jímavý doprovodný program.

CHEB
15., 16., 19., 20. 3. 2019 - Škola zá-
klad života / Jaroslav Žák - premiéra
Hudební retro komedie o  študácích, 
kantorech, rodičích a  ideálech. Tak 
kdo zvítězí tentokrát? Kantoři nebo 
študáci? S živou kapelou!
Západočeské divadlo Cheb

KUTNÁ HORA 
20. 3. 2018 – Rovnodennost 
v Sedlecké katedrále 
Tradiční společné pozorování putová-
ní paprsku zapadajícího slunce spoje-
né s hudebním zážitkem.

LITOMYŠL
Do 12. 5. 2019 - Barbaři v pohybu
Regionální muzeum v Litomyšli    
Život Germánů v době římské na po-
mezí Čech a Moravy.

POLIČKA
13. 3. 2019 – Expediční kamera 
2019
Divadelní klub Polička od 18.00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů.

TELČ
2. 3. 2019 - Masopust v Telči
V  11.00 hod. přivítáme na  náměstí 
průvod masek v  čele s  horáckým fol-
klorním souborem Podjavořičan. Mů-
žete se těšit i na pravé vepřové hody.

TŘEBOŇ
16. - 17. 3. 2019 - Třeboň poetická 
Přehlídka divadla poezie a umělecké-
ho přednesu v divadle J. K. Tyla.

KINO
STŘELNICE

březen 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ BŘEZNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Dokument + Přednáška / Česko, Slovensko / Astafilm

Vše o životě po životě – dokument s lidmi, kteří přežili svou 
smrt. Je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo 
jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh pro-
žitku, ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt 
do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Po-
chopení, že nic se neděje náhodou. Fakt, že člověk je neu-
stále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Sta-
cha, který je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, vý-
tvarníkem a fotografem v jedné osobě. Sám klinickou smrt 
dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním o setkání s Milošem 
Formanem a dalšími zajímavými lidmi, besedou s dotazy 
návštěvníků a po skončení bude možné zakoupit režiséro-
vy knihy. Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí 
jich napsal několik, jedna z nich se stala knižní předlohou 
pro film Za oponou noci, který Dalibor Stach natočil s plejá-
dou českých herců a dvou hollywoodských hvězd.
Režie: Dalibor Stach
Hrajeme: 6. 3.   od 19:00 ve 2D

ZELENÁ KNIHA (GREEN BOOK)
Drama, Komedie / USA / Aerofilms

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk“ Valle-
longa (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst 
chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný čer-
nošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahersha-
la Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné 
po  divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je hor-
kokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše mi-
luje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don je 
jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pev-
ných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě 
oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné 
přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala tři Zlaté 
glóby a byla nominována na pět Oscarů včetně toho za nej-
lepší film. Režisér Peter Farrelly se inspiroval příběhem sku-
tečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejv-
tipnějších filmů roku 2018.
Hrají: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don 
Stark, Brian Stepanek, P.J. Byrne
Režie: Peter Farrelly
Hrajeme: 21. a 22. 3. od 17:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; Astafilm, s.r.o.; www.aerofilms.cz

28. 2. - 1. 3. 17:30
BUMBLEBEE
Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 2D
28. 2. - 1. 3.  20:00
KURSK
Drama, Akční / Belgie / 2D
2. - 3. 3.  17:30
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Černá komedie / Česko / 2D
2. - 3. 3.     20:00
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Historický / V. Británie, USA / 2D
6. 3.   19:00
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Dokument + Přednáška / Česko / 2D
7. - 10. 3. 17:30
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D
7. - 8. 3.     20:00
VŠICHNI TO VĚDÍ
Psychologický, Thriller / Španělsko / 2D
9. - 10. 3. 20:00
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
Horor, Komedie / USA / 2D
13. 3.  17:00, 20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D
14. - 15. 3. 17:30
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Drama, Životopisný / V.Británie / 2D
14. - 17.3.  20:00
CAPTAIN MARVEL
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D
16. - 17. 3. 17:30
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný / Belgie / 2D
20. 3.   19:00
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE (ART kino)
Komedie, Drama / Island / 2D
21. - 22. 3. 17:00
ZELENÁ KNIHA
Drama, Komedie / USA / 2D
21. - 24. 3.  20:00
LOVEní
Komedie, Romantický / Česko / 2D
23. - 24. 3. 17:30
KOUZELNÝ PARK
Animovaný / USA / 2D
27. 3.  17:30, 20:00
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D
28. - 31. 3. 17:30, 15:00 (so)
DUMBO
Rodinný, Fantasy / USA / 3D+2D
28. - 29. 3.  20:00
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, Romantický / Česko / 2D
30. - 31. 3.  20:00
MY
Horor / USA / 2D
4. - 7. 4.  17:30
TERORISTKA
Komedie, Drama / Česko / 2D
4. - 5. 4.   20:00
PAŠERÁK
Krimi, Drama / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Vždy od 15.00 hodin)

3. 3.
POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek / ČR / 2D
10. 3.
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek / ČR / 2D
17. 3.
KAMARÁDI Z TELEVIZE 1
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm 
24. 3.
KRTEK A WEEKEND
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
31. 3.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Pásmo pohádek/ČR/2D

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

Jindřichohradecké veslařské žactvo si vel-
mi dobře počíná v  Zimním poháru mládeže 
2018/2019, který testuje všestrannou spor-
tovní připravenost.
Pohárový seriál je čtyřdílný, přičemž tři čás-
ti už má žactvo za  sebou. Při první závodilo 
v Lounech na rotopedu, veslařském trenažé-
ru a v běhu, druhá se odehrála v Roudnici nad 
Labem, kde se plavalo, běžel kros a veslova-
lo na ergometru. Při třetím dílu byly ve Štětí 
na programu trenažér, překážková dráha, an-
gličáky a hod medicinbalem.
Veslařský klub Vajgar J. Hradec je před závě-
rečným kolem v souhrnném pořadí všech ka-
tegorií na  třetím místě. Samostatnému hod-
nocení žákyň avšak jindřichohradecký oddíl 
vévodí. Poslední pohárový díl je na  pořadu 
v neděli 3. března v Olomouci, kde se při tri-

 � VESLOVÁNÍ

atlonu bude závodit na trenažéru, přeskocích 
snožmo a  halovém běhu. „Na  druhý Brandýs 
nad Labem ztrácíme šestatřicet bodů. V  závě-
rečném závodu se na  Hané pokusíme v  celko-
vém pořadí dostat výše. Na  celkové prvenství 

máme zaděláno v  jednotlivkyních, kde vedou 
žačky Lucie Šoršová a Simona Pavlíková,“ uve-
dl Radim Staněk, trenér VK Vajgar J. Hradec.

Foto: Martin Jedlička

Jindřichohradeckému veslařskému  
žáctvu se v zimě daří

Tradiční turnaj mladších žákyň s názvem „Vaj-
gar Cup 2019“ viděla jindřichohradecká měst-
ská sportovní hala U  Stadiónu. Dařilo se po-
řádající Házené J. Hradec, jež obsadila pěkné 
druhé místo.
„Stříbrné umístění je krásné, holky si takový 
úspěch zasloužily. Předvedly bojovnost a také ši-
kovnost, mohou být se svým vystoupením spo-
kojené,“ pochválila svěřenkyně Věra Neidrová, 
trenérka Házené JH.
Její tým nestačil pouze na  suverénní házen-

 �HÁZENÁ

Mladší žačky Házené J. Hradec uspěly na domácím turnaji
kářky ze Zlína, které turnaj opanovaly. Uspěl 
ale v okresním derby proti třeboňské Jiskře, tu 
porazil čtyřbrankovým rozdílem, čímž jí vrá-
til porážku 10:14 z podzimní části jihočeského 
krajského přeboru. Jindřichohradecký tým se 
mohl opřít o  výkony Anny Dvořákové, jež se 
stala nejlepší střelkyní turnaje.
Sestava JH: Zabilková, Maxová – B. Neidrová 
12, A. Dvořáková 25, T. Martínková 13, Brožová 
8, Dvorská 2, Prágrová 1, Taliánová, Picková 2.
Výsledky: J. Hradec – Třeboň 15:11, Rokycany 

– Kobylisy 2:19, Třeboň – Zlín 11:20, Kobylisy – 
J. Hradec 15:25, Zlín – Rokycany 30:2, Třeboň 
– Kobylisy 12:11, Rokycany – J. Hradec 4:16, 
Kobylisy – Zlín 13:21, Rokycany – Třeboň 6:16, 
J. Hradec – Zlín 7:17.
Konečné pořadí: 1. HC Zlín 8 (88:33), 2. Há-
zená J. Hradec 6 (63:47), 3. TJ Jiskra Třeboň 
4 (50:52), 4. TJ Sokol II. Kobylisy 2 (58:60), 5. HK 
Házená Rokycany 0 (14:81).

Roman Pišný
Foto: Věra Neidrová
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Pozvánka na 7. ročník Memoriálu Jana Marka
Již 7. ročník Memoriálu Jana Marka se uskuteč-
ní ve dnech 30. 3. a 31. 3. 2019. Bude se hrát 
v kategorii mladší dorost. Začátky jak v sobotu 
30. 3. tak neděli 31. 3.  jsou vždy v 9 hodin. Slav-
nostní ukončení a vyhlášení výsledků v neděli 
cca v 17.30 hodin. Turnaj se odehraje  na sta-
dionu Jana Marka v Jindřichově  Hradci. 

 Jan Hanzálek

HÁZENÁ
Každý pátek v  15.00 hodin se v  jindřichohra-
decké městské sportovní hale konají tréninky 
pro nejmladší adeptky házené. Jsou zaměře-
né na všestranný rozvoj pohybových vlastnos-
tí.  „Rodiče mohou přivést svoji dcerku třeba už 
pětiletou. První měsíc si hru v  našem klubu vy-
zkouší zdarma,“ zve nejmladší házenkářky k ná-
boru Věra Neidrová (v.michalkova@seznam.cz; 
606 608 585), trenérka přípravky Házené J. Hra-
dec. Stačí si vzít sportovní halovou obuv, vhod-
ně se obléci a přinést si pití na občerstvení.

HOKEJBAL
Chlapce i dívky všeho věku se zájmem o ho-
kejbal zve do svých řad TJ HBC Olymp Jindři-
chův Hradec. Tréninky se uskutečňují na hři-
šti s  moderním plastovým povrchem, které 
se nalézá v areálu VI. ZŠ na sídlišti Hvězdár-
na. Ten, kdo si chce dynamickou hru vyzkou-
šet, může o  informace požádat předsedu 
jednoty Jaroslava Matějku (matej9@seznam.
cz; 601 582 236), či zavítat na webovou nábo-
rovou stránku klubu (http://olympjh.cz/na-
bidka-sportu-pro-deti/). Tam se mj. dozví, že 
první sezóna je v klubu zdarma!

 � Letem sportovním světem

FLORBAL
Březnový program VI. ročníku „JHFBL – Jin-
dřichohradecké florbalové ligy 2018/2019“ 
přinese závěrečné dva turnaje. Oba se usku-
teční v  městské hale v  Jarošovské ulici, kde 
v sedmém a osmém kole bude k vidění do-
hromady devět zápasů. Poslední dějství bu-
de navíc obohaceno o  tradiční individuální 
soutěž brankářů.
Kolo VII. – neděle 3. března: 9.00 K. Řečice 
– Černovice; 10.00 K. Řečice – J. Hradec; 11.00 
Jihlava – Černovice; 12.00 Kamenice – J. Hra-
dec; 13.00 Zdešov – Jihlava; 14.00 Zdešov – 
Kamenice.
Kolo VIII. – sobota 16. března: 10.00 Zde-
šov – K. Řečice; 11.00 J. Hradec – Černovice; 
12.00 Jihlava – Kamenice; 13.00 soutěž gól-
manů; 13.30 slavnostní vyhlášení.

KOPANÁ
Osmý ročník zimního turnaje „Český pohár 
OFS Jindřichův Hradec 2018/2019“ má celkem 
9 zúčastněných mužstev. Již během února se 
v 8 odehraných zápasech představily TJ Sokol 
Stráž nad Nežárkou, FK Stará Hlína, SK Novo-
sedly nad Nežárkou, TJ Kunžak, TJ Jiskra Str-
milov, SK Horní Žďár, společenství Peč/Čes-
ký Rudolec, TJ Rapid Lásenice a Spartak Nová 
Ves nad Lužnicí, který obhajuje druhé místo 
z  minulého ročníku. Minulý vítěz ze Studené 
se nepřihlásil. V průběhu března program ješ-
tě nabízí dalších osm střetnutí v kvalifikačních 
skupinách a poté tradiční vyvrcholení na umě-
lé trávě ve Staré Hlíně, kde se v sobotu 16. břez-
na uskuteční duely o konečné umístění.

Sobota 2. března: 10.00 Peč/Č. Rudolec – 
Novosedly; 12.00 Strmilov – Kunžak (oba 
UMT Piketa J. Hradec); 13.00 H. Žďár – S. Hlí-
na. Neděle 3. března: 13.00 Stráž – N. Ves 
(oba UMT S. Hlína).
Sobota 9. března: 13.00 N. Ves – S. Hlína 
(UMT S. Hlína). Neděle 10. března: 10.00 No-
vosedly – Strmilov; 12.00 Lásenice – Peč/Č. 
Rudolec (oba UMT Piketa J. Hradec); 13.00 
Stráž – H. Žďár (UMT S. Hlína).
Sobota 16. března: 13.00 zápas o  3. místo; 
15.00 finálový zápas (oba UMT S. Hlína).

KRÁLIČÍ HOP
O  tom, že také obyčejný králík může být 
zdatným sportovcem, se mohou přesvěd-
čit účastníci VII. mistrovství České republi-
ky v králičím hopu. Diváci, kteří se v sobotu  
9. března přijdou podívat na celodenní šampi-
onát do jindřichohradecké městské sportovní 
haly U  Stadiónu, budou svědky klání ve  čty-
řech disciplínách. Čtyřnozí chlupatci totiž své 
dovednosti předvedou ve  skoku dalekém 
a vysokém, sprintu a na překážkové dráze.
Program MČR: 9.00 – 11.30 rovinná dráha 
(střední třída, těžká třída, elitní třída); 11.30 
– 13.00 skok vysoký; 13.00 – 16.30 parkúr 
(střední třída, těžká třída, elitní třída); 16.30 
– 18.00 skok daleký.

SPORTOVNÍ POZVÁNKY, UDÁLOSTI 
A NÁBORY TÉŽ NA 

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

Roman Pišný

V Hustopečích u Brna se uskutečnilo I. kolo letošního Národního pohá-
ru a Poháru talentů v karate stylu goju – ryu. Výtečně si tam počínali zá-
vodníci oddílu Okinawa Karate Do TJ Slovan J. Hradec. V konkurenci 105 
karatistů z 16 klubů vybojovali tři medailová umístění.
Pod vedením trenérky Elišky Hriadělové uspělo smíšené družstvo žáků 
a žákyň 7 – 13 let, které v týmové soutěži kata skončilo stříbrné. Tech-
nickou sestavu cvičilo ve složení Karolína Šlechtová, Anna Rypalová, Jiří 
Snížek. Následně se pak dařilo Rypalové a Snížkovi i ve sportovním boji 
kumite, kde oba získali bronz.

Roman Pišný
Foto: Vlastislav Běhoun

 � KARATE

Karatistům J. Hradce se dařilo v Národním poháru

Nejmladší mini žactvo (U11) BK Lions Jindřichův Hradec vyhrálo druhou fázi 
oblastního přeboru (skupina BB). Na zaslouženém prvenství, které se zrodi-
lo v konkurenci BK Tábor, Tigers Č. Budějovice a píseckých Sršní, se podíleli 
Anežka Feiglová, Jérome Jacques Prokeš, Vít Moser, Vítek Janeka, Cyril Tů-
ma, Jan Vybíral, Matyáš Chmel, Jan Havelka, Omer Saliji, František Grill, Da-
vid Křiváček a Jan Ille.

Foto: Tomáš Vybíral

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

Správná odpověď z minulého čísla: POD NÁZVEM JAK SE PROBOUZEL JINDŘICHŮV HRADEC
Výherkyní se stává: Věra Šindelková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

DNEŠNÍM HUSOVÝM 
SADŮM DALA JMÉNO 

SOCHA MISTRA JANA HUSA, 
KTERÁ BYLA SLAVNOSTNĚ 
ODHALENA V ROCE 1923...

ZÁVĚSNÉ 
LŮŽKO

KONZER-
VOVAT 

KOUŘEM
NĚMEC MEDITAČNÍ

SLŮVKO
OZNAČENÍ 
PRO VOLT

TROPICKÁ 
ROSTLINA
(OVOCE)

EVROPSKÁ 
FOTBALOVÁ 

UNIE
ZNOJ

PRVNÍ 
BAREVNÝ
INDICKÝ 

FILM

LITR NADŠENÍ
DROBNÝ 

UMĚLECKÝ
PŘEDMĚT 

POHOŘÍ 
NA KRÉTĚ

3. ČÁST 
TAJENKY OBDIV

PRVNÍ 
ČLOVĚK

CIZOKRAJNÝ 
JEŠTĚR

VZÁCNÝ 
PLYN

JITRO

MOŘSKÁ 
PLÁŽ

POLÉVKOVÝ 
ZÁVAR

PŘE VRCHOLNÝ
OZNAČENÍ 

NAŠICH 
LETADEL

PŘÍTEL 
AMILA

GUMOVÝ 
ČLUN

VZÁCNÝ 
(LATIN.)

NÁHLÁ 
MYŠLENKA

FRANC. 
HEREC

ČÍSLOVKA 
100

ŘEKA 
V KANADĚ

PRAŽSKÉ 
ŽELEZÁŘ.

ÚDER

CÍL

ZN. OHÝB. 
NÁBYTKU

NOT. ZÁPIS 
JEDN. HLASU

VÝLEVNÁ
HORNINA

MPZ ITÁLIE

OBYVATEL 
EVR. OSTR.

VÝVOJ 
K LEPŠÍMU

LAHODNÝ 
POKRM

ÉRA

POTOM

DÁMSKÝ 
KLOBOUČEK

ŘÍM. ČÍSLO 
54

RUSKÁ 
ŘEKA

PRIMÁT

INIC. REŽIS.
LIPSKÉHO

RUDA (NĚM.)

LETADLO LEHČÍ 
NEŽ VZDUCH

POTOMSTVO 
JEDN. JEDIN.

VESLO 
(ANGL.)

ŠACHOVÝ 
KOEFICIENT

2. ČÁST 
TAJENKY

OZN. PRO 
POLOMĚR

VINĚTA

MIMO
ZVĚST

VÝCHODNÍ 
ZEMĚ

PAPOUŠEK

ŘÍM. ČÍSLO 
500

ST. SPZ. 
ROKYCAN

SONDA

MENŠÍ 
DOBYTEK

ČERV 
VLASOVEC

MOŘSKÝ 
RAK

SKUTEČNOST

OBLEVA

FRANC. ŘEKA

VODNÍ 
HLODAVEC

ŠEŘÍK
LOV

ÚDAJNĚ

VÁHA OBALU 
ZBOŽÍ

ŠPANĚL. 
ŠLECHTIC

DOBRÉ 
CHOVÁNÍ

PREZENT

RUDNÉ 
DOLY

KARTÁGINEC

AKADEMIE 
VĚD

VZNEŠENÁ 
ŽENA

OCO

ŠPÁDOVÁ 
KARTA

ST. SPZ 
MOSTU NÁPOVĚDA: 

NAT, AEROSTAT, OAR,
LOIRE, ERZ, HAMAK, UEFA, 

ÁN, ONON, LATIT, ÍDA

POPLACH

JM. CHAPLI-
NOVY ŽENY

CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

KRÁLOVNA 
VÍL

TUNA

1. ČÁST 
TAJENKY

JEDNOTKA
TLAKU
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. března, 17:00 hod.
DOMOV MŮJ, SVĚDECTVÍ PORTRÉTU 
/ LIDÉ Z LIDIC A LEŽÁKŮ VE FOTO-
GRAFIÍCH MARTINA HOMOLY
Muzeum fotografie a MOM

2. března, 10:30 hod.
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ JIHOČESKÉ 
POBOČKY ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 

2. - 3. března, 14:00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
KD Střelnice

3. března, 13:00 hod.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK
Centrum města

6. března, 17:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
OV KSČM, KD Střelnice

7. března, 9:00 - 10:30 hod.
VU3V - ŽIVOT A DÍLO 
MICHELANGELA BUONARROTI 
Přednáška. Městská knihovna

7. března, 11:00 - 12:30 hod.
VU3V - ČESKÉ DĚJINY 
A JEJICH SOUVISLOSTI
Přednáška. Městská knihovna

7. března, 16:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
KD Střelnice

7. března, 16:00 hod.
PAMATUJ!
Vzpomínková akce
náměstí Míru, modlitebna Česko-
slovenské církve husitské

   2. 4. ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY VE VÝSTAVNÍM 
 DOMĚ STARÁ RADNICE
   4. 4. DUO CD – KONCERT KPH
14. 4. „KÁŤA A ŠKUBÁNEK“  – DIVADELNÍ POHÁDKA 
15. 4. „SRÍ LANKA“ – CESTOVATELSKÁ DIAHOW 
 MARTINA LOEWA
21. 4.  VELIKONOČNÍ KONCERT YMCA PS JAKOUBEK 
 – KAPLE SV. M. MAGDALENY
26. 4.  „ŠAŠEK A SYN“ 
 – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
28. 4.   SENIOR KLUB
30. 4.   ČARODĚJNICE –ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

  2. 4.  ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
  4. 4.  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
 LITERÁRNÍ SOUTĚŽE TEXTÍK
  5. 4.  WOHNOUT – KONCERT KC JITKA
  7. 4.  VYNÁŠENÍ SMRTKY
10.4.  PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY 
 NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH - KD STŘELNICE
12. 4.  DYMYTRY – KONCERT KC JITKA
14. 4. JARNÍ KONCERT – JHSO
20. 4.  VELIKONOČNÍ VESELICE
27. 4.  HARLEY – KONCERT KC JITKA

BŘEZEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

7. března, 16:30 hod.
PETRA HŮLOVÁ - AUTORSKÉ ČTENÍ
Městská knihovna

10. března, 15:00 hod.
„MAUGLÍ“
Loutková pohádka v podání Diva-
dla Fígl. ZUŠ, Janderova ulice

10. března, 16:00 hod.
„O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA“
Divadlo Scéna Zlín. KD Střelnice

11. března, 19:00 hod.
PO STOPÁCH ČS. LEGIONÁŘŮ 
NA UKRAJINĚ A V RUSKU 
ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáška Miloslava Svitáka
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 

12. března, 19:00 hod.
KATARÍNA ŠEVČÍKOVÁ - HARFA
Koncert v rámci KPH. 
Kaple sv. M. Magdaleny

13. března, 16:30 hod.
AMERIKA A JEJÍ KONTRASTY
Přednáška Petra Adameho
Městská knihovna

13. března, 19:00 hod.
A. a V. Mrštíkové „MARYŠA“
Divadlo Příbram. Předplatné sku-
piny A. KD Střelnice

14. března, 16:30 hod.
PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ
Přednáška Olgy Šenoldové
Městská knihovna

15. března, 19:00 hod.
MICHAL DAVID S KAPELOU
Koncert. KC Jitka

18. března, 14:00 hod.
NÁRODNÍ HRDINA JAN KUBIŠ
Přednáška PhDr. Eduarda Stehlíka, 
MBA. KD Střelnice - kinosál

20. března, 18:00 hod.
SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 
- TEORIE PROSTORU A ČASU
prof. Pavel Krtouš. Muzeum Jindři-
chohradecka, Štítného ulice

21. března, 9:00 - 10:30 hod.
VU3V - ŽIVOT A DÍLO 
MICHELANGELA BUONARROTI 
Městská knihovna

21. března, 11:00 - 12:30 hod.
VU3V - ČESKÉ DĚJINY 
A JEJICH SOUVISLOSTI 
Městská knihovna

21. března, 15:30 hod.
STOP NEKALÝM PRAKTIKÁM!
Divadelní představení. KD Střelnice

21. března, 16:30 hod.
AMERIKA DONALDA TRUMPA
Přednáška Mgr.  Tomáše Jajtnera, 
Ph.D et Th.D. Městská knihovna

24. března, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
KD Střelnice

26. března, 19:00 hod.
N. V. Gogol „BLÁZNOVY ZÁPISKY“
GP-Art s.r.o. Předplatné skupiny B. 
KD Střelnice

27. března, 16:30 hod.
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ: 
ZEMĚ BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ
Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna
Městská knihovna

27. března, 18:00 hod.
DUO JAMAHA
Koncert. KC Jitka

27. března, 19:00 hod.
„MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM“
Host J. A. Náhlovský. KD Střelnice

29. března, 19:00 hod.
NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna 

29. března, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Gymnázium V. Nováka

29. března, 20:00 hod.
DIVADELNÍ „KOSMICKÝ“ PLES
Pořádá DS Jablonský. KD Střelnice

30. března, 20:00 hod.
OLYMPIC
Koncert. KC Jitka

Probíhající výstavy:

VÝSTAVA TVORBY STUDENTŮ 
ATELIÉRU NOVÝCH MÉDIÍ AVU 
V PRAZE/INTERREGNUM
- Muzeum fotografie a MOM
- Výstava potrvá od 1. 3. do 7. 4. 2019

OTEVŘENÁ OKNA, z. ú. - 15 LET S VÁMI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 3. 2019

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2019

POZVÁNKY na duben


