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 � Ve městě nad Vajgarem vzniklo nové vzdělávací a kulturní centrum

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Kresba slovanské keramiky nalezené Jaroslavem Novákem u  náhonu bývalého zámeckého pivovaru 
v Jindřichově Hradci. (Pavel Břicháček, Svědectví archeologie, Jindřichův Hradec 1293/1993, s. 51)

Vydáme-li se proti času k nejstarší historii mís-
ta, kde vznikl o  tisíce let později Jindřichův 
Hradec a jeho aglomerace, pak nás nejnověj-
ší archeologické nálezy dvou měděných se-
kerek z  nedalekého okolí města posunou až 
do  poloviny 3. tisíciletí před naším letopo-
čtem. Dalšími zajímavostmi jsou dvě římské 
mince datované do konce 2. a počátku 4. sto- 
letí našeho letopočtu. Letošní 800. výročí za-
ložení města nás však přivádí do  13. století, 
kdy na  skalnaté ostrožně nad řekou Nežár-
kou a  Hamerským potokem vznikal kamen-
ný hrad Jindřicha Vítkovce, posléze zvaného 
z Hradce.  
Výraznější osídlení Jindřichova Hradce a  jeho 
okolí pochází až z 8. století našeho letopočtu. 
Souvisí s příchodem slovanského obyvatelstva 
z  rakouského Podunají. Keramika z  hliněných 

 �Než k nám přišel Jindřich a vybudoval svůj kamenný hrad
nádob, zdobená typickou vícečetnou vlnov-
kou, byla nalezena v bývalých slovanských osa-
dách v místech dnešní Radouňky, Tyršova sta-
dionu a v místě náhonu bývalého zámeckého 
pivovaru u Malého Vajgaru. V průběhu 9. století 
slovanské osídlení postupně narůstalo.    
Od  konce 19. století až po  osmdesátá léta 
20. století uváděli někteří místní historikové, 
že na  ploše současného jindřichohradecké-
ho hradu původně existovalo pravěké kelt- 
ské oppidum. Poté mělo dojít na  dlouhou 
dobu k  vylidnění této oblasti a  osídlila ji až 
v roce 1220 družina Jindřicha, nejstaršího sy-
na Vítka z  Prčice. Rozsáhlé výzkumy Tomá-
še Durdíka z Archeologického ústavu Akade-
mie věd v  Praze, prováděné v  osmdesátých 
letech minulého století, však jasně prokázaly, 
že na předmětných místech vyrostlo až v prů-

běhu 10. století významné pomezní hradiště. 
To se stalo mocenským centrem dané oblasti 
náležící k Českému knížectví. Pro svou obra-
nyschopnost bylo opevněno hliněnými valy 
s dřevěnou konstrukcí a kůlovou palisádou.  
Kamenný hrad začal budovat již zmíněný 
Jindřich Vítkovec. V  nejstarší zprávě z  roku 
1220 je uváděn název „Nova castrum“ (No-
vý hrad) a stal se sídlem vítkovské linie rodu 
pánů z  Hradce, nositelů zlaté pětilisté růže 
v  modrém poli. Nejstarší částí hradu je Čer-
ná věž s přilehlými paláci a hradbami. Budou-
cím městem vedla stará obchodní stezka z ji-
hu Evropy, která na  naše území vstupovala 
tzv. zemskou branou v oblasti Marklu (Pomezí 
u Landštejna). 
V  městské zástavbě doklady sídlištního osíd-
lení z 10. století téměř neexistují. Víme však jis-
tě, že se v 10. a 11. století výrazně rozvíjel život 
na hradišti. V 11. století vznikla osada v místě 
současného kostela sv. Jana Křtitele, souvisela 
nejspíše s příchodem nových slovanských ko-
lonistů. Zatím pouze hypoteticky lze ve 12. sto-
letí předpokládat založení dalších osad s dře-
věnou zástavbou. Na přelomu 12. a 13. století 
byla zahájena výstavba nejstarší podoby ka-
menného románského kostela sv. Jana Křtitele, 
o němž bude další díl tohoto seriálu. 

Vladislav Burian

S  platností od  1. října 2019 zřídilo Zastupitel-
stvo města Jindřichův Hradec příspěvkovou 
organizaci Vzdělávací a  kulturní centrum 
Jindřichův Hradec, p. o. s detašovaným pra-
covištěm Hvězdárna a planetárium prof. Fran-
tiška Nušla, Hvězdná 51, Jindřichův Hradec. 
S  účinností od  1. ledna 2020 byla připojena 
další dvě pracoviště: Muzeum fotografie a mo-
derních obrazových médií, Kostelní 20, Jindři-
chův Hradec a Dům gobelínů, kulturních tradic 
a  řemesel, Dobrovského 202, Jindřichův Hra-
dec. V souvislosti s přechodem pod příspěvko-
vou organizaci města Jindřichův Hradec byla 
změněna právní forma dvou uvedených orga-
nizací, které byly dosud zřizovány jako obec-

ně prospěšné společnosti. Vytvoření jedno-
ho právního subjektu umožňuje sloučit řadu 
činností, které jsou zastřešující pro všechna tři 
pracoviště, zejména ekonomického a provoz-
ního charakteru, a tím vytvořit zaměstnancům 
vhodné podmínky pro rozvíjení kulturní i vě-
decké činnosti a  obohacení stávající nabídky 
kulturních a  vzdělávacích programů. Kromě 
rozšíření nabídky Muzea fotografie a  moder-
ních obrazových médií a  Domu gobelínů je 
v  současné době prvořadým úkolem připra-
vit programy a nabídku hvězdárny a planetária 
jako moderního vzdělávacího komplexu. Zde 
budou mít všichni zájemci možnost pomocí 
nejmodernějších technologií prohlédnout si 

zblízka objekty ve vesmíru jak v kopuli daleko-
hledy, tak jako 3D modely v planetáriu. Chce-
me oslovit nejen školy všech stupňů vzdělává-
ní, ale samozřejmě i širokou veřejnost. Pro školy 
budou připraveny ucelené programy doplňují-
cí výuku zaměřené na astronomii i ostatní pří-
rodní vědy v planetáriu i v modernizované ko-
puli hvězdárny. Samozřejmostí bude možnost 
pozorování Slunce v  denní době i  temného 
nebe ve večerních hodinách. O podrobné na-
bídce pořadů budeme pravidelně informovat 
na připravovaných webových stránkách, Insta-
gramu, facebookovém profilu a  prostřednic-
tvím dalších médií. 

Jitka Čechová
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Vážení čtenáři,
každý začátek nového roku je obdobím přemítání 
a úvah. A tak občané řeší radosti a problémy z kruhu 
rodinného, prostředí přátel i spolupracovníků, míst, 
v  nichž se pohybujeme každý den. Při pouhém po-
hledu z okna je ale také vidět, že se nás nepochybně 
dotýkají i  témata zcela globální. Lapidárně řečeno: 
„děti v zimě nesáňkují, tráva v  létě neroste, a když, 
tak jenom v rybnících.“ Minimální anebo žádná sně-
hová peřina věstí opět nedostatek spodních i  povr-
chových vod v  nadcházejícím období. Problém su-
cha za palčivý považuje dle ankety na webu města 
73 % Jindřichohradečáků. I  naše samospráva tak 
stojí před výzvou, jak s touto problematikou praco-
vat. O tom, že se nenacházíme ve stádiu pouhých pří-
prav, svědčí výčet nejen plánovaných, ale již realizo-
vaných opatření, o kterém se dočtete právě na této 
straně. Obdobně ožehavé téma představují také jízd-
ní řády, které vstoupily v platnost 15. prosince. Při-
byly přímé spoje spěšných vlaků mezi Jindřichovým 
Hradcem a Českými Budějovicemi, což je všeobecně 
považováno za dobrou věc. Naopak byly zrušeny ně-
které klíčové osobní vlaky opačným směrem na Vy-
sočinu. Rád bych na  tomto místě všechny ujistil, že 
se tak nestalo z iniciativy zástupců Jindřichova Hrad-
ce. My jsme naopak varovali před dopady této změ-
ny. Na druhé straně v případě MHD Jindřichův Hra-
dec došlo k výraznému navýšení vozových kilometrů 
a tím i zvýšení nabídky spojů pro cestující při udržení 
návaznosti na spoje vlakové. Zavedena byla na pod-
nět občanů nová linka do  Děbolína a  Matné. I  toto 
je však přijímáno mnohými nelibě. Všechny změny 
v provozu MHD se odehrály v rámci parametrů plat-
né smlouvy mezi objednavatelem dopravy městem 
Jindřichův Hradec a dopravcem ČSAD 
Jindřichův Hradec s.r.o. Smlouva 
vstoupila v  platnost v  roce 2016 
na dobu deseti let.
Vážení čtenáři Jindřichohradecké-
ho zpravodaje, přeji vám klid-
né a pohodové čtení.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

3. ledna 2020 ve 14.25 hodin se v jindřichohra-
decké nemocnici narodila Vanesa Ženíšková. 
Holčička, které do celých tří kilogramů chybě-
lo třicet gramů, se tak stala letos prvním naro-
zeným občanem Jindřichova Hradce. 
Vaneska bydlí s  maminkou Evou a  tatínkem 
Patrikem Tierbergerem na  sídlišti Vajgar. Ro-
dičům přišel pogratulovat starosta města 
Stanislav Mrvka spolu se Zdeňkou Šindelářo-
vou, vedoucí odboru sociálních věcí. 

 � První občánek Jindřichova Hradce

Od  1. ledna 2020 je povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Od tohoto data by 
měl být na  území České republiky označen 
každý pes. Štěňata musí být označena mikro-
čipem nejpozději v  době prvního očkování 
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce vě-
ku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kte-
ří mají jasně čitelné tetování provedené před 
3.  7.  2011. Výše uváděné úkony si musí sjed-
nat každý chovatel individuálně u zvěroléka-
ře. Tímto způsobem bude zamezeno přenosu 
očkovacího průkazu mezi více jedinci. Pomo-
cí čipu dojde k snadné identifikaci psa a jeho 

 �Možnost bezplatné evidence v registru psů pro občany Jindřichova Hradce
očkovacího průkazu, lidově řečeno: „jeden 
pes, jeden průkaz“, dokumenty budou faktic-
ky nepřenosné. 
V současné době však nevznikl celostátní re-
gistr očkovaných psů. S jeho zavedením se vý-
hledově počítá od roku 2022. Absenci centrál-
ního registru suplují registry soukromé, které 
zpravidla za finanční úhradu vedou evidenci 
zvířat. V  případě zaběhnutí psa umožní čip 
vedený v registru snadnou identifikaci zvířete 
a jeho návrat majiteli. Na tuto skutečnost za-
reagovalo město Jindřichův Hradec bezplat-
nou službou, a to nabídkou městského regis-
tru. Při platbě poplatku za  psa může (avšak 

V souvislosti s dlouhodobě stoupajícími prů-
měrnými teplotami, a naopak stále méně čas-
tými dešti, vzniká urgentní potřeba zame-
zit rychlému odtékání vody z  místa dopadu 
srážek. V  následujícím textu přinášíme pře-
hled opatření, které město Jindřichův Hradec 
v rámci této problematiky již uskutečnilo ne-
bo pro nejbližší období plánuje.

V uplynulých letech došlo k revitalizaci 9 vod-
ních nádržích, konkrétně se jednalo o  rybník 
v místní části Dolní Radouň, 2 rybníky v místní 
části Radouňka a 6 vodních nádrží v místní čás-
ti Buk. Pro ilustraci uvádíme podrobnosti k po-
sledním dvěma dokončeným dílům: rybník 
u Šamalů v Buku byl revitalizován celkovým ná-
kladem ve výši 2 111 000 Kč bez DPH, z toho vý-

 � Preventivní opatření k zadržení vody v krajině
še dotace z Ministerstva zemědělství ČR (MZ) 
činila 1 148 000 Kč. Dílo bylo předáno koncem 
října a  zkolaudováno v  listopadu 2019.  V  pří-
padě rybníka Korandů v  Buku představovaly 
náklady revitalizace částku 1  477  451 Kč bez 
DPH, z toho výše dotace z MZ činila 761 000 Kč. 
Dílo bylo předáno a zkolaudováno ve stejném 
období jako rybník u Šamalů. Na nejbližší ob-
dobí má město Jindřichův Hradec povolenu 
rekonstrukci (revitalizaci) rybníka Bezděkov 
v  místní části Políkno a  rybník Návesní dolní 
v  místní části Dolní Radouň. Nezbytnou sou-
částí boje proti suchu představuje udržení 
a rozvoj zelených, zalesněných ploch i stromů 
solitérů. Už v roce 2018 byla zahájena realiza-
ce lokálního biocentra Pod Nežáreckým před-
městím s termínem ukončení v říjnu letošního 
roku.  V biocentru bude vysazeno celkem 372 
dřevin, jsou zde vysazena 2 lipová stromořadí 
a dva remízky s kamennými snosy, včetně zalo-
žení květnaté louky. 
V roce 2019 došlo k revitalizaci Jarošovské uli-
ce s ošetřením 32 stromů vysazením 5 nových 
stromů a rekonstrukcí 3 záhonů. V září loňské-
ho roku byla dokončena „Územní studie sí-
delní zeleně“ pro město Jindřichův Hradec 
a  jeho místní části. Tato studie poslouží jako 
podklad pro další rozvoj zeleně, v  současné 
době vytipováváme vhodné lokality k osaze-
ní stromů a založení alejí.

nemusí, jedná se o  dobrovolné rozhodnutí 
každého občana Jindřichova Hradce!) chova-
tel zvířete sdělit identifikační údaje obsaže-
né v čipu a své telefonní číslo. Konkrétní pes 
tak bude zanesen do  městského evidenční-
ho systému, k němuž mají přístup i  strážníci 
městské policie. V případě zaběhnutí psa a je-
ho předání Městské policii Jindřichův Hradec 
dojde k okamžité identifikaci a rychlému pře-
dání psa právoplatnému majiteli. Službu je 
možno poskytnout pouze občanům Jindři-
chova Hradce a jeho místních částí. 

Petr Kolář
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
niny okresu Jindřichův Hradec tradičně při-
pravil tým lektorek Plavecké školy působící 
pod hlavičkou městského bazénu. V  týdnu 
od  24. do  28. února čeká na  děti ve  věku 
6 až 12 let pětidenní program plný her, zába-
vy, plavání a radovánek ve vodě. Přihlášky jsou 
k  vyzvednutí na  recepci nebo ke  stažení na: 
bazen.jh.cz. Cena za 5 dnů je 1800 Kč. Dotazy 
na: bazen@smjh.cz.

JARNÍ PRÁZDNINY
V týdnu od 24. do 28. února, kdy se v okre-
se Jindřichův Hradec odehrají jarní prázd-
niny, bude areál Plaveckého bazénu Jindři-
chův Hradec pro veřejnost k dispozici denně 
od  10.00 do  20.00 hodin. Jelikož naprostá 
většina sportovních klubů ruší své požadavky 
na pronájmy a neběží ani povinná školní vý-

BAZÉN ZOPAKOVAL REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Plaveckého bazénu Jindřichův 
Hradec a  jeho venkovního aquaparku i v ro-
ce 2019 překonala magickou hranici 300 000 
osob. Stalo se tak podruhé v historii jindřicho-
hradeckého bazénu, který tak zopakoval vý-
sledek z ekonomicky vůbec nejúspěšnějšího 
roku 2018. V  počtu 300  025 jsou započítáni 
pouze platící návštěvníci a uživatelé bazénu, 
sauny a venkovního areálu. Návštěvnost po-
hybující se nad čtvrtmilionovou hranicí s prů-
měrnou návštěvou 800 osob za den řadí jind-
řichohradecký bazén mezi top návštěvní cíle 
v rámci celé České republiky. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Až do  19. února se mohou zájemci hlásit 
do příměstského tábora, který na jarní prázd-

uka plavání, budou mít návštěvníci celý kom-
plex všech bazénů včetně dětského odděle-
ní a sportovního bazénu 25 metrů k dispozici 
bez omezení. V sobotu 29. února na prázdni-
nový týden naváže tradiční Sobotní koupání 
pro rodiče s  dětmi do  jednoho roku věku 
(9.00 až 10.00 hodin). 

Marcela Kůrková

ky myšlenka sice utuchla, ale po převratu obno-
vena byla opět, a to zásluhou pp. poddůstojníků 
a mužstva zdejší voj. posádky, kteří při všelikých 
podnicích svých pamatovali značnými peněžními 
dary na tento vlastenecký a pietní účel. Aby celá 
akce mohla býti účelně vedena, zřízen byl posled-
ní dobou pracovní výbor. Žádáme obětavé obe-
censtvo naše, aby přálo myšlence postavení po-
mníku našeho národního velikána a svými dary 
umožnilo brzké postavení důstojného pomníku. 

Pohádková hodinka
Dne 4. února, v den stoletých narozenin B. Něm-
cové, připravena byla našim dětem v dívčí ško-
le příjemná hodinka. Vypravovaly si pohádky. 
Sl. Marie Pohorská ušlechtilým způsobem jí vlast-
ním zavedla malé posluchače do začarovaných 
krajů, kde věčné dobro s krásou se snoubí, kde 
lítí dravci a čarodějnice musí ustoupiti před osl-
ňující září dobra a spravedlnosti.
Vyhláška
Obec. rada města Jindřichova Hradce usnesla se 
ve schůzi své dne 5. února 1920 konané na tom, 
aby v zájmu zdravotnictví města vyzvala všechny 
pp. majitele domů, by si dali do domů zavésti vo-

6. února 1920
Z berní správy
Podle zákonného stavu jsou i nadále zaměstna-
vatelé, kteří svým zaměstnancům vyplácejí pev-
né platy služební, povinni daň z příjmu na  tyto 
požitky připadající, srážeti při výplatě těchto slu-
žebních platů a odváděti ji přímo státní pokladně. 

Z obecní knihovny
Vzhledem ku panující epidemii neštovičné je 
obecní knihovna na  základě nařízení okresní 
správy politické až do  odvolání uzavřena. Čte-
náře, kteří dosud vypůjčené knihy neodevzdali, 
musí tak učiniti tuto neděli.
Zlořád
Bylo zjištěno, že v  dosti frekventované ulici 
na Příkopech není šetřeno čistoty ulic a z té pří-
činy bylo proti viníkům zakročeno.
13. února 1920
Akce pro postavení Husova pomníku v J. Hradci
Již před válkou ustavil se v městě našem výbor, 
který bral si za úkol pečovati o postavení pomní-
ku národ. světci našemu M. Janu Husovi. Za vál-

V únoru 1920 se v Jindřichově Hradci objevila epidemie neštovic, která ochromila plánovaný bohatý zimní společen-
ský život. Veřejné schůze, přednášky, divadla, plesy a další akce byly ve městě zakázány, aby se dále nemoc nešířila. 
Tento zákaz byl zrušen až koncem měsíce, a tak si mohli obyvatelé ještě užít společenského života, který během záka-
zu ve městě vyhledávali v okolních vsích. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

dovod. Nynější doba a hrozící epidemie nakaž-
livých chorob sama vyžaduje, aby nejpřísnější 
čistota všude zachována byla, k tomu cíli nutno 
zameziti též zastaralému nešváru vyvážení fekálií 
ze žump. Starosta Chýna
Vyhláška
Obecní rada v J. Hradci vypisuje veřejnou soutěž 
na předběžný návrh na stavbu rodinných a děl-
nických domků na darovaném pozemku o dvou 
blocích panem velkostatkářem na  Pražském 
předměstí. Starosta Chýna

20. února 1920
Pomasopustní věstník
Zákaz pořádání zábav pro hrozící epidemii bude 
tyto dny odvolán a z té příčiny v masopustě od-
řeknuté zábavy pořádány budou tyto dny v sále 
na Střelnici. 
-------------------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v  knihovně jindřichohradeckého muzea 
ve Štítného ulici 124/I v pondělí a ve středu od 12.30 
do  15.30 hodin. Na  webu Muzea Jindřichohra-
decka v záložce Knihovna opět přístupna Digi-
tální knihovna Kramerius.

Štěpánka Běhalová
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Příčina? Patrně rychlá jízda a  zledovatělá vo-
zovka. Podezřelá žena dne 7. ledna v 15.30 ho- 
din řídila osobní automobil Citroen C3, a  to 
ve  směru od  Kostelní Radouně na  Karlov 
na  Jindřichohradecku. Řidička pravděpodob-
ně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schop-
nostem a  při projíždění pravotočivé zatáčky, 
ve vzdálenosti 150 metrů před Karlovem v da-
ném směru, nezvládla na zledovatělé vozovce 
řízení vozidla a  dostala smyk, ve  kterém pře-
jela do protisměru. Zde se čelně střetla s pro-
tijedoucím osobním automobilem Hyundai 
I 20, jehož řidička při dopravní nehodě utrpěla 

 � Vážná dopravní nehoda 
těžké zranění s předpokládanou dobou léčení 
nejméně tři měsíce. Poškozená byla z místa do-
pravní nehody leteckou záchrannou službou 
transportována do  českobudějovické nemoc-
nice. Podezřelá řidička byla též těžce zraněna 
a byla z místa dopravní nehody převezena vo-
zidlem ZZS do nemocnice v Jindřichově Hradci. 
Dechové zkoušky u obou řidiček nebyly prove-
deny z  důvodu povahy jejich zranění. Policis-
ty byl nicméně vyžádán a zajištěn odběr krve 
na  alkohol u  obou řidiček. Způsobená škoda 
činí nejméně 100  000 Kč. Dopravní policisté 
z Jindřichova Hradce na místě nehodu preciz-

ně zadokumentovali. Řidička vozu Citroen C3 
je podezřelá ze spáchání trestného činu těžké 
ublížení na zdraví z nedbalosti. Spisový mate-
riál byl předán jindřichohradeckým kriminalis-
tům, kteří se vážnou dopravní nehodou i nadá-
le intenzivně zabývají.
Řidiči, buďte opatrní! Předvídejte, přizpůsobte 
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky. S namr-
zlou a zledovatělou vozovkou či s hustým sně-
žením musíte v zimních měsících počítat. Proto 
přizpůsobte zimnímu počasí vaši dojezdovou 
vzdálenost.

Hana Millerová

3. ledna
V pátek ve tři hodiny odpoledne vyjížděla hlíd-
ka strážníků do supermarketu Lidl, kde si míst-
ní bezdomovec zakoupil neodmyslitelný základ 
svého jídelníčku v podobě několika piv a rohlí-
ků. Skutečnost, že pán je gurmán, odhalila až ná-
sledná kontrola ostrahy, která zjistila v jeho taš-
ce také višňový džem, sáčky ořechů, uherskou 
klobásu, med, Nutellu a další vybrané pochutiny 
za téměř 650 Kč, které však pronesl pokladnou 
ukryté v nákupní tašce bez zaplacení. Na pest-
řejší jídelníček prostě nebyly finance, proto za-

 � Výpis z událostí

tajené zboží putovalo zpátky tam, kam patři-
lo a nepoctivec odešel s pokutou 2500 Kč zpět 
před nákupní středisko na Masarykově náměstí, 
kde dennodenně od rozbřesku posedává.
5. ledna
„Milá šenkýřko, všechno si to pěkně zapiš, dnes-
ka za mě platí Babiš!“ Takto vysvětlil konzuma-
ci jídla a pití, na které neměl v kapse ani šesták, 
v krčmě U Lucerny v půl sedmé navečer Strako-
ničák (40 let), který se v našich sloupcích obje-
vuje stále častěji. Než si pro něho přijela kole-
gy kontaktovaná bytná, která útratu za  271 Kč 
uhradila, vyfasoval pán za přestupek podvodu 
tisícikorunovou pokutu. 
6. ledna
Výše uvedený muž „úřadoval“ v  neděli nejen 
v restauraci U Lucerny, ale po osmé hodině ve-
čer navštívil také obchodní dům Kaufland, kde 
vysrkl plechovku Zlatého bažanta, kterou vrátil 

prázdnou zpátky do regálu. Bez ostychu, a pře-
devším bez zaplacení pak odkráčel pryč. Jeho 
jednání však o  den později objevil díky kont-
role vnitřního kamerového systému detektiv 
Kauflandu, a tak si strakonický výtečník připsal 
na své konto další přestupek krádeže.
10. ledna 
Před páteční půlnocí vyjížděla hlídka strážníků 
na sídliště Vajgar, kde se boucháním na vchodo-
vé dveře dobýval do jednoho z domů „výkvět 
společnosti“ (27 let), a to s nebývalou houžev-
natostí, a především s 1,40 ‰ alkoholu. Své od-
hodlání dostat se dovnitř domu umocňoval hu-
lákáním jako na lesy. A tak kolegové poodkryli 
tajemství paragrafů, což zapůsobilo jako máv-
nutí kouzelného proutku. Křikloun odkráčel 
nejen s pokřiveným úsměvem, ale i s pokutou 
ve výši 500 Kč. 

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

J. Hradec – Dopravní policisté se zaměřu-
jí na pohyb chodců za snížené viditelnosti 
na pozemních komunikacích mimo obec.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu 

na pozemních komunikacích, která nabyla 
účinnost dne 20. února 2016, přinesla řadu 
změn. Jednou z  nejdůležitějších je  povin-
nost chodců používat reflexní prvky.
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za  sníže-
né viditelnosti po krajnici nebo po okraji vo-
zovky v místě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z re-
troreflexního materiálu umístěné tak, aby 
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.“
V  souvislosti se zimním obdobím, kdy je 
snížená viditelnost v  ranních i  podvečer-

Prevence:

 �Viditelnost chodců

ních hodinách, bylo opakovaně vyhlášeno 
dopravně bezpečnostní opatření zaměře-
né zejména na viditelnost chodců pohybu-
jících se za  snížené viditelnosti na  pozem-
ních komunikacích mimo obec. Policisté 
v rámci opatření kontrolují, zda chodci do-
držují zákon a  používají reflexní prvky pro 
zvýšení jejich viditelnosti.
Za  nesplnění povinnosti dané novelizova-
ným zákonem lze uložit blokovou pokutu 
až do výše 2 000 Kč.
Občané, chraňte svůj život a použijte za sní-
žené viditelnosti mimo obec reflexní prvky!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V pátek 17. ledna se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo vítání občánků. 
Přivítány byly tyto děti: Havlová Alžběta, Hofbauerová Štěpánka, Beranová Barbora, Gabrhel Tayler, Hakenová Ráchel, Havlíček Josef, Hrabě Tobiáš, Kopeček Lukáš.
Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Houšková Jolana, Šlajchrtová Nina, Sabol Robin, Širhalová Eleonora, Škarda Štěpán, Tůmová Nina, Týmal Alex.

Text a foto: Petr Kolář 

 � Přivítali jsme nové občánky
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 � Projevujeme úctu zemřelým Od 2. 12. 2019 do 13. 1. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Jan BIŇOVEC Chlum u Třeboně 8. 7. 1935 2. 12. 2019

Pavla VYTISKOVÁ Jindřichův Hradec 10. 4. 1965 2. 12. 2019

Marie SEDLÁKOVÁ Jindřichův Hradec 6. 8. 1946 3. 12. 2019

Karel JIRÁČEK Nová Bystřice 10. 9. 1936 4. 12. 2019

Vlastimil BRÁCHA Třeboň 27. 12. 1959 5. 12. 2019

Josef NOVÁK Nová Ves nad Lužnicí 15. 12. 1950 6. 12. 2019

Ing. Jan ŠTEKL Pluhův Žďár 1. 1. 1946 6. 12. 2019

Bohuslav ROSEČSKÝ Příbraz 13. 10. 1940 7. 12. 2019

Pavla MISCHNIKOVÁ Jindřichův Hradec 9. 11. 1973 10. 12. 2019

Jarmila BUBENÍČKOVÁ Jindřichův Hradec 17. 11. 1930 11. 12. 2019

Hedvika ŠŤASTNÁ Jindřichův Hradec 21. 4. 1929 12. 12. 2019

Růžena BÖHMOVÁ Kardašova Řečice 3. 3. 1943 13. 12. 2019

Marta HRONOVÁ Jindřichův Hradec 4. 3. 1932 14. 12. 2019

Emilie KOTRBOVÁ Suchdol nad Lužnicí 16. 10. 1934 14. 12. 2019

Čestmír LAMPEITL Kunžak 25. 4. 1939 14. 12. 2019

Marie TENGLEROVÁ Jindřichův Hradec 21. 09. 1927 16. 12. 2019

Oldřich LAMPEITL Kunžak 27. 1. 1930 16. 12. 2019

Vladimír HRDLIČKA Staňkov 20. 2. 1950 16. 12. 2019

Jiřina FRANTÍKOVÁ Stříbřec 10. 1. 1941 17. 12. 2019

PhDr. Gabriel PETLUŠ Jindřichův Hradec 8. 5. 1932 19. 12. 2019

Jana KISSOVÁ Bednáreček 28. 6. 1943 19. 12. 2019

Zuzana PROKEŠOVÁ Strmilov 21. 1. 1968 20. 12. 2019

Josef BAREŠ Děbolín 1. 3. 1948 20. 12. 2019

Marta HAIČMANOVÁ Jindřichův Hradec 27. 7. 1941 21. 12. 2019

Věra ROUBALOVÁ Jindřichův Hradec 1. 7. 1928 22. 12. 2019

Rudolf FILIP Chlum u Třeboně 19. 8. 1942 22. 12. 2019

Alena MARYŠKOVÁ Třeboň 8. 7. 1963 22. 12. 2019

Jaroslava HAČKOVÁ Jindřichův Hradec 24. 11. 1940 23. 12. 2019

Růžena TEJČKOVÁ Políkno 12. 6. 1921 24. 12. 2019

Květa REGENTÍKOVÁ Jindřichův Hradec 20. 5. 1923 25. 12. 2019

Blažena NEDVĚDICKÁ Hříšice 26. 1. 1927 25. 12. 2019

Bohumil BALOUN Jindřichův Hradec 3. 1. 1945 25. 12. 2019

Jiřina KVOCHOVÁ Kardašova Řečice 12. 12. 1950 27. 12. 2019

Karla KOTRČOVÁ Kardašova Řečice 9. 3. 1929 28. 12. 2019

Josef POUSKA Jindřichův Hradec 29. 12. 1952 30. 12. 2019

Karel TITZL Jindřichův Hradec 9. 8. 1944 31. 12. 2019

František PROKEŠ Číměř 2. 9. 1929 3. 1. 2020

Marie KOŽÍŠKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 6. 1926 3. 1. 2020

JUDr. Jaroslav KLÍMA Jindřichův Hradec 7. 6. 1930 3. 1. 2020

Antonín KAFKA Nová Včelnice 22. 11. 1944 3. 1. 2020

Jiří JÍRA Jindřichův Hradec 27. 6. 1933 5. 1. 2020

Milan ŠÁNA Střížovice 10. 2. 1964 5. 1. 2020

Ludmila PFAUSEROVÁ Jindřichův Hradec 19. 2. 1931 7. 1. 2020

Karel SAMEC Lovětín 26. 1. 1934 9. 1. 2020

prof. RNDr. Jan ČERNÝ, DrSc., dr. h. c. Jindřichův Hradec 28. 6. 1935 10. 1. 2020

Jarmila KŘÍŽOVÁ Strmilov 30. 3.1951 10. 1. 2020

Miroslav VODA Stráž nad Nežárkou 6. 5. 1957 11. 1. 2020

Jaroslava ABRAHAMOVÁ Jindřichův Hradec 2. 3. 1932 13. 1. 2020

Jaroslava CEPÁKOVÁ Jindřichův Hradec 17. 8. 1936 13. 1. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V minulém vydání Jindřichohradeckého zpravodaje byl uveden chybný letopočet narození pana Jaroslava Končického z Jindřichova Hradce. Správné datum 
je 15. 4. 1930. Pozůstalým se tímto omlouváme.

Redakční rada JH zpravodaje

 �Omluva 
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Ve středu 5. února 2020 se od 16.30 hodin 
uskuteční v Městské knihovně Jindřichův 
Hradec přednáška o  Expedici Josefovka 
2019, která minulý rok na  přelomu dubna 
a května kráčela na západní Ukrajině po sto-
pách jindřichohradeckého 75. pěšího pluku 
rakousko-uherské armády z 1. světové války. 
Expedice jela ve  složení Pavel Kalma, Dani-
el Somr a  Miloslav Sviták a  pátrala v  prosto-
ru Starý Martinov, Burštýn, Zborov, Kaliniv-
ka, Josefovka, Hodov, Augustovka a Koňuchy. 
Cílem bylo hledání nových válečných hrobů 
a pozůstatků bojů z let 1915–1917. 
Prvním cílem expedice se stal hřbitov v  Siv-
ce Voinylivské a  v  Dorohivu, obcích ležících 
poblíž Starého Martinova, kde byli koncem 
června 1915 pohřbeni i příslušníci tohoto plu-
ku, padlí v bitvě na Dněstru. Z těchto důvodů 
jsme na  obou místech nainstalovali pamět-
ní tabulky. V  dalších dnech jsme operovali 
v prostoru Zborova a procházeli bývalé pozi-
ce 75. pěšího pluku. Nalezli jsme nové záko-
py, v nichž sloužili naši pradědové, a řadu ar-
tefaktů z  1. světové války jako dělostřelecké 
granáty, munici, a  hlavně provedli odkopání 

 �Únorová přednáška v městské knihovně představí výsledky loňské Expedice Josefovka
torza železobetonového bunkru, prokazatel-
ně ležícího v úseku 75. pluku. Ten byl objeven 
při minulé expedici v  říjnu 2018 díky zdejší-

mu pamětníkovi, který nás na něj upozornil. 
Z historického hlediska jde o mimořádný ob-
jev. Veškeré předměty byly odevzdány mu-
zeu ve Zborově a vznikajícímu muzeu ve Sta-
rém Martinově. 
Ve  čtvrtek 25. dubna jsme v  obci Josefovka 
nainstalovali novou pamětní tabulku u  mo-
hyly padlých rakousko-uherských vojáků. 
Jsou zde pochováni i  vojáci z  Jindřichohra-
decka, takže řada našich spoluobčanů tam 
může mít pohřbené své předky. Tato mohy-
la byla nalezena díky místním starousedlíkům 
již během expedice uspořádané v roce 2017. 
Proto od nás také obyvatelé Josefovky obdr-
želi poděkování, které pak vystavili ve  zdej-
ším kostele. 
Expedice zajisté přinesla řadu nových po-
znatků o činnosti 75. pěšího pluku. S jejími vý-
sledky vás rádi seznámíme na, již výše avizo-
vané, přednášce nazvané Expedice Josefovka 
2019, která bude doplněna promítáním foto-
grafií, pořízených během našich cest. Jste sr-
dečně zváni.

Miloslav Sviták

Mohyla padlých rakousko-uherských vojáků v Jo-
sefovce. Před mohylou jsme nainstalovali pamětní 
tabulku, která v ukrajinském a českém jazyce infor-
muje, že jsou tu pohřbeni i příslušníci jindřichohra-
deckého 75. pěšího pluku. Ti zde především padli 
v bitvě u Hodova a Josefovky v srpnu 1916. 

Foto: Miloslav Sviták

Jindřichohradecké sdružení sociálních ak-
tivit připravilo pro své členy, ale i  pro veřej-
nost tradiční vánoční besídku. 12. prosince 
se nás sešlo sto třicet. Danuše Kubáková při-
vítala všechny přítomné, mezi kterými byli ta-
ké senátor Milan Štěch, starosta Jindřichova 
Hradce Stanislav Mrvka, místostarostka Mag-
da Blížilová, radní Bohumil Komínek, vedou-
cí odboru sociálních věcí Zdeňka Šindelářová, 
ředitelka SZŠ Běla Picková a za Obec baráční-
ků Kunifer rychtář Josef Šprincl.

 � Příjemné předvánoční odpoledne v sále na Střelnici
Nejprve vystoupily děti z  3. mateřské školy. 
Paní učitelky Koubová a Cimrhanzlová s ma-
lými vločkami připravily pásmo písniček, bás-
niček a tance.
Následovalo vystoupení hostů. Senátor Štěch 
popřál klidný advent a hodně zdraví do nové-
ho roku. Dále řekl: „Važme si lidí, kteří přináší 
radost. Udržujme tradice v  rodinách a  předá-
vejme je dalším generacím.“ Také starosta Mrv-
ka popřál přítomným příjemné prožití Vánoc 
a dále mimo jiné řekl: „Je to zde nádherné při 

vystoupení dětí, to bychom si měli vzájemně do-
přát. Vedení města se snažilo vám vytvořit krás-
nou vánoční atmosféru.“
Dále vystoupil dětský sbor 1. ZŠ Nova Domus. 
V  úžasných kostýmech předvedlo patnáct 
dětí scénku o  narození Ježíše prokládanou 
zpěvy a  popisem děje. Na  závěr paní učitel-
ka Písařová popřála všem příjemné svátky, 
při kterých si máme vzpomenout na  příběh 
o betlémské hvězdě.
Vladimír Bartoš s jedenácti malými hudební-
ky z  2. ZŠ uvedl pásmo 8 nejznámějších vá-
nočních písní. Mnozí diváci si s nimi zazpívali.
Jarošovskou krojovou družinu zná téměř kaž- 
dý. S tak velkým počtem účinkujících jsme ji 
ale viděli poprvé. Parket se zcela zaplnil dva-
advaceti malými dětmi, a  ještě početnější 
skupinou dospělých. Vedoucí souboru Marie 
Šlechtová vytvořila s celým kolektivem krás-
né vánoční pásmo.
Předsedkyně Jindřichohradeckého sdruže-
ní sociálních aktivit Zdeňka Hanzalová obda-
rovala všechny vedoucí kytičkou a účinkující 
drobnými sladkostmi. U  vstupu jsme dostali 
přáníčka a malé občerstvení. 
Všichni účinkující přispěli k  pohodě a  dobré 
náladě přítomných. Patří jim velké poděková-
ní za hezké odpoledne.

Dáňa Šprinclová
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Všimli jste si, že od silnic a dálnic zmizela řa-
da nebezpečných bilboardů? Že se pravidel-
ně zveřejňuje seznam pump s  nekvalitním 
benzinem a  naftou? Že celníci nedostali tři-
krát předražené vysílačky nebo že byl ukon-
čen například nesmyslný projekt tzv. sKaret 
České spořitelny?
Tyto kauzy a  mnohé další dotáhla úspěšně 
do konce obecně prospěšná organizace Kve-
rulant, za kterou stojí Vojtěch Razima. Se svý-

 � Šance Kverulanta v boji s papaláši
mi spolupracovníky neúnavně sleduje zadá-
vání veřejných zakázek, cinknutá výběrová 
řízení, nesmyslně vysoké výdaje ze  státního 
rozpočtu. V současnosti se zabývá například 
předraženým Národním elektronickým tune-
lem nebo Centrálním registrem administra-
tivních budov, kam z kapes daňových poplat-
níků zbůhdarma odtekly již téměř 4 miliardy 
korun. Ale věnuje se také třeba neekologic-
kým biopalivům, černým stavbám či erotic-

kému obchodu v  sousedství hračkárny. Kve-
rulant žije ze sponzorských darů. A je úžasné, 
kolik lidí mu pomáhá.
Přijďte si jej poslechnout do konferenčního 
sálu Muzea Jindřichohradecka ve  čtvrtek 
20. února 2020 od 19.00 hodin. Srdečně vás 
zve pořadatel Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické.

Michal Kitta

Klub historie letectví Jindřichův Hradec zahá-
jil v polovině února 2018 rozsáhlou renovaci 
repliky válečné stíhačky Spitfire Mk. V. Hrála 
jednu ze statických rolí ve filmu Tmavomodrý 
svět. Po roční pauze, zaviněné řadou aspektů, 
opravy od 11. ledna 2020 pokračují. 
Jedná se o letoun v měřítku 1:1 o rozměrech 
devět a půl metru délky a jedenáct metrů roz-
pětí křídel. Záměrem klubu je vytvořit na le-
tounu kamufláž s  imatrikulací, jež by stroj 
přiřadily k  některému z  válečných letců po-
cházejících z našeho regionu. Poté bude Spit-
fire vystaven poblíž objektu Leteckého mu-
zea Deštná, jehož expozice vytváří již dvanáct 
let jindřichohradecký Klub historie letectví. 
Polystyrénový Spitfire, zpevněný na povrchu 
tvrdým papírovým kartonem, kovovou a mís-
ty dřevěnou konstrukcí, doplněný plastovou 
kabinou a ostruhovým kolečkem, představu-
je jednu ze stíhaček příběhu o  českosloven-
ských válečných letcích v RAF z období 2. svě-
tové války ve Velké Británii. Stroj při natáčení 
scény útoku německé Luftwaffe na  britskou 

 � Probíhá další etapa renovace stíhačky z filmu Tmavomodrý svět
leteckou základnu z větší části shořel. V  tak-
to poničeném stavu jej získal Zdeněk Pleticha, 
který ho nechal na vlastní náklady zrestauro-
vat. Poté umístil stroj do  hangáru na  letiš-
ti v  Praze–Točné. Časem musel stroj nechat 

na volné travnaté ploše letiště, kde utrpěl váž-
né škody.
Letoun jsme přepravili z Prahy do Jindřicho-
va Hradce v listopadu 2016. Od té doby byl až 
do poloviny ledna 2018 uložen v Jarošově nad 
Nežárkou. Za tuto dobu jsme se snažili získat 
finanční prostředky na  nákladnou renovaci 
Spitfire. Od  začátku se jedná o  práci svépo-
mocí. Z celého letounu byl nejprve odstraněn 
původní „papírový potah“ s válečnou kamu-
fláží. Poté započalo kytování a přebrušování 
poškozených částí trupu a  křídel. Vedoucím 
renovace je Radek Novák, na  první ledno-
vé brigádě v roce 2020 mu asistovali Jaroslav 
Morochovič, Pavel Tutter, Vladimír Běhal, Ka-
rel Maršík, Jana Nevrklová, Petr Pokorný ml. 
a Vladislav Burian. V současné době je na le-
tounu nalepena první ze tří vrstev laminátu, 
který má zabránit poškození repliky vlivy ne-
příznivého počasí. Práce budou pokračovat 
v průběhu zimních měsíců letošního roku.  

Text a foto: Vladislav Burian

Nová etapa renovace repliky stíhacího letounu 
Spitfire Mk. V., která si zahrála ve filmu Tmavomod-
rý svět z  autorské dílny Jana a  Zdeňka Svěráko-
vých. (Sobota 11. ledna 2020). 

Pokud máte ve své rodině nemocného člena 
a  potřebujete pomoci s  péčí, jsme tu právě 
pro vás! Kromě domácí paliativní péče nabízí-
me také služby pečovatelek, které pomohou 
s  běžnou péčí o  klienta v  domácím prostře-
dí a  pečujícím nabídnou možnost odpočin-
ku. Hospicová pé-
če sv. Kleofáše má 
od  loňského roku 
svoji pobočku ta-
ké v  Jindřichově 
Hradci. Na Třeboňsku funguje již od konce ro-
ku 2013 a za dobu svého působení poskytla 
péči již více než dvěma stům rodinám termi-
nálně nemocných pacientů. „Hospicová péče 
sv. Kleofáše se stará nejen o  samotné pacien-
ty, ale o celé jejich rodiny,“ vysvětluje ředitelka 
hospice Irena Kalná. Na podzim loňského ro-
ku jsme v areálu polikliniky vedle Lékárny 
Dr. Max otevřeli půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, kde nás v případě zájmu může-
te kontaktovat na tel. č.: 739 341 026. 
Pro všechny zájemce o  informace, radu či 
pomoc jsou pracovnice hospice k  dispozi-

 � Sv. Kleofáš pomáhá nemocným a jejich rodinám
ci v  kontaktním místě na  adrese Husova 
156, Jindřichův Hradec (za  hlavní poštou, 
vchod vlevo od  hlavního vchodu do  Ob-
chodní akademie) nebo na tel. č.: 732 420 471 
a 739 341 087. 

Děkujeme za důvěru našich klientů a je nám 
ctí, že nám v prostředí vašich domovů umož-
ňujete pečovat spolu s vámi o vaše nejbližší.

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

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

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (musí 
se s nimi nejprve seznámit), ale v novém 
domově by měl být jedináčkem. Doma si 
hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých 8 let 
žil jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nut-
né ho vodit na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, když chyt-
ne stopu, nic jiného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Do-
posud žil venku, ale pobyt vevnitř mu 
velmi svědčí a  vzhledem k  jeho věku je 
i vhodnější. Není to již pejsek na vycház-
ky, moc toho neujde, spíše se rád projde 
po zahrádce. Je hodný, ale má rád svůj klid. S ostatními pejsky vychází 
dobře. Hledáme pro něj domov na dožití v klidném prostředí. Ideální 
by byl domek se zahrádkou a bez malých dětí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lomikar
kocourek, nar. cca 5/2019, kastrovaný
Kocourek byl nalezen 26. října 2019 sraže-
ný autem u obce Lomy na Jindřichohra-
decku. Měl zlomenou pánev (tyto zlome-
niny se řeší konzervativně, tzn. klidovým 
režimem) a tržnou ránu na noze (již zaši-
to). Kocourek je již zcela v pořádku a čeká na nový domov. Je čistotný, 
hodný, mazlivý a moc milý. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Lapina
kočka, 2–3 roky, kastrovaná
Lapina byla zprvu velice nekontaktní, po-
malu se nám s  ní podařilo navázat  kon-
takt, ale stále je velice obezřetná a  o  li-
di nestojí. Nicméně, když ji potřebujeme 
chytnout, nechá se a  zvládla i  jakoukoli 
manipulaci u zvěrolékaře (vyšetření sonem, odběr krve, podávání lé-
ků do tlamičky). Záchod používá předpisově a v jídle také není vybíra-
vá. S ostatními kočkami vychází dobře.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Motto: „Dívat se vzhůru a  nikoli dolů, dívat se vpřed a  nikoli vzad,  
dívat se ven a nikoli dovnitř a podat ruku.“           (Edvard Everett Hale)

Závěr roku je v našich zemích nádherný a hektický. Krása Vánoc plná 
zdobení a darů, a také veselost silvestrovských oslav. Setkání, která běž-
ně neprožíváme. I v Otevřených Oknech jsme zažili radost, spěch i údiv. 
Spěchali jsme a hodně pracovali, abychom stihli všechny trhy, výstavy 
a předvánoční setkání. Společně jsme slavili na  různých pracovištích, 
vyprávěli si vánoční příběh a doplni-
li jej koledami. Snažili jsme se nic ne-
zanedbat. A  do  toho ruchu a  shonu 
přicházela nádherná setkání a veliké 
dary od lidí, kteří nemuseli, ale chtě-
li. Benefiční koncerty pro Otevře-
ná OKNA, které uspořádaly základní 
umělecké školy v Jindřichově Hradci 
a v Dačicích. Nádherná setkání, která se stala již tradicí. Jsou prosyce-
ná tóny pracovitých dětí, které rodiče motivují k zajímavému prožívá-
ní času. Tyto události jsou velmi osobní a my jsme za ně hodně vděč-
ní. V  letošním roce se udála věc pro nás velmi překvapivá. Hokejový 
klub Střelci nám nabídl výtěžek z utkání, která se odehrála ve dnech  
22. a  23. prosince loňského roku. Klub s  touto nabídkou přišel sám 
od sebe, což nás velmi potěšilo. Velikost daru nás šokovala. Velmi hlu-
boce si této velkorysosti vážíme! Vždyť ten, kdo dělá jakoukoliv čin-
nost poctivě a na solidní úrovni, má také své náklady a je zcela logic-
ké, když výnosy z  činnosti použije na  krytí vlastních potřeb. Podané 
ruce od sportovců, od muzikantů i od podnikatelů nás velmi povzbu-
zují a umožňují jít dál. Jsou to lidé, kteří nemuseli, ale chtěli pomoci. 
V roce velikého rozvoje, zřizování nových pracovišť a přijímání nových 
zaměstnanců se zdravotním postižením nekončíme ztrátou. Moc pře-
jeme všem, kdo sportují, podnikají či muzicírují, ať se jim jejich práce 
a záliba daří a ať mají radost ze svých činností. A pokud jsou dokonce 
ochotni vystoupit ze svých kruhů a vnímat potřeby těch, kterým život 
díky zdraví ubral na příležitostech, nechť se jim v plné míře vrátí jejich 
dobrá vůle a žijí s radostným pocitem!

Drahomíra Blažková

 � Podané ruce

Ing.  Vladislav Svoboda, předseda výkonného výboru HC Střelci Jindřichův 
Hradec, z.s., předává ředitelce Otevřených Oken Drahomíře Blažkové výtěžek 
ze vstupného na utkání ve dnech 22. a 23. prosince 2019. Střelci nám způsobili 
pozitivní šok a my jim za to moc děkujeme!
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V ÚNORU 2020
Merkur najdeme v první polovině měsíce večer nad západo-jihozápadním obzorem, Venuše září vysoko nad jihozápadem. Mars se objeví ráno 
nad jihovýchodem, Jupiter také ráno, nízko na jihovýchodním nebi. Saturn je stále ještě nepozorovatelný, Uran lze vidět v první polovině noci 
a Neptun počátkem měsíce večer na jihozápadním obzorem. 
Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je velice pěkné. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, výš-
kově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. V dalekohledu je tak vidět obraz prostorový a velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny 
a prostorovost zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, se v měsíčním světle téměř ztrácí nebo se 
stávají nepozorovatelnými.  
Měsíc projde 2. 2. první čtvrtí, 9. 2. úplňkem, 15. 2. poslední čtvrtí a 23. 2. nastane nov. 10. 2. bude Měsíc v přízemí (360 448 km), 
23. 2. v odzemí (406 300 km).
Za bezoblačného počasí je velmi zajímavé a poutavé pozorování Slunce. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou tep-
lotou - chladnější sluneční skvrny a nebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také slu-
neční protuberance a další zajímavé děje.
Zimní obloha, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, gala-
xie, dvojhvězdy atd. 

• 4. 2. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,21° jižně;  
Měsíc u Aldebaranu 3. a 4. 2. večer) 

• 7. 2 ve 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,12° severně;  
Měsíc u Polluxu 7. 2. večer)  

• 9. 2. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,30° jižně) 
• 10. 2. ve 14.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (18° od Slunce)  
• 13. 2. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,62° jižně;  

Měsíc u Spiky 13. a 14. 2. ráno) 
• 16. 2. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 6,65° jižně;  

Měsíc u Antaru 17. 2. ráno) 

• 18. 2. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem  
(Mars 0,1° jižně; zákryt ve dne pod obzorem) 

• 19. 2. - v 5.57 hodin - Slunce vstupuje do znamení Ryb 
• 19. 2. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem  

(Jupiter 1,3° severně)  
• 20. 2. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem  

(Saturn 2,3° severně)  
• 26. 2. ve 3.00 hodiny - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem  
• 27. 2. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší  

(Venuše 6,2° severně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost na hvězdárně a planetáriu v únoru 2020 ještě probíhat nebudou. Těšíme se však na vás po dokončení rekonstrukce.

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

Další zajímavosti oblohy v únoru 2020:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2020:

Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s no-
vým zábavným pořadem nazvaným Tančírna. Na své si přijdou nejen 
milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Novou posilou sou-
boru je pro letošní sezónu nejmenší travesti umělec v Čechách – sleč-
na Saša. Malá je však jen svým vzrůstem, na jevišti ji rozhodně nepře-
hlédnete. Samozřejmě se na vás těší známé a oblíbené tváře Dolores, 
Cathrin a Gina. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Mar-
tina, Jirky a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystou-
peních parodují. Představení této skupiny se těší za poslední roky stále 
větší oblibě, a proto připravuje vždy dva nové pořady ročně. Tančírna 
vás zaručeně roztančí a zapomenete na všechny starosti!

Více informací najdete na: www.techtlemechtlerevue.cz 
a na Facebooku.

Kde: Sál Kulturního domu Střelnice, stolová úprava 
Kdy: 12. března 2020 od 19.00 hodin
Vstupné: 300 Kč 
Předprodej vstupenek probíhá v pokladně Kulturního domu Střelnice.

Lukáš Čepelák 

 � Travesti show Techtle Mechtle  
a Kočky v novém pořadu Tančírna
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Oblečte si veselou masku, projděte se cent-
rem Hradce a dejte si vynikající jitrničku nebo 
jelítko. Letošní masopust se pod taktovkou 
Kulturního domu Střelnice odehraje v nedě-

 �Masopust je nádherná česká tradice a kus naší historie
li 16. února. Účastníci mezi sebe rádi uvítají 
všechny, kteří jsou ochotní vyrazit do průvo-
du v masce.
K  pestrému průvodu maškar se totiž mů-
že přidat úplně každý, od  nejmladších až 
po  ty nejstarší. Stačí jen v  masce přijít k  ba-
ráčnické rychtě v ulici Na Příkopech, odkud se 
průvod ve 13.00 hodin vydá za doprovodu 
kapely Ukrutanka ulicemi Na Příkopech, Hu-
sovou a Klášterskou na Masarykovo náměstí. 
Tam na přihlížející čeká krátká scénka. Po ní se 
veselý průvod vydá dál Panskou ulicí a skon-
čí na náměstí Míru, kde vyvrcholí bohatý do-
provodný program. Jeho součástí bude na-
příklad masopustní hodování a  tancovačka. 
Na přípravě masopustního průvodu se podílí 
také Obec baráčníků Kunifer a Divadelní spo-
lečnost Jablonský.

Masopust je dobou od Tří králů do Velikonoc, 
tedy dobou, kdy příroda ještě spí. Práce venku, 
na zahradě nebo na poli je teprve před námi, 
stejně jako dlouze očekávané jaro. A tak se ho-
dí užít si krapet rozverné zábavy, nabrat trochu 
sil a také se zbavit zimních zásob. Možná i takto 
přemýšleli naši předkové v době, kdy se rodi-
la pozoruhodná tradice masopustu, kdy se po-
prvé tančilo v reji nápaditých maškar a poprvé 
hodovalo. Masopustní masky bývaly, a dodnes 
jsou, velice rozmanité a pestré. Dnes průvody 
doplňují i moderní, novodobé masky, zatímco 
k  dávné tradici patří například medvěd, klib-
na (neboli kobyla) či bába s nůší. Cílem masek 
v průvodu je především pobavit sebe i přihlíže-
jící, zatančit si nebo mezi davem diváků způso-
bit nějakou veselou neplechu.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Gillese Dyreka „BENÁTKY POD 
SNĚHEM“ dne 14. února od  19.00 hodin 
do divadelního sálu.
Pantheon production. Divadelní předplatné 
skupiny A.
V  režii Jiřího Žáka hrají: Veronika Arichteva, 

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na karneval
Jaromír Nosek, Lucie Štěpánková a Filip Cíl.
Brilantní situační komedie o pozvání na ve-
čeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svat-
bou, druzí možná před rozchodem. Spo-
lečné setkání může ale všechno převrátit. 
Jedno malé nedorozumění vede až k  ab-
surdním situacím.

Kulturní dům Střelnice zve všechny děti 
na  Dětský karneval, který se koná v  sobotu 
22. února a v neděli 23. února, vždy od 14.00 
hodin. Zábavné odpoledne připravilo pro děti 
Chůdadlo. Chybět nebude diskotéka DJ Lubo-
še Nosála, ale i mnoho překvapení. Předprodej 
vstupenek začíná 6. února 2020.

Ivana Bačáková

KULTURNÍ SERVIS
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
23. 2. 2020 - Masopust na statku
Masopustní veselí se zabijačkovými pochout-
kami i maškarami. Šrámkův statek Piletice.

CHEB
1.–2. 2. 2020 - Výstava železničních modelů
V  Hlavním sále Kulturního centra Cheb. 
Ústředním exponátem je kolejiště v  měřít-
ku TT s délkou přes 35 m, které napodobuje 
provoz na skutečné trati s několika stanicemi 
postavenými dle skutečných vzorů v ČR. Sou-
částí výstavy jsou i další kolejiště s ovládáním 
pro děti.

KUTNÁ HORA
26. 2. 2020
Varhanní koncert v kapli Vlašského dvora
Kaple svatého Václava a  Vladislava ve  Vlaš-
ském dvoře se v čase 17.00–18.00 hodin ro-
zezní a  znovu ožije. Za  nově restaurované 
varhany se posadí varhaník a klavírista Pavel 
Smíšovský. Vstup zdarma. Na  zahřátí horký 
džus nebo svařené víno.

LITOMYŠL
1. 2.–19. 4. 2020 - Babiččina Barunka 
- 200 let od narození Boženy Němcové
Regionální muzeum v  Litomyšli od  úterý 
do  pátku v  čase 9.00–12.00 a  13.00–17.00 
hodin, v sobotu a v neděli v čase 9.00–17.00 
hodin. Výstava připomínající výročí 200 let 
od narození slavné české spisovatelky Bože-
ny Němcové. Vzhledem k tomu, že Němcová 
v Litomyšli během svého života dvakrát po-
bývala, nelze jubileum pominout.

POLIČKA
Do 26. 4. 2020
Retrogaming–počátky počítačů u nás
V poličském muzeu najdete takzvané pařan-
ské doupě, tedy hernu s historickými počítači, 
s herním automatem i s moderními PC s emu-
látory se stovkami her. To vše je součástí výsta-
vy, na které mohou tatínkové a dědové sou-
časné generaci ukázat, na čem a co hráli oni!

TELČ
21. 2. 2020 - Masopust v Telči
V 11.00 hodin přivítáme na náměstí průvod 
masek studentů GOB a SOŠ Telč a dětí ze zá-
kladních a  mateřských škol. Můžete se těšit 
i na vepřové hody.

TŘEBOŇ
15. 2. 2020 - Kolem Světa za Hanzelkou 
Symbolická cesta od  hotelu Svět na  hřbitov 
sv. Jiljí k  místu posledního odpočinku Jiřího 
Hanzelky (24. 12. 1920–15. 2. 2003). Trasa pro 
pěší či běžce je dlouhá 12 km. Začátek akce je 
v 15.00 hodin.

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

únor 2020 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE ÚNOR 2020

JUDY (JUDY)
Životopisný, Drama / USA / Bioscop

Renée Zellweger (Deník Bridget Jonesové) se svým strhu-
jícím hereckým výkonem doslova převtělila v jednu z nej-
slavnějších žen stříbrného plátna. V životopisném roman-
tickém dramatu Judy ji bravurně sekundují Rufus Sewell 
(Iluzionista), Michael Gambon (sága Harry Potter) či Finn 
Wittrock (La La Land). Judy Garland je fenomenální zpěvač-
ka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává mi-
láčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony divá-
ků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. 
Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají vyso-
kou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem je al-
kohol a závislost na lécích. V zimě roku 1968 přijíždí Judy 
do Londýna, aby vystoupila na turné beznadějně vyproda-
ných koncertů. Docházejí jí peníze a její manželství se hrou-
tí. Od počátku jejího celosvětového úspěchu v muzikálu Ča-
roděj ze země Oz uplynulo 30 let. Neodolatelným smyslem 
pro humor a vřelostí okouzluje všechny kolem, ať už se set- 
kává s hudebníky, fanoušky či přáteli. Její sny o romantic-
ké lásce se zhmotňují, když potkává Mickeyho Deanse. Ale 
pod maskou šťastné hvězdy se skrývá křehká žena. Poté, 
co v záři reflektorů strávila tvrdou prací uplynulých čtyřicet 
let, je vyčerpaná. Vracejí se jí vzpomínky na ztracené dět-
ství a ze všeho nejvíc touží být doma se svými dětmi. Najde 
v sobě sílu pokračovat?
Hrají: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Finn Wittrock, Jessie 
Buckley, Michael Gambon
Režie: Rupert Goold
Hrajeme: 18. a 19. února  od 17:30 ve 2D 
                     20. a 21. února od 20:00 ve 2D

PÍSEŇ JMEN (THE SONG OF NAMES)
Drama, Thriller / Kanada / Bohemia MP

Vynikající Clive Owen a Tim Roth excelují v poutavém de-
tektivním příběhu, jejímž vrcholem je právě Píseň jmen. 
Martin poznal svého adoptivního bratra Dovidla v  deví-
ti letech, kdy v Evropě zuřila druhá světová válka. Dovidl, 
stejně starý polský Žid, který našel útočiště v jeho rodině, 
byl neuvěřitelně nadaným houslistou. Ve svých jednadva-
ceti letech měl zažít svůj velký londýnský debut, ale těsně 
před ním záhadně beze stopy zmizel, což velice zostudilo 
celou jeho rodinu. Skoro po čtyřiceti letech je Martin svěd-
kem představení mladé houslistky a je překvapen, protože 
pozná, že tuto partituru ji nemohl naučit nikdo jiný než Do-
vidl. To ho přiměje vydat se na dalekou cestu, která jej dove-
de k odhalení šokujícího tajemství.
Hrají: Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack, Saul 
Rubinek, Eddie Izzard, Jonah Hauer-King
Režie: François Girard
Hrajeme: 18. a 19. února  od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz, Bioscop, Bohemia MP

1.–2. 2. 17:30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
1.–2. 2.  20:00
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie, Satira / ČR, N. Zéland / 2D 
4.–5. 2. 17:30
MŮJ PŘÍBĚH
Drama, Romantický / Česko / 2D
4.–5. 2.  20:00
AMUNDSEN
Životopisný / Norsko, Švédsko / 2D 
6.–7. 2. 17:30
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie. Krimi / Česko / 2D
6.–9. 2.   20:00
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ
PROMĚNA HARLEY QUINN)
Akční, Dobrodružný / USA / 2D
8.–9. 2. 17:30
MODELÁŘ
Drama, Thriller / Česko / 2D
11.–12. 2.  20:00
MODELÁŘ
Drama, Thriller / Česko / 2D
11.–12. 2. 17:30
REBELKY
Komedie / Francie / 2D
13.–14. 2. 17:30
DOLITTLE
Komedie, Rodinný / USA / 2D
13.–16. 2.  20:00
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie / Česko / 2D
15.–16. 2. 17:30
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy, Dobrodružný / Norsko / 2D
18.–19. 2. 17:30
JUDY
Životopisný, Drama / USA / 2D
18.–19. 2.  20:00
PÍSEŇ JMEN
Drama, Thriller / Kanada / 2D
20.–21. 2. 17:30
DARIA
Mysteriózní, Thriller / Česko / 2D
20.–21. 2.  20:00
JUDY
Životopisný, Drama / USA / 2D
22.–23. 2. 17:30
JEŽEK SONIC
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D
22.–23. 2.  20:00
FANTASY ISLAND
Dobrodružný, Horor / USA / 2D
25.–26. 2. 17:30
JEŽEK SONIC
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D
25.–26. 2.  20:00
SVIŇA
Thriller / Slovensko / 2D
27. 2.–1. 3. 17:30
VOLÁNÍ DIVOČINY
Dobrodružný, Rodinný / USA / 2D
27.–28. 2.  20:00
MALÉ ŽENY
Drama, Romantický / USA / 2D 
29.2.–1. 3.  20:00
1917
Válečný, Drama / USA, V. Británie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

2. 2.
ZNÁTE Z TELEVIZE
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

9. 2.
KRTEK A OREL
Pásmo pohádek / ČSR / 35 mm

16. 2.
KAMARÁDI Z TELEVIZE III.
Pásmo pohádek / ČSR / 35 mm

23. 2.
ČTYŘLÍSTEK
Pásmo pohádek / ČSR / 35 mm

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

27. prosince 2019 se již po desáté zaplnily slavo-
nické tělocvičny a kuželna sportovními nadšen-
ci při kláních ,,Mexického víceboje‘‘.

 � Jubilejní desátý Mexický víceboj ve Slavonicích se vydařil
Plná soupiska 32. soutěžních dvojic opět za-
ručovala vynikající sportovní úroveň při všech 
deseti disciplínách. O  dramata v  téměř dva-

náctihodinovém zápolení se postaraly soutěže 
v košíkové, kopech na cíl, šipkách, badmintonu, 
stolním fotbálku, ping pongu, florbalu, líném 
tenisu, nohejbalu a kuželkách.  
Po  odehrání neuvěřitelných 320 zápasů tak 
mohli být ve  večerních hodinách na  slavonic-
ké kuželně dekorováni na třetím místě borci tý-
mu ,,3‰ Hříšice‘‘ ve složení Michal Pokorný 
a Pepa Beseda, a o první a druhé místo se po-
dělila družstva ,,Lazaři‘‘ ve složení Honza Ku-
beš a Petr Doležal a borci z týmu ,,Kulhavky‘‘ 
reprezentovaný Zbyňou Bártů a  Lubošem 
Kryzanem (viz foto).
Chtěli bychom tímto ocenit příkladnou a  bez-
problémovou reprezentaci všech 64 soutěží-
cích, poděkovat jedincům, kteří nám pomáha-
li s organizací turnaje a vyzdvihnout sponzory, 
s jejichž příspěvky a cenami pro soutěžící dosa-
huje turnaj jedinečné kvality. Na závěr bychom 
za pořadatele chtěli popřát všem hodně štěstí 
a zdraví v roce 2020.

Miroslav Kadrnoška

Milí čtenáři, rádi bychom vás informovali 
o první nabídce z Domu gobelínů.
Již začátkem března proběhne kurz paličko-
vání pod vedením lektorky Jany Krausové. 
Kurz se uskuteční ve dvou po sobě jdoucích 
nedělích, 8. a  15. března 2020. Ještě zbývá 
několik posledních míst na  tento oblíbený 
workshop.
Do  nové návštěvnické sezóny vstoupíme 
ve středu 1. dubna 2020, kdy znovu otevře-
me brány našeho tkalcovského muzea Domu 

 �Dům gobelínů v nové sezóně 2020
gobelínů. Stejně jako minulý rok, tak i  letos 
jsme pro vás připravili lákavý a  pestrý pro-
gram. Kromě stálých expozic se můžete těšit 
na dvě nové výstavy tkaných výrobků a tapi-
serií, na které vás pozveme v následujících vy-
dáních Jindřichohradeckého zpravodaje. Již 
nyní vás zveme na účast v oblíbených víken-
dových workshopech.
Budeme se na vás opět těšit v nové sezóně!

Marie Havlová

V neděli 1. března od 15.00 hodin můžete 
v Kulturním domě Střelnice navštívit diva-
delní představení pro děti s názvem „Kou-
zelná školka–Michalovi mazlíčci“, které 
znáte ze stanice Déčko České televize.  Čeká 
na  vás oblíbené a  zábavné představení pro 
rodiny s dětmi ve věku 2–9 let. Přijďte si hrát, 
přijďte se bavit, a hlavně se smát! Vstupenky 
jsou v  prodeji online na: www.kultura.jh.cz, 
a také v pokladně KD Střelnice. 

Helena Byrtusová

 �Dětské publikum pobaví 
Michal Nesvadba
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.
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K NEJVZÁCNĚJŠÍM DÍLŮM
ČESKÉ RENESANCE PATŘÍ

TŘETÍ NÁDVOŘÍ 
JINDŘICHOHRADECKÉHO 

ZÁMKU. PODOBA TŘETÍHO 
NÁDVOŘÍ POCHÁZÍ Z DRUHÉ 

POLOVINY 16. STOLETÍ.

ÚDAJE
ZÁJMENO
OSOBNÍ

STŘ. RODU

ELAMSKÁ
BOHYNĚ

ZEMĚ
KURZÍVA BLOK ASIJSKÝ

SOKOLÍK ZÁPOR TUNA VOLEBNÍ
SCHRÁNKA PROUD ŘÍM. ČÍSL.

495
CHEM. ZN.
KYSLÍKU OPASEK TŘÍSKA

(SLOV.)

1. ČÁST 
TAJENKY

JM. FR. SPIS. 
FRANCE

DRUH PEPŘE

POKOLENÍ

PALMA

ELEKTRON-
VOLT

PALUBNÍ
ČÍŠNÍK

SÍLA PRIMÁT

PROJE-
VOVAT 

NESPOKO-
JENOST

A SICE

MOSKEVSKÁ
PĚŠÍ ZÓNA

PRÁŠEK
NA NÁDOBÍ

DEPRESIVNÍ
NÁLADA

INKOUST
(ANGL.)

JINAM

SLOVENSKÝ
DENÍK

ŘECKÉ
PÍSMENO (É)

ČÁST
ČR

NEVIDOMOST

ZN. ELEKTRO-
NIKY

NARKOTIC.
LÁTKA

MPZ
SLOVINSKA

ZPĚVOHRA

PÍSEMNOST

POTÁPĚČSKÝ
ZVON

CHEM. ZN.
SODÍKU

HRADBA

ZASTÉNÁNÍ

BARVA NA
VAJÍČKA

3. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN.
UHLÍKU

CHEM. ZN.
OLOVA

ELEFANT

DOSLOVNÝ
PŘEKLAD

OZN. PRO
VOLT

VOLT-
AMPÉR

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

JM. ŠVÉD.
KRÁLŮ

JEMNÁ
MLHA

MPZ
NORSKA

ŠKODLIVÝ
ŠAT. MOTÝL

4. ČÁST 
TAJENKY

OBOJŽIVEL.
S OCASEM

UDICE
(ITAL.)

V BOXU
KNOCK-OUT

HUMNO

POTOMEK
MUŽ. POHL.

MLÁDĚ 
SKOTU

INIC. REŽIS.
LIPSKÉHO

NAN

INIC. HERCE
OLIVY

SPZ
TÁBORA

KONSTRUKCE
STŘECHY

V HUDBĚ
(PIANO)

STARÁ
JEDNOTKA

VÁHY

PŘÍLIŠ
(ANGL.)

STUPEŇ 
V KARATE

OZN. NAŠICH
LETADEL

MPZ ADENU

CHEM. ZN.
TANTALU

LEPIDLO
(ZAST.)

PRORADNÉ

LISTNATÝ
STROM

HAROLD
LLOYD

24 HODIN

PŘEDLOŽKA
(KU)

100 m2

TYP AUTA
FORD

HASNICE

JEDNA
(FRANC.) NÁPOVĚDA: 

ANATOLE, INK, SME,
KALK, AMO, ARBAT,

SANYO, OROČ, UN, ITA

OZN. PRO
VÝKON
(KŮŇ)

USAZENINA

OZN. PRO
POLOMĚR

KDOULOŇ

SEVER

CHEM. ZN.
URANU

OZN. PRO
AR

2. ČÁST 
TAJENKY

JESTLIŽE
(SLOV.)
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

3. února, 18:00 hod.
MODERNÍ TRENDY 
V OCHRANĚ ROSTLIN
Přednáška Davida Broma
Dům dětí a mládeže, 
Růžová ulice

5. února, 16:30 hod.
EXPEDICE JOSEFOVKA 2019
Přednáška Miloslava Svitáka
Městská knihovna

5. února, 19:00 hod.
SÉBASTIEN THIÉRY 
„DVA NAHATÝ CHLAPI“
Divadelní představení.
KD Střelnice

6. února, 9:00 hod.
LEONARDO DA VINCI
Přednáška VU3V
Městská knihovna

6. února, 11:00 hod.
ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE
Přednáška VU3V
Městská knihovna

9. února, 15:00 hod.
PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLES
Loutky bez hranic. 
Pohádky na ZUŠ
ZUŠ V. Nováka

   5. 3.   NATALIE SCHWAMOVÁ – KLAVÍR – KPH 
10. 3.  „ZNOVU A LÍP“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
15. 3.  SENIOR KLUB
19. 3.  „GIN GAME“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
22. 3.  „KOSÍ BRATŘI“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

ÚNOR 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

9. února, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer 
pro střední a starší generaci. 
K tanci a poslechu hraje 
MTO V. Kriso
KD Střelnice

10. února, 18:30 hod.
VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTELÉ 
STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE
Následuje přednáška
PaedDr. Františka Fürbacha
„Jindřichův Hradec 
před 100 lety – rok 1920“.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

12. února, 16:30 hod.
TOSKÁNSKO - HORY, MĚSTA, PAMÁTKY
Přednáška 
Ing. Jaromíra Nováka
Městská knihovna

13. února, 19:00 hod.
4TET
Koncert
KD Střelnice

14. února, 19:00 hod.
GILLES DYREK 
„BENÁTKY POD SNĚHEM“
Pantheon production. 
Divadelní předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

15. února, 20:00 hod.
CHARLESTON
Taneční večer ve stylu 
20. a 30. let. 
K tanci a poslechu hrají 
Zatrestband 
a Old Steamboat Jazz Band
KD Střelnice

16. února, 13:00 hod.
MASOPUSTNÍ 
PRŮVOD MASEK
Centrum města

16. února, 16:00 hod.
„ČARODĚJNÁ POHÁDKA“
Divadýlko Mrak. 
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“ 
KD Střelnice

20. února, 16:00 hod.
SENIOŘI 
V BEZPEČÍ I V DOPRAVĚ
Beseda 
s Mgr. Hanou Millerovou 
a Václavem Kovářem
Centrum sociálních služeb

20. února, 16:30 hod.
POMNÍKY 
VELKÉ VÁLKY 
NA JIHU ČECH
Přednáška Jakuba Drozdy
Městská knihovna

20. února, 19:00 hod.
„ŠANCE KVERULANTA 
V BOJI S PAPALÁŠI“
Přednáška Vojtěcha Razimy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

22. a 23. února, 14:00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
KD Střelnice

26. února, 16:30 hod.
OD TROSEK 
NA HRUBOSKALSKO
Přednáška 
Mgr. Libora Drahoňovského
Městská knihovna

Probíhající výstavy:

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

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

POZVÁNKY na březen

                     1. 3.  KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ – KD STŘELNICE
                     7. 3.  ARAKAIN – KONCERT – KC JITKA 
                     9. 3.  PAMATUJ! – VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
                  12. 3.  TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE – KD STŘELNICE 
                  13. 3.  23. DIVADELNÍ PLES – KD STŘELNICE
                  27. 3.  KONCERT KAPELY KOLLÁROVCI – KD STŘELNICE
       27.–29. 3. 4. ROČNÍK FLAUTOVÁNÍ – ZUŠ
                  29. 3.  VYNÁŠENÍ SMRTKY
                  29. 3.  SNĚHURKA – POHÁDKA NA ZUŠ
       30.–31. 3.  PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH 
  – DS JABLONSKÝ – KD STŘELNICE


