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ka, aby bylo veselo. U každého domu se zastavili na tanec 
s hospodyní. Zde byli obdarováni koblihami, koláči, uze-
ným masem, jitrničkami, slivovicí a  případně finančním 
příspěvkem. Maškary spolu i s ostatními občany a diváky 
při hudbě tančily. Maškary během průvodu žertovaly podle 
toho, co znázorňovaly. Po obchůzce vesnicí končíval prů-
vod pochováním basy. Tento den přesně o půlnoci končilo 
třídenní hýření, hostiny a tancování. Příštích 40 dní se měl 
každý věnovat rozjímání a půstu. 
Kulturní dům Střelnice zve příznivce masopustního vese-
lí 10. února 2013 na tradiční masopustní průvod s typic-
kým pestrobarevným procesím maškar, provázeným diva-
delníky a muzikanty. Průvod se vydá od baráčnické rychty 
ve 13 hodin a projde ulicí Na Příkopech, Husovou a Klášt-
erskou na Masarykovo náměstí, kde se odehraje krátké kul-
turní vystoupení. Poté průvod projde ulicí Panskou na ná-
městí Míru, kde vyvrcholí bohatý doprovodný program 
překvapením. Jelikož po  masopustním veselí následuje 
čtyřicetidenní půst, nebude chybět ani typické masopust-
ní hodování a tancovačka. Proběhne soutěž v pojídání jitr-
nic a pití piva. Masky a maškary vítány, kostýmy lze zapůjčit 
na baráčnické rychtě ve středu 6. 2. 2013 od 16.00 do 18.00 
hodin. Na  realizaci se spolupodílí Obec baráčníků „Ku-
nifer“, divadelní společnost Jablonský a  kapela Ukrutan-
ka. Kulturní dům Střelnice ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže zároveň zve všechny děti na Dětský maškarní 
karneval, který se koná v kulturním domě Střelnice v so-
botu 9. 2. 2013 a v neděli 10. 2. 2013 vždy od 14.00 ho-
din. Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 26. 
1. 2013.

Ivana Bačáková

Masopust je lidový svátek, který se slaví ve  dnech před-
cházejících Popeleční středě, kterou začíná 40ti den-
ní půst před Velikonocemi. Protože datum Veliko-
noc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i  Masopust.  
Masopustní dny: Tučný čtvrtek. Tento den se konaly oblí-
bené zabijačky, pekly se husy, připravovala zvěřina a vše se 
notně zapíjelo pivem. Pověra praví: Kdo v tento den hod-
ně jí a pije, tomu v příštím roce nebude chybět síla a zdra-
ví. Taneční neděle. Již podle názvu je zřejmé, že tento den 
byl zasvěcen tanci. Někde tancovačky začínaly už v sobotu 
a končily až v pondělí v noci. Tanečníci se velmi snažili, aby 
se naplnila pověra, která říkala: Obilí a len bude letos tak 
vysoké, jak vysoko budou tanečníci vyskakovat. Maškar-
ní úterý. Rozpustilý průvod masek a maškar dominoval 
tomuto dni. Dovádění masek leckde doplňovaly žákovské 
divadelní hry a spousta krajových zvyků. Průvodu domi-
novala většinou maska medvěda, kterého vodil na řetězu 
medvědář. Další zvířecí masky (kůň, kozel, prase, kráva…) 
patřily také k pravidelným účastníkům průvodu. Tradičně 
se objevovala bába s dědkem v nůši a nevěsta se ženichem. 
Dále pak masky tuláka, žebráka, kominíka, četníka, haj-
ného, drába, rychtáře, flašinetáře, klauna, vojáka, smrtky. 
Chlapci či muži se tradičně převlékali za ženy, báby, za mat-
ky s dětmi. Ženy naopak za muže. Začátek průvodu býval 
zpravidla u starosty, jehož účastníci maškarního průvodu 
žádají o povolení a slibují, že nebudou tropit neplechu. Před 
průvodem šel hlasatel - principál s drábem a všem ozna-
moval, aby mu udělali cestu, že slavný průvod se blíží. Prů-
vodu udávala takt kapela, obyčejně ve složení trubka, har-
monika, housle, vozembouch a buben nebo i celá dechová 
kapela. Každá maska dělala rámus dle svého vkusu, zkrát-
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ZBAVTE SE STARÉHO ELEKTRA!
Díky probíhající soutěži můžete vyhrát 
zajímavé ceny. 

Více na straně 4

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA 

SLAVÍ DESÁTÉ NAROZENINY
I nadále chce pomáhat rodinám, pečujícím 
o handicapované děti.

Více na straně 12

KD STŘELNICE ZVE DO DIVADLA
K vidění bude hra Léčitel v podání Divadelního 
spolku Kašpar. Divadelní představení mimo 
předplatné.

Více na straně 15

Masopustní průvod zpestří druhou 
únorovou neděli
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Užitečné kontakty a tísňová volání

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na březen

Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

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

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

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických pohotovos-
tí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

NOVÁ SOUTĚŽ JINDŘICHOHRADECKÉHO ZPRAVODA JE JE TADY!

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

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

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

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236
 
Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

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

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
 Tel.: 384 362 459

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

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

Milé čtenářky, milí čtenáři,
počínaje únorovým číslem najdete v Jindřichohradeckém zpravodaji novou minisoutěž o knihu s názvem Jind-
řichův Hradec – Město nad Vajgarem a další drobné dárky. Vaším úkolem bude pouze uhádnout místo, kde by-
la pořízena konkrétní fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na e-mail: 
kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 
377 01. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu a telefonický kontakt. Jméno vítěze bude zveřejněno v dalším vy-
dání JH Zpravodaje. Dnes tedy přinášíme první snímek a těšíme se na vaše odpovědi. Hodně vědomostí, popř. 
úspěšných tipů přeje

Redakční rada JH Zpravodaje
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V rámci veletrhu byl pokřtěn nový 
propagační materiál města
Jindřichův Hradec se od čtvrtka 17. ledna do ne-
děle 20. ledna prezentoval na brněnském výstavišti 
v rámci veletrhu turistických možností v regionech 
Regiontour samostatně v expozici Jihočeského kraje 

a také v expozici Czech Tourismu společně s ostat-
ními městy sdružení Česká inspirace. Na zahájení 
prezentace města pokřtil hejtman Jihočeského kraje 
Jiří Zimola společně se starostou Stanislavem Mrv-
kou novou brožuru Hravý Hradec.

Karolína Průšová

vance Petra Ficala v rozmezí 2. až 6. ledna 2013 sil-
ně obsazeného mezinárodního turnaje v  němec-
kém Regensburgu, kde obsadili první místo.

Partnerské město Zwettl   
přivítalo nový rok
V  partnerském městě Zwettl se již tradičně 
uskutečnila novoroční společenská akce na při-
vítání nového roku. Za město Jindřichův Hra-
dec se této události zúčastnila v pátek 11. led-

na tříčlenná delegace ve  složení místostarosta 
Bohumil Komínek, místostarosta Pavel Vejvar 
a vedoucí kanceláře starosty Jana Říhová.

Občané měli možnost besedovat 
s představiteli města
Již tradičně uspořádal spolek Přátelé starého Jin-
dřichova Hradce besedu s  představiteli města 
v  konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. 
Setkání se konalo v pondělí 14. ledna za účasti sta-
rosty města Stanislava Mrvky, místostarosty Pav-
la Vejvara a Bohumila Komínka. Vedoucí odboru 
rozvoje Vladimír Krampera občanům představil 
nejvýznamnější realizované investiční akce roku 
2012 a přiblížil plánované akce na rok 2013. Ve-
doucí oddělení památkové péče Milan Bureš pre-
zentoval provedené akce týkající se památkové pé-
če za loňský rok. V závěru měli občané možnost 
klást představitelům města otázky, vyjadřovat své 
názory a připomínky.

Slavnostně jsme přivítali rok 2013
Nový rok společně přivítali Jindřichohradečáci 
v úterý 1. ledna 2013 na náměstí Míru. Po zhléd-
nutí krátkého filmového ohlédnutí za děním v na-
šem městě v  uplynulém roce a  tradičním novo-
ročním projevu a přání starosty Stanislava Mrvky 
byl z městské věže odpálen slavnostní ohňostroj. 

Čeští koordinátoři projektu Města 
v rozletu se sešli v Třeboni
Ve středu 9. ledna se v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Třeboni uskutečnilo jedno z dalších setká-
ní koordinátorů české strany přeshraničního projek-
tu Města v rozletu. Zástupci z Jindřichova Hradce, 
Telče a Třeboně se sešli za účelem projednání nejdů-
ležitějších projektových otázek, jako jsou rozpočto-
vé položky, milníky, projektové internetové stránky 
a spolupráce s rakouskými partnery. Na závěr jedná-
ní se všechny strany dohodly na otázkách týkajících 
se projednaných záležitostí, které byly vzneseny při 
velkém setkání všech šesti měst 22. ledna ve Zwettlu.

Starosta poděkoval malým   
hokejistům
Za vzornou reprezentaci města Jindřichův Hradec 
poděkoval v pondělí 14. ledna starosta města Sta-
nislav Mrvka spolu s  místostarosty Bohumilem 
Komínkem a  Pavlem Vejvarem mladým hokejis-
tům v refektáři Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií. Hráči ročníku 1999 a mladší Klu-
bu ledního hokeje Vajgar Jindřichův Hradec se pod 
vedením trenérů Jaromíra Pytlíka a Daniela Filipa 
zúčastnili na pozvání jindřichohradeckého odcho-

UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,

v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour na-
še město představilo novinky, které by měly při-
lákat větší množství návštěvníků nejen v  letní 
turistické sezóně. Jednou z  novinek v  letošním 
roce je brožura Hravý Hradec, což je dvaceti čtyř 
stránkový propagační materiál města Jindřichův 
Hradec zaměřený především na  nejmenší ná-
vštěvníky města. Od  samého začátku jsme chtěli 
zajímavou, neotřelou a  také vtipnou formou in-
formovat nejen dětské návštěvníky o  největších 
turistických atraktivitách Jindřichova Hradce, ja-
ko jsou například Státní hrad a zámek, Jindřicho-
hradecké úzkokolejky, Muzeum Jindřichohradec-
ka či Dům gobelínů, kulturních tradic a  řemesel. 
Textová část je doplněna fotografiemi zmíněných 
turistických cílů a  také mapou, kde jsou tyto cíle 
vyznačeny. Brožura Hravý Hradec bude k dostání 
na  jindřichohradeckém Informačním středisku, 
na  Infocentrech prakticky po  celé České republi-
ce, dále na  místech, která jsou v  brožurách zmí-
něna a  také u  všech partnerů z  oblasti cestov-
ního ruchu, se kterými město Jindřichův Hradec 
spolupracuje. V  dohledné době na  brožuru Hra-
vý Hradec naváže další propagační materiál s ná-
zvem Hravé Hradecko. V  něm najdete pozvánky 

za  atraktivitami v  okolí Jin-
dřichova Hradce. Věřím, že 
se vám oba nové propa-
gační materiály budou lí-
bit a  budete s  jejich obsa-

hem spokojeni.

Stanislav Mrvka
starosta města
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

V Jindřichově Hradci se loni narodilo 609 dětí

Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte!
Dostali jste pod vánoční stromeček novou elektroniku? Dali jste ji svým blízkým? Nezapomeňte se pak ekologicky zbavit starých spotřebičů, kte-
ré už nebudete potřebovat. Můžete díky nim vyhrát tablet Samsung a další zajímavé ceny. Stále totiž probíhá soutěž „Sbírej a vyhraj!“, kterou jsme pro 
vás připravili ve spolupráci s Jihočeským krajem a neziskovou organizací ASEKOL. Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vytisknete soutěžní leták 
z webových stránek města, nebo ze stránek www.asekol.cz, případně si jej ofotíte z tohoto JH Zpravodaje. Pak už jen stačí odnést staré elektrospotřebiče 
na sběrný dvůr v Jindřichově Hradci, kde obdržíte razítko za každý jeden spotřebič. Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a leták odešlete 
na PO BOX 75, 46 0003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na vý-
hru! Šance se ještě zvyšuje, když se pustíte do povánočního úklidu, prohledáte půdy, sklepy a šuplíky, a vyhodíte všechno elektro, které už nebudete nikdy 
potřebovat nebo které vám nahradí nové. Čas sbírat a vyhrát máte až do konce února, kdy se budou losovat vítězové za celý kraj, první místo bude oceně-
no zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových 
stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!

František Bulíček

1.

2.

3.

4.

5.

Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................................... Telefon: ......................................................

Adresa: ............................................................................................................................................................................ E-mail: .......................................................

Místo odevzdání spotřebičů: ................................................................................................................................................................................................................

Patří elektrický a elektronický odpad do komunálního odpadu? (zaškrtni)       Ano  / Ne                KRAJ: ...................................................................................

SBÍREJ

Jak se zbavit 
zbytečných elektrospotřebičů ??

5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěsím vyhraješ!

více info na www.asekol.cz
Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na 

PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3

VYHRAJ
... nový Tablet
a mnoho dalších cen

V  roce 2012 přišlo v  našem městě na  svět 609 dětí. V  předcho-
zím roce, tedy v roce 2011, se jich narodilo 651, což je po srovná-
ní s  loňským rokem o 42 dětí více. V roce 2012 se narodilo více 
chlapců (315) než děvčat (294). Z  toho bylo 7 dvojčat. Nejplod-
nějším měsícem byl březen. V roce 2012 bylo nejčastějším kluči-
čím jménem 1. Jan, 2. Jakub a 3. Tomáš, holčičím pak 1. Tereza, 
2. Eliška a  3. Adéla. Pro srovnání v  roce 2011 se chlapců naro-

dilo 351, děvčat 300, z  toho dvojčat bylo 6. Nejplodnějším mě-
sícem byl květen. V  roce 2011 bylo nejčastějším klučičím jmé-
nem 1. Jan, 2. Adam, Tomáš (stejný počet), 3. Matyáš a holčičím 
1. Eliška, 2. Tereza, 3. Karolína. Údaje poskytla matrika Městské-
ho úřadu Jindřichův Hradec.

Karolína Průšová
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ODBOR DOPRAVY

Novela zákona o silničním provozu přináší změny
V úterý 15. ledna se uskutečnilo pracovní setkání zástupců auto-
škol, Policie ČR a  pracovníků odboru dopravy Městského úřadu 
Jindřichův Hradec. Byla prodiskutována problematika novely zá-
kona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která nabyla účinnosti 
19. ledna 2013. Zástupci odboru dopravy Rostislav Prchal, zkušeb-
ní komisař a Dagmar Vlková, pracovnice oddělení evidence řidičů 
informovali o praktickém dopadu této novely k občanům a auto-
školám. Ve vztahu k občanům, kteří si budou vyřizovat vydání ři-
dičského průkazu od 19. ledna nastávají následující změny. Pro vy-
dání řidičského průkazu budou sloužit dva typy žádostí. První typ 
žádosti – „Žádost o vydání řidičského oprávnění“ se užije při vy-
dání prvního řidičského průkazu a rozšíření řidičského oprávně-
ní. Tento typ žádosti bude vytištěn pracovnicí přepážky a žadatel 
o udělení řidičského oprávnění ji pouze podepíše. Druhý typ žá-
dosti „Žádost o vydání řidičského průkazu“ bude sloužit k výměně 
řidičského průkazu z důvodu změny údajů, uplynutí platnosti, při 
ztrátě, odcizení, zničení, poškození. Na tuto výměnu budou do vy-

Ještě asi pět procent domů v České republice má olověné vnitř-
ní rozvody vody. Olovo, které se z  nich do  pitné vody uvolňu-
je, je přitom nebezpečné především pro děti a jejich vyvíjející se 
nervový systém. I když lze obsah olova snížit např. odpouštěním 
vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevy-
hovující rozvody vyměnit za  nové, nezávadné. Ministerstvo pro 
místní rozvoj proto vyhlásilo „Podpůrný program na odstranění 

olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro by-
dlení)“. Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt 
na webových stránkách ministerstva www.mmr.cz. Dotace je po-
skytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 
20 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti 
vyprší 15. února 2013. 

Lenka Zimmelová

Podpora výměny domovních olověných rozvodů v roce 2013

čerpání zásob stávajících předtisků používány dosavadní žádosti. 
Profesní způsobilost řidiče bude zaznamenána do řidičského prů-
kazu, který bude vydán na dobu 5 let. Správní poplatek je v tomto 
případě 50,- Kč za změnu údajů v  řidičském průkazu. Dále bylo 
upozorněno na skutečnost, že do 31. prosince 2013 končí platnost 
řidičských průkazů vydaných do 30. dubna 2004. Řidičské průka-
zy vydávané od 1. května 2004 mají již platnost řidičského průka-
zu vyznačenou na řidičském průkazu (na této platnosti se nic ne-
mění). Ve vztahu k autoškolám se mění typy výcvikových vozidel 
pro skupinu řidičského oprávnění A2, A a C+E. Mění se podmín-
ky pro přijetí k výuce a výcviku s dosažením předepsaného věku 
a tiskopis „Žádosti o přijetí k výuce a výcviku“. Pro žadatele řidič-
ského oprávnění pro řízení skupiny vozidel A1, A2, A, B a T nebu-
de závěrečná zkouška zatížená zkouškou z ovládání a údržby. Při 
rozšiřování řidičského oprávnění ze skupiny A1 na A2 nebo z A2 
na A se zkouška bude provádět jen z jízdy (doplňovací zkouška).

Zbyněk Heřman

Na restaurování křížové cesty byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu 
Jihočeského kraje
Křížová cesta ke svatému Jakubu byla připo-
mínána již na počátku 16. století a je nemo-
vitou kulturní památkou. Následná úprava 
podoby 11. zastavení křížové cesty ke koste-
líku sv. Jakuba byla provedena díky nákladu 
Anny Beerové roku 1693, 12. zastavení bylo 
později doplněno v roce 1869. Jednotlivá za-
stavení tvoří výklenkové kaple, v  jejichž ni-
kách byly původně umístěny malby na  ple-
chu představující pašijové výjevy. V  době 
kolem roku 1850 je vytvořil podle obrazů 
křížové cesty v  kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie Jan Scheffel z  Jindřichova Hrad-
ce. V prvních dvou zastaveních bylo původ-
ně po  dvou výjevech. Autorem posledního 
14. obrazu Pohřeb Páně je Jan See. Plechové 
desky (obrazy pro výklenkové kapličky kří-
žové cesty byly provedeny jako repliky křížo-
vé cesty z kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
přičemž návrhy pro tyto obrazy vytvořil re-
nomovaný malíř Josef Frührich) byly dlou-
hodobě v  havarijním stavu, zkorodované 
a  malba na  nich byla nezřetelná. V  součas-
né době jsou plechové desky z křížové cesty 
ze všech zastavení odstraněny. Obnova kří-

žové cesty byla v  minulosti provedena v  le-
tech 1848, 1900 a 1993. K restaurování jed-
notlivých zastavení bylo vydáno orgánem 
státní památkové péče několik rozhodnutí. 
Již v  průběhu restaurátorských prací v  roce 
1993 bylo např. třetí zastavení bezprostřed-
ně po restaurování napadeno vandaly a jed-
na část voluty byla uražena. V měsíci únoru 
1994 bylo poškozeno první a čtvrté zastave-
ní křížové cesty. Oprava byla následně dle 
rozhodnutí orgánu státní památkové péče 
provedena rovněž kvalifikovaným restaurá-
torem. V  loňském roce prováděl restaurá-
torské práce akademický sochař Vladimír 
Krninský z  Jindřichova Hradce. Na  restau-
rování křížové cesty v roce 2012 byl poskyt-
nut finanční příspěvek z  rozpočtu Jihočes-
kého kraje Grantového programu Nemovité 
kulturní památky 2012. Restaurováno bylo 
12 ks žulových zastavení křížové cesty. Cel-
kové náklady činily 213  465 korun, z  toho 
dotace od  Jihočeského kraje byla 100 tisíc 
korun a z městského rozpočtu bylo vynalo-
ženo 113 465 korun. 

Milan Bureš

ODBOR ROZVOJE
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MĚSTSKÁ POLICIE
Výpis z událostí
Poctivý nálezce. V  úterý 8. ledna odevzdal 
strážníkům vedoucí prodejny LIDL naleze-
nou peněženku s  15  900,-Kč. O  tu se druhý 
den přihlásil devětapadesátiletý muž z Trho-
vých Svinů, který ji z  roztržitosti ponechal 
v nákupním košíku. 
 
Krádež. V  pátek 4. ledna ve  večerních ho-
dinách provedli strážníci kontrolu totožnos-
ti dvacetiletého mladíka z  okresu Jindřichův 
Hradec, kterého zadrželi pracovníci ČD krát-
ce poté, co během jízdy odšrouboval ze dveří 
vagónu šest šroubů. Vzhledem k tomu, že od-
cizené šrouby nebyly překážkou v další jízdě, 
bude se mladík po  vyčíslení náhrady škody 
(s  uvedením věci do  původního stavu) zod-
povídat „pouze“ z přestupku proti majetku. 
 
Vandalismus. Na základě přijatého oznámení 
řešili strážníci v pondělí 7. 1. 2013 o půl dru-
hé ráno na  sídl. Vajgar opakované přestup-
ky, kterých se dopustila trojice mladých li-
dí. Hlasitým řevem nejdříve opakovaně rušili 
noční klid a  přitom naskakovali na  drátěný 
plot přilehlé mateřské školky.  Následně se je-
den mladík od nich oddělil a kopem (na dru-
hý pokus) urazil zpětné zrcátko u zaparkova-
ného vozidla Renault.   Vzhledem k tomu, že 
nereagovali na  opakované výzvy, byli stráž-
níci nuceni použít mírnějších donucovacích 

prostředků k  úspěšnému dokončení prová-
děného zákroku. Strážníci   oba mladé muže 
a   slečnu (vydávající se za svojí starší sestru) 
poučili o odpovědnosti za spáchané přestup-
ky a zkontaktovali vlastníka poškozeného vo-
zidla z  důvodu vyčíslení a  uplatnění nároku 
na náhradu škody. 

Poškozená fontána.V pátek 11. ledna 2013 krátce 
před pátou hodinou ranní došlo na Masarykově 
náměstí v pořadí již k třetímu poškození světelné 

fontány, která je součástí vánoční výzdoby měs-
ta.  Na základě provedeného vyhodnocení poříze-
ných záběrů z jednotlivých kamerových bodů se 
strážníkům podařilo sestavit trasu pohybu dvou 
osob a  jejich popis.   Po  třech hodinách od  spá-

chání  strážníci  muže (30 a 27 let z okresu Jindři-
chův Hradec) vypátrali v jedné z heren a předved-
li na policejní služebnu   pro důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. 
 
Černá skládka.  Přestupku proti veřejnému po-
řádku se dopustila osmačtyřicetiletá žena ze sí-
dl. Vajgar, když do příkopu silnice (mezi Karlo-
vem a Povodím Vltavy) složila pytle s odpadem 
(plastové držáky od PC, misky, papíry, obnoše-
né šatstvo a obuv), které by co do objemu zapl-

nily větší přívěsný vozík za  osobní automobil. 
Od strážníků obdržela výzvu s lhůtou k odstra-
nění tzv. černé skládky a  jako bonus blokovou 
pokutu v maximální možné výši. 

Luboš Müller

Kontroly a vážení kamionů odhalily nedostatky

POLICIE ČR

•	 ADR (zda řidiči nepřeváží vozidly či soupravami tzv. nebezpečné 
látky jako benzín, kyselinu do baterií) 

•	 V dnešní době je problematika nákladní dopravy a přetíženosti 
nákladních vozidel ožehavé téma. Nedodržování bezpečnostních 
přestávek je jedním z  nejrizikovějších faktorů v  této dopravě. 
Kontroly tachografů a rychlostí odhalují nejčastější viníky v úzké 
spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu i SÚS.

Dopravní policisté z Územního odboru Jindřichův Hradec si tentokráte 
společně s Centrem služeb pro silniční dopravu v areálu Správy a údrž-
by silnic „posvítili“ na řidiče nejen užitkových vozidel, ale i vozidel ná-
kladních, včetně jejich souprav. Svou cílenou kontrolu zaměřili policisté 
v měsíci prosinci a lednu na frekventované silnice I. třídy. Zde pracov-
níci Centra služeb pro silniční dopravu připravili mobilní váhu, kte-
rá je „postrachem“ většiny řidičů kamionů. Dopravní policisté zjišťo-
vali, zda nejsou porušovány Sociální předpisy a dodržování nařízení ES 
č. 561/2006, tedy harmonizace v sociální oblasti v silniční dopravě. 

Muži v bílých čepicích  se zaměřili zejména na:
•	 vážení vozidla – kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti na nápra-

vy a celkové hmotnosti
•	 kontrolu AETR (bezpečnostní přestávky)
•	 kontrolu vozidel nad 3,5 tuny  
•	 důslednou kontrolu tachografických kotoučků a dodržování pře-

stávek ze strany řidičů  nákladních  a užitkových vozidel 
•	 přetížení vozidel a jejich souprav 
•	 kontrolu  technického stavu vozidel a  souprav, jako pneumatiky, 

brzdové kotouče, počet a svítivost dálkových světel, ostré hrany, 
poškozená čelní skla, či výhled z vozidla, rovněž uložení nákladu, 
rozložení a zajištění nákladu, rozměry vozidla 
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Při kontrole z jindy frekventovaných míst najednou vymizely pro-
jíždějící kamiony, neboť řidiči se prostřednictvím vysílaček vzá-
jemně upozornili na  možné  „nebezpečí“,  které  na  ně číhá  v  po-
době mobilní váhy a soustředili svoji jízdu na silnice 3. třídy, kde 
vážení ze strany Centra služeb není technicky možné. Řidiči ka-
mionů si bohužel  plně neuvědomují, že přetížené vozidlo může 
silnici 3. třídy  velmi poškodit   či převrácený náklad zablokovat 
silnici i na několik hodin.  Dopravní policisté společně s Centrem 
služeb pro silniční dopravu upozorňují řidiče nákladních i užit-
kových vozidel, zejména pak řidiče kamionů, že budou důsledné 
kontroly výše uvedeného zaměření provádět i do budoucna! 

Hana Millerová

Prevence:  
Sportovat bezpečně se vždy vyplatí!
Jarní prázdniny nejen v Jindřichově Hradci už klepou pomyslně 
na vrátka. Školáci i předškoláci se těší na zimní radovánky. Aby 
se děti školou povinné vrátily opět do lavic či mateřských školek 
zdravé a  hlavně bez úrazu, je potřeba s  nimi o  bezpečnosti při 
zimních sportech pohovořit adekvátně jejich věku! Děti je nutné 
při zimních sportech intenzivně hlídat a nepouštět je z dohledu. 
Dodržování bezpečnosti při zimních sportech jim připomínají 
nejen policisté, ale hlavně rodiče i učitelé. Bohužel, děti mnohdy 
zapomenou na rady dospělých a mohou tak snadno přijít k úrazu. 
Co dělat, aby se úraz nestal?
 
Hlavní zásady, na které bychom měli v zimním období dbát:

NA LYŽÍCH
Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového ly-
žování a snowboardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách, po-
dobně jako např. v  silničním provozu, platí určitá pravidla, kte-
rá by měl znát každý lyžař. Deset základních pravidel lyžařského 
provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací:
1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, 
aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu. 
2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat 
rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a po-
časím. 
3. VOLBA SMĚRU – Lyžař na  svahu, má-li možnost vybrat si 
směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem 
pohybujícím se na svahu pod ním. 
4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i  zprava, ale vždy 
s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb před-
jížděného lyžaře. 

5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A  KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějí-
cí na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat 
vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro 
svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém 
zastavení. 
6. ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně 
nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících 
v  dobré viditelnosti. V  případě pádu se musí lyžař na  sjezdovce 
co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky. 
7. STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze 
po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k to-
muto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař 
po sjezdovce pěšky. 
8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjez-
dovkách respektovat jejich označení. 
9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody 
poskytnout pomoc. 
10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povi-
nen poskytnout údaje o své osobě. 

Je helma opravdu přínosem?
Každá helma, která se na našem trhu prodává, musí projít nároč-
nými testy podle směrnic Mezinárodní lyžařské federace a  ka-
ždý model projde před uvedením na  trh testy Evropské unie. 
Na každé takové helmě je pak možno nalézt štítek s certifikátem 
(například přilba odpovídá evropskému standardu normě prEN 
1077 pro jízdu na  lyžích a na snowboardu). Zajímavým doplň-
kem, opět ve vazbě na co nejmenší počet trvalých následků zra-
nění, je jednoduchý štítek, který si každý, kdo si helmu pořídí, 
vyplní a nalepí dovnitř přilby. Vyplněné údaje informují případ-
ný nutný lékařský zásah o jménu a příjmení, o adrese a telefon-
ním spojení na lyžaře, o zdravotní pojišťovně a spojení na osob-
ního lékaře, o  případných alergiích lyžaře a  v  neposlední řadě 
pohotovostní štítek obsahuje krevní skupinu milovníka zimních 
sportů.

Bezpečnost nade vše!
Mimo lyžařských přileb je nutné dále chránit oči před úrazem či 
před povětrnostními vlivy. Sjezdové brýle zvyšují i lyžařovu bez-
pečnost, protože mu umožňují lépe vidět a  rozhodovat se v  ex-
trémních podmínkách, např. při hustém sněžení, mlze či při os-
trém slunci. Nejvhodnější jsou lyžařské brýle s  dvojitým sklem 
a  s  možností výběru několika různých filtrů a  tónování. Dal-
ším opatřením je nošení chráničů páteře. Chrániče jsou vyrábě-
ny v  několika velikostech, podle výšky postavy. Správná funkce 
chrániče je zajištěna, pokud sahá od konce šíje až po kostrč. Je vy-
roben z tvrdých plastových článků, které jsou doplněny o tlumící 
vrstvu z měkkého materiálu. Nepodceňujte výběr vhodného, bez-
pečného, velikosti a schopnostem odpovídajícího vybavení! Hel-
ma je nezbytná nejen u dětí a začátečníků, ale i na přeplněné sjez-
dovce.

NA BRUSLÍCH
Pozor na  tenký nebo rozmrzající led. Malé děti a  začátečníci by 
měli bruslit pouze s dospělou osobou. Nepodceňovat nošení hel-
my na  ledě, obzvlášť na  přeplněném kluzišti či rybníce! Jindři-
chohradečtí policisté přejí dětem i  jejich rodičům hodně sněho-
vé nadílky, spoustu krásných společných zážitků a hlavně žádné 
zranění či úraz! 

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

Hana Millerová
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Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. ledna se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo v letošním roce první vítání občánků místostarostou města 
Pavlem Vejvarem. Přivítány do života byly tyto děti:
Kolman Jan, Zátopek Matěj, Čapek Tomáš, Čapková Elena, Ferenciová Victorie, Hazuka Adam, Hegerová Markéta, Hrbek Jan, Hrůša Albert, Jirsa Voj-
těch, Kameš Matyáš, Kollmann Šimon, Kreutzer Denis, Mazanec Vít, Pospíšil Jiří, Rypal Jan, Sedláčková Karolína, Šimánek Samuel, Šobrová Amálie, 
Trojanová Anna, Vejslíková Anna a Voračka Václav Sebastian.

Karolína Průšová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Gratulace ke sto letům
Krásné životní jubileum 100 let oslavila v pátek paní Růžena Doupníková. V den 
jejích narozenin, tedy 14. prosince 2012 jí pogratulovali zástupci města Jindři-
chův Hradec místostarosta Pavel Vejvar, Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru 

sociálních věcí a Marcela Nováková z Okresní správy sociálního zabezpečení. 
Paní Doupníková má trvalé bydliště v Jindřichově Hradci, ale pět let bydlí v do-
mě u dcery paní Strašíkové ve Žďáru u Nové Včelnice a těší se dobrému zdraví. 

Text: Karolína Průšová, Foto: František Fical

Na starobylé radnici byly v polovině prosince předávány zlaté plakety profe-
sora Jana Janského za minimálně 40 bezplatných odběrů krve. Zlatou plaketu 
získalo celkem 20 bezpříspěvkových dárců krve. Gratulace patří těmto oceně-

ným: Blahoudek Alois, Bodocká Dagmar, Desl František, Faflík Pavel, Filo Pa-
vel, Holý Richard, Hudáková Marie, Kálal Robert, Kofroň Milan, Kříž Martin, 
Leutgeb Petr, Mandát Marek, Mikula Josef, Opelková Anna, Pavlíková Vlasta, 
Průša Ondřej, Švejnoha Pavel, Tomášů Jiří, Tuček Zdeněk, Turek Jiří.

Karolína Průšová

Poděkování nejlepším zaměstnancům úřadu
Vedení města Jindřichova Hradce poděkovalo 
12 zaměstnancům za mimořádné a velmi dob-
ré pracovní výsledky, na  základě kterých byli 
nominováni do  prestižní hry Nejlepší zaměst-
nanec Jindřichohradecka 2012 pořádané Tý-
deníkem Jindřichohradecka. Hry se zúčastnili: 
Vladimír Fejt, Jaromír Havlíček, Věra Hrádko-
vá, Zdeňka Klímová, Jana Krůšková, Jiří Lálo, 
Helena Miškovská, Yvetta Papežová, Rostislav 
Prchal, Věra Sedláčková, Jaroslava Svobodová, 
Jana Zemanová. 

Karolína Průšová

Dárci převzali zlaté plakety

První občankou města Jindřichův Hradec se stala Lud-
mila Gerlová, která se narodila 2. ledna 2013 v 00:57 ho-
din, vážila 3400 g a  měřila 51 cm. V  jindřichohradecké 
nemocnici maminku Evu Gerlovou s  miminkem navští-
vil místostarosta Bohumil Komínek, který za město děťát-
ku daroval zlatou minci a krásnou velkou plyšovou hrač-
ku. Poblahopřát do  života jen to nejlepší přišel spolu 
s  místostarostou i  ředitel nemocnice Miroslav Janovský. 
Na společném pokoji jsou Gerlovi také s Jakoubkem Svo-
bodou a jeho maminkou Michaelou, který se narodil jako 
druhý 2. ledna v 14:09 hodin. 

Karolína Průšová

První občankou města se 
stala Ludmila Gerlová

str. 9

ÚNOR 2013

www.jh.cz



Foto: Liliana Frühaufová

     Datum   Datum
     narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým
Jméno, příjmení, bydliště

Od 7. 12. 2012 do 5. 1. 2013 nás opustili: 

Božena PEKAŘOVÁ, Nová Včelnice 5. 6. 1928 7. 12. 2012
Anna KADLECOVÁ, Nová Včelnice 10. 5. 1919 10. 12. 2012
Milan HANZÁLEK, Červená Lhota 4. 5. 1943 11. 12. 2012
Věra HOLCOVÁ, Pleše 13. 2. 1927 13. 12. 2012
Petr PFAUSER, Jindřichův Hradec 6. 8. 1973 19. 12. 2012
Božena ŠTÍCHOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 5. 1946 20. 12. 2012
Rudolf PEŘAN, Otín 13. 4. 1935 22. 12. 2012
Pavel JACHEK, Otín 10. 5. 1946 25. 12. 2012
Libuše VODIČKOVÁ, Horní Skrýchov 23. 6. 1928 26. 12. 2012
Růžena KLIMASOVÁ, Strakonice 11. 2. 1927 26. 12. 2012
Jan MEDEK, Dolní Skrýchov 3. 12. 1939 27. 12. 2012
Leopoldina ŠIPLOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 11. 1932 29. 12. 2012
Zdeněk RŮŽIČKA, Jindřichův Hradec 29. 3. 1935 3. 1. 2013
Vladimír PŘIBYL, Jindřichů Hradec 30. 7. 1959 3. 1. 2013
Jaroslav PIKHART, Jindřichův Hradec 10. 5. 1931 5. 1. 2013

POHLEDY DO HISTORIE

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Únor v Ohlase od Nežárky tradičně patřil především zprávám z valných hromad zdejších 
spolků a organizací. Čtenáři Ohlasu se tak mohli seznámit se zprávami o činnosti aktivně 
fungujících organizací, jako byla tělocvičná jednota Sokol včetně jejího dámského odbo-
ru, Měšťanská beseda a především ve sledované době velmi aktivní Národní jednota po-
šumavská a její místní odbory. Prostřednictvím zprávy z valné hromady otištěné v Ohlase 

od Nežárky podaly informace o stavu členské základny a činnosti v uplynulém roce včetně plánů do roku následujícího i Řemeslnicko-živnosten-
ská beseda, Jednota vzájemně se podporujících řemeslníků a živnostníků, Vesna, Slávy dcera a mnohé další. Smutnou událostí února před sto lety 
bylo úmrtí zdejšího učitele Františka Enengela, který zastával vysoké funkce ve výboru zdejšího Sokola, byl starostou místních hasičů, ředitelem 
ochotnického divadelního spolku Jablonský a především sbormistrem zpěváckého spolku Černín.

Abrahám
Počátkem 2. tisíciletí před Kristem, pa-
triarcha. Původním jménem Abram = 
otec vznešený. Později Bohem přejme-
novaný na  Abraham = otec mnohých. 
Jako otec Izáka se stal praotcem izra-
elského národa a přes Izmaela i ostat-
ních semitských národů (Arabů). Na-
rodil se v chaldejském Uru. Později se 
přestěhoval do  Charánu. V  75 letech, 
po  otcově smrti, se na  Boží výzvu vy-
dal i  se synovcem Lotem do  Palesti-
ny - Kanaanu. „Opusť svou zemi, své 
příbuzné a dům svého otce a jdi do ze-
mě, kterou ti označím.“ (Gn  12,  1). 
Přišel k  Betélu, do  Mamre u  Hebro-
nu a do Beršeby. Všude zbudoval oltář 
a stanovou svatyni. Kvůli hladu se krátce ocitl v Egyptě. V Siche-
mu uzavřel Bůh s  Abrahamem smlouvu, že jeho potomstvo roz-
množí jako prach země a  hvězdy nebeské, a  dá mu zemi od  Nilu 
až k  Eufratu (země zaslíbená). Poněvadž manželka Sára byla sta-
rá a  neplodná, dala Abrahamovi svou služku Hagar, aby s  ní měl 

potomky. Narodil se Izmael. Protože se 
Hagar vyvyšovala nad svou paní, byla 
vyhnána. V 99 letech Bůh znovu Abra-
hámovi přislíbil potomka a znamením 
smlouvy se stala obřízka. Znovu se mu 
zjevil Bůh v podobě tří mužů, kteří Ab-
rahámovi oznámili narození syna. Poz-
ději byla Abrahámova víra opět vysta-
vena veliké zkoušce, když Bůh žádal, 
aby svého syna Izáka obětoval na hoře 
Moria. Po  zjištění Abrahámovy důvě-
ry a poslušnosti, zadržel jeho ruku, dal 
mu obětovat beránka a odmítá i do bu-
doucna lidskou oběť. Zemřel ve 175 le-
tech a byl pochován v Hebronu. Abra-
hám je prototyp člověka, jehož k  sobě 

Bůh z  lásky táhne a  zkouší, aby jej mimořádně obdaroval. Vede 
jej a on poslouchá Boží volání a následuje ho trpělivě a s důvěrou. 
Abrahám je otec víry a  všech věřících, protože uvěřil jedinému 
a pravému Bohu v moři pohanství a modloslužby.

P. Ivo Valášek

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.
                                                                                                                   Hana Palusková
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7. února 1913
Uzavření škol
Školy chlap. i  dívčí, ob. i  měšťanské bylo nutno 
opět uzavříti pro velký počet onemocnělých žá-
ků spalničkami. V některé třídě dostavilo se z 50 
školou povinných celkem 10 dětí. Uzavření potr-
vá do 16 t.m.

Pohřeb 
p.  učitele Fr. Enengla konal se v  neděli dne 2. 
t.m. o  půl třetí hod. odp. z  proboštského chrá-
mu Páně na hřbitov sv. Trojice. Ohromné účas-
tenství všech vrstev zdejšího obyvatelstva, které 
přes nepříznivé počasí do  chrámu se dostavilo 
a zesnulého na poslední cestě doprovodilo, nejlé-
pe svědčilo o upřímné lásce a úctě, již se zvěčně-
lý neúnavný pracovník na roli školské i ve věcech 
národních v  městě našem těšil. V  čele průvodu 
kráčela napřed jednota Sokol, ... hasičská jednota 
zdejší, jejíž byl zvěčnělý starostou, pěvecký spo-
lek Černín s praporem a dámská pěv. jednota Slá-
vy Dcera. 

Odchod ledu
na řece Nežárce nastal následkem oteplení a  tá-
ní sněhu po  půlnoci z  úterý na  popeleční stře-
du, při čemž se voda rozlila po okolních lukách. 
Mohutné kry ledu, pokryté různým dřívím, zata-
rasily část řeky proboštské od mostu železniční-
ho směrem k jezu u továrny Brill & Schwarzovy, 
čímž valně ohrožena obecní lávka, spojující před-
městí pražské s nádražím. Po 4 hodinové usilov-
né práci s odstraňováním zaklíněných ker ledo-
vých na  pravém břehu řeky podařilo se o  1 ½ 
hod. odpolední zaklínění ker ledových uvolniti, 

načež za rachotu ledu dala se ohromná massa le-
du v pohyb a v půlhodině bylo řečiště volné, čímž 
lávka zachráněna a voda v řečišti klesla.

Krádež
Dne 5 t.m. přijel povozník J. Skala z Nového Etin-
ku do J. Hradce, by zde opatřil různý nákup. Na-
koupené předměty vložil do povozu svého před 
hostincem p.  Ausobského stojícího a  zašel si 
do hostince na sklenku piva. Okamžitě toho po-
užil známý pobuda mladistvý Václav Sedláček 
a ukradl s vozu balíček, v němž se nalézaly gu-
mové podpatky „Berson“ mající cenu 10 K. Rych-
loběžné podpatky nebyly však mladému ničemo-
vi nic platny, neb byl záhy vypátrán a zatčen. 

14. února 1913
Z klubu bruslařského
Panujícím několik minulých dnů teplejším poča-
sím, počal led na rybníce rychle táti a na mnoha 
místech voda vyrazila na povrch, což mělo za ná-
sledek, že nářadí na kluzišti muselo býti uklize-
no a klub uzavřen. Přátelé tohoto zdravého spor-
tu budou se museti spokojiti se saisonou, která 
do krátkosti trvání, nemá hned tak pamětníka.

Rozmanitá povolání žen
Na  všech odvětvích lidské činnosti soutěží rok 
od roku více žena s mužem. Byla-li žena v dřívěj-
ších létech pouze fisicky zaměstnána, nalézáme ji 
dnes všude v obchodech, v kancelářích, na poště 

a i jinak co úřednici. I když cítí se tyto ženy svým 
působením šťastny, nemělo by se zapomenout, že 
vlastně pravým povoláním ženy jest, aby se sta-
la hospodyní. Stává něco krásnějšího, nežli se vší 
láskou starati se o  svou rodinu a  jim denně ně-
co dobrého projevovati, na příklad podávati jim 
k snídani a svačině co kávový nápoj všude oblí-
benou Kathreinerovu sladovou kávu Kneippovu? 
To činí ženy nejšťastnějšími a nejspokojenějšími. 

21. února 1913
Řádná valná hromada
Jednoty Sokol konala se dne 16. února v  sá-
le Měšťanské Besedy za  neobyčejné účas-
ti 159  členů. Starosta pan K. Mert zjistiv do-

statečný počet přítomných, zahajuje uvítáním 
všech valnou hromadu, a vybízí všechny, kdož 
nejsou členy jednoty, aby místnost opustili, 
ježto §  1.  řádu jedn. pro valné hromady prá-
vo to přiznává pouze členům jednoty. Jednatel 
p. K. Fara ve své důkladně vypracované zprávě 
za  uplynulé období vzpomíná 50 letého trvá-

ní Sokolstva, slanostních dnů sletových, věnuje 
vřelou vzpomínku zesnulým členům Jos. Ško-
laudovi, Vojtěchu Šindelářovi a  Fr. Enenglo-
vi.... Výbor konal 14 schůzí, vyřízeno 213 dopi-
sů, žehrá dále na nepříznivé počasí, jež bránilo 
častějšímu podnikání vycházek, zmiňuje se dá-
le o  činnosti přednáškové, o  knihovně a  vý-
půjčkách. ... – Nadšenou výzvou k další práci 
končí starosta valnou hromadu. Na zdar!

Z bruslařského spolku
Nastalá opětná zima přinutila výbor bruslařské-
ho spolku, by kluziště opět dal upraviti. 

Pro špatné vysvědčení
Po obdržení pololetního vysvědčení postřelil se 
v bytě svých rodičů v Třeboni žák V. třídy gym. 
K. V. Postřelený odvezen byl do táborské nemoc-
nice. 

28. února 1913
Nepoctivý prodavač
16letý J. Ž. odcizil svému zaměstnavateli růz-
né zboží v  ceně 40 K, které v  okolí rozpro-
dal za 29,60 K, načež uprchl do Prahy, odkud 
byl sem dopraven postrkem a odsouzen na 48 
hodin do vězení.

Ohlasy od  Nežárky a  další regionální titu-
ly můžete studovat v  knihovně jindřichohra-
deckého muzea, která je otevřena celoročně. 
Badatelna je umístěna v  budově minoritské-
ho kláštera 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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OKNA v průběhu času aneb dlouhý a krásný kus cesty
V  letošním roce vstupuje Občanské sdružení Okna do  desátého 
roku své existence. Občanské sdružení, které vzniklo v  roce 2003 
z  vůle rodin, pečujících o  dítě s  handicapem, prodělalo poměrně 
zajímavý vývoj. Jako aktivita, vzniklá „zdola“ – tedy na základě po-
třeb konkrétních klientů, svým vývojem vlastně kopírovalo vývoj 
dítěte od nástupu do školy do věku dospělosti. Podívejme se tedy, 
jak život sdružení sílil:
Toť stručný výčet. Za  tímto výčtem se skrývají stovky hodin dob-
rovolnické i profesionální práce, obrovské úsilí, ale i podpora dob-
rých lidí – sponzorů, dobrovolníků, firem, poskytnuvších služby, 
všech, kteří navštívili a  podpořili benefiční akce. Všem děkujeme 
za důvěru a podporu naší práce. Doufáme, že s námi ujdete i dal-
ší kus cesty!

přehled aktivit na druhé straně

jan v  rakouské vládě, 
v  roce 1903 byl zvo-
len poslancem zem-
ského sněmu. Zhoršu-
jící se zdravotní stav 
mu však po  roce 1905 
znemožnil další veřej-
né působení. Zemřel 
v Praze 4. února 1909, 
byl pohřben do  ro-
dinné hrobky svého 
slavného tchána na  Olšanech. Jindřichův Hradec uctil památku 
svého rodáka několikrát. V  roce 1932 byla jeho jménem nazvá-
na jedna z  ulic, v  roce 1936 vydalo městské muzeum publikaci 
Památník ministra Prof. Dr. A. Rezka. Nejvýznamnější oslava se 
však uskutečnila koncem května téhož roku. V  sobotu 30.  květ-
na 1936 se na  Rezkovu počest uskutečnil promenádní koncert 
vojenské hudby a  slavnostní 
akademie na  Střelnici, které 
se zúčastnili významní před-
stavitelé českého vědeckého 
života, následujícího dne pak 
byla za  účasti tehdejšího mi-
nistra zahraničních věcí Ka-
mila Krofty, který pronesl 
slavnostní projev, odhalena 
pamětní deska na rodném do-
mě. Desku s  portrétem slav-
ného rodáka vytvořil tábor-
ský sochař J. V. Dušek. Podle 
zápisu v  městské kronice pamětní deska, kterou tvoří „reliefový 
portrét z bronzu a ve švédské žule zlacený nápis..., stála 4000 Kč; 
tuto částku získal komitet dary od přátel Rezkových: z 56 dárců 
bylo 18 z Jindř. Hradce.“

Fotografie: 1. Antonín Rezek, 2. Dobová fotografie Rezkova rodné-
ho domu v Klášterské ulici, 3. List jindřichohradecké kroniky s pod-
pisy představitelů českého politického, vědeckého a  kulturního ži-
vota i rodinných příslušníků, kteří se zúčastnili slavnosti odhalení 
pamětní desky.

František Fürbach

…abychom nezapomněli          Pamětní deska Antonína Rezka
Prof.  PhDr.  Antonín Rezek se 
narodil v Jindřichově Hradci 13. 
ledna 1853 v domě č. 78 v Kláš-
terské ulici. Pocházel z  rodiny 
známého jindřichohradeckého 
hodináře a obchodníka Martina 
Rezka. Po  ukončení hlavní ško-
ly se v roce 1863 stal studentem 
jindřichohradeckého gymnázia, 
po  maturitě odešel v  roce 1872 
studovat do Prahy. Na filozofic-
ké fakultě vedle přednášek his-
torických disciplín navštěvoval 
i  přednášky jazykovědné, lite-

rární, pedagogické, zeměpisné a další. Již jako student se v obo-
ru historie věnoval i  organizátorské a  odborné práci, krátce byl 
jednatelem a starostou Historického klubu, v březnu 1875 se stal 
asistentem v archivu Muzea království Českého. Studium ukončil 
v  následujícím roce, 11. listopadu byl promován doktorem filo-

zofie, o  rok později složil státní 
zkoušku, kterou získal učitel-
skou aprobaci pro obor dějepis 
a  zeměpis na  středních školách. 
Od  roku 1878 učil na  gymná-
ziu v  Karlíně a  v  téže době za-
čal přednášet rakouské ději-
ny na  pražské univerzitě. O  rok 
později, v  srpnu 1879, se pak 
oženil s dcerou K. J. Erbena Bo-
huslavou. V  roce 1882 se stal 
mimořádným a v roce 1888 řád-
ným profesorem rakouských dě-
jin na  pražské univerzitě. Vedle 
pedagogické činnosti se věnoval 
vědecké práci, podílel se na  vy-

dávání historických pramenů, spoluzaložil Český časopis histo-
rický, psal historické články studie a  i rozsáhlejší díla, zaměřená 
především na politické dějiny 16. - 17. století, několik prací věno-
val i svému rodnému městu, psal např. o místním archivu či o stu-
dentských nadacích, editoval zápisy Viléma Slavaty. V roce 1886 
nastoupil dráhu politika, stal se vysokým úředníkem na  minis-
terstvu vyučování, v  letech 1900-1903 působil jako ministr kra-

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
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CHCETE NÁS?
Bessy, střední kříženka, 5 let, kastrovaná
Kříženka středního vzrůstu (váží 
14 kg). Je to velmi hodná a nená-
ročná fenka, s ostatními pejsky vy-
chází dobře - je však dominantnější.  
Má ráda děti, je zvyklá žít venku 
i vevnitř - je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný
Starší pejsek, ale na svůj věk je velice 
vitální. Pomalu, ale jistě nabírá kila, 
která mu chyběla. S pejsky, se který-
mi se zná, vychází skvěle, vícemé-
ně si jich nevšímá. Vhodný na ven 
i do bytu, je to velký pohodář a mi-
luje společnost. Je kompletně očko-
vaný. Hledá domov, kde by mohl 
v klidu dožít a měli ho tam rádi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

 Dorka, kříženka NO, fena, 8,5 roku, kastrovaná
Fenka střední velkosti, váží 23 kg. 
Povahou je naprosto úžasná fena, 
milá, vděčná, opravdová parťač-
ka pro život. Na vodítku i na vol-
no chodí pěkně, na  přivolá-
ní přijde. Je čistotná - zvyklá žít 
vevnitř i venku. V bytě je velmi hodná, nenáročná. Nevhod-
ná ke kočkám a slepicím. S pejsky i fenkami vychází skvěle. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Tim, bígl, 8 let
Timíka současní majitelé z  váž-
ných rodinných důvodů musejí dát 
pryč. Je to typický zástupce tohoto 
plemene. S fenkami vychází, s pej-
sky mívá občas konflikt - je domi-
nantnější. Není vhodný k  dětem. 
Je zvyklý žít venku. Není vhodný 
do bytu, nemá rád samotu - kňučí.
Kontakt pro zájemce - 777 346 354 (Kunžak) 

Gustav, kocour, 1 rok, kastrovaný
Gustav je odrostlé kotě, je to 
mazel. Čistotný. S ostatními ko-
čičkami nemá problém, zvyká si 
na pejsky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Fugas, kocour, 9 měsíců, kastrovaný
Fugas je odrostlé kotě, je to ma-
zel. S  ostatními kočičkami ne-
má problém. Čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Cibela. o.s. - www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www.psi-jh.estranky.cz

Klára Zdeňková

ROK AKTIVITY

2003 Vznik sdružení, individuální poradenství, sociálně preventivní program Pět P

2004 Poradenství, rodičovská skupina, kroužek Setkání se řemeslem, Pět P, tábor

2005 Poradenství, rodičovská skupina, kroužek Setkání se řemeslem, Pět P, tábor, Město 
Jindřichův Hradec darovalo sdružení dům – začínají opravy domu

2006 Poradenství, rodičovská skupina, kroužek Setkání se řemeslem, Pět P, tábor, 
půjčovna pomůcek, knihovna, klub maminek, vzdělávání rodičů, budování 
Komunitního centra Okénko, realizace Globálních grantů Světlo pro Okna, Zdravé 
finance pro Okna, program HELPP pro dospělé s handicapem, zkušební provoz 
chráněné dílny

2007 Poradenství, rodičovská skupina, kroužek Setkání se řemeslem, Pět P, tábor, 
půjčovna pomůcek, knihovna, klub maminek, vzdělávání rodičů, budování 
Komunitního centra Okénko, realizace Globálních grantů Světlo pro Okna, Zdravé 
finance pro Okna, program HELPP pro dospělé s  handicapem, denní provoz 
chráněné dílny, vzdělávání týmu Oken, Kapři, Školáci, Růžička

2008 Poradenství, rodičovská skupina, Pět P, tábor, půjčovna pomůcek, knihovna, 
HELPP, Školáci, D-klub pro domov seniorů, Růžička, Kapři, vzdělávání týmu 
Oken, přístavba dvou bezbariérových garsonier, zahájení poskytování služby 
Sociálně terapeutické dílny

2009 Pět P, tábor, půjčovna pomůcek, knihovna, D-klub pro domov seniorů, Růžička, 
Kapři plavecké závody, vzdělávání týmu Oken, zahájení provozu služby Chráněné 
bydlení, provoz služby Sociálně terapeutické dílny, provoz pěti chráněných dílen 
(knihařské, textilní, dřevodílny, výtvarné, košíkářské). Počátek realizace grantu 
OPVK „Šance pro každého“

2010 Pět P, tábor, půjčovna pomůcek, knihovna, D-klub, Růžička, Kapři, sportovní 
soustředění, plavecké závody, vzdělávání týmu Oken, provoz služby Chráněné 
bydlení, provoz služby Sociálně terapeutické dílny, provoz pěti chráněných 
dílen (knihařské, textilní, dřevodílny, výtvarné, košíkářské). Realizace grantu 
OPVK „Šance pro každého“, Pomoc náhradním rodinám, domácí péče o člověka 
s tracheostomií

2011 Pět P, tábor, půjčovna pomůcek, knihovna, D-klub, Růžička, Kapři, sportovní 
soustředění, plavecké závody, vzdělávání týmu Oken, provoz služby Chráněné 
bydlení, provoz služby Sociálně terapeutické dílny, provoz čtyř chráněných dílen 
(knihařské, textilní, dřevodílny, výtvarné). Pomoc náhradním rodinám, domácí 
péče o člověka s tracheostomií

2012 Pět P, tábor, půjčovna pomůcek, knihovna, D-klub, Růžička, Kapři, sportovní 
soustředění, plavecké závody, vzdělávání týmu Oken, zdvojnásobení kapacity služby 
Chráněné bydlení, navýšení kapacity a stěhování služby Sociálně terapeutické dílny 
a tří chráněných dílen (knihařské, textilní, výtvarné do nově opravených prostor 
„bývalé Ladovky“. Dřevodílna zůstává na původním působišti. Pomoc náhradním 
rodinám, domácí péče o člověka s tracheostomií, pobytová akce pro dospělé klienty

Drahomíra Blažková

Domov Pístina představil svou vizi 
filmovým spotem

Zahrát si před kamerou 
s  herečkou Petrou Špalko-
vou, Pavlou Tomicovou ne-
bo Martinem Hofmannem 
se jen tak někomu nepoda-
ří. Klientky Domova Písti-
na u  Stráže nad Nežárkou 
měly tuto příležitost při 
natáčení filmového spotu. 
Domov Pístina tak pokra-
čuje v  kampani, která se-
znamuje veřejnost s  chys-
tanými změnami v  životě 
lidí s  postižením i  v  živo-
tech nás všech.
„Naše zařízení čekají velké 
změny. Díky transformaci 
sociálních služeb se v  násle-
dujících třech letech změní 
podoba bydlení všech 60 kli-
entek ze současného  velkého 
ústavu s  mnoha omezeními 

pokračování na str. 14
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB 
PŘI DDM V J. HRADCI

ÚKAZY NA OBLOZE V ÚNORU 2013:
 
Merkur se objeví uprostřed měsíce večer nad západním obzorem, planety Venuše, Mars a Neptun jsou 
nepozorovatelné. Jupiter uvidíme v první polovině noci, Saturn ve druhé polovině noci. Uran najdeme 
už pouze večer nad západním obzorem. Pozorování Měsíce je zajímavé a poutavé, nejlépe ve fázi ko-
lem první čtvrti, kdy jej Slunce osvětluje z pravého boku a díky povrchovým, výškově rozdílným místům 
na Měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní krajiny je obraz velice působivý. Měsíc projde 3. února po-
slední čtvrtí, 10. února novem, 17. února první čtvrtí a 25. února nastane úplněk. Dne 7. února je Měsíc 
v přízemí (365 295 km), 19. února v odzemí (404 511 km). I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slu-
nečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Zimní oblo-
ha je jako v každém jiném ročním období velmi pěkná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, 
dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti únorové oblohy roku 2013:
Slunce vstupuje do znamení Ryb dne 18. 2. v 13 h 01 min SEČ; 

Dne 3. 2. kolem 9. hodiny se dostává Měsíc do konjunkce se Saturnem (Měsíc 4,3° jižně; 
přiblížení pozorovatelné ráno na jihovýchodě) Pozorovat lze přibližně od 2. hodiny ranní 
(obě tělesa vycházejí po jedné hodině ranní), do rozednění (cca 7 hodin, kdy je Slunce již 

těsně před východem)
dne 18. 2. kolem 12. hodiny bude Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,6° jižně; přiblí-

žení Měsíce k Jupiteru je pozorovatelné večer v blízkosti hlavní hvězdy Býka Aldebaranu 
a Plejád. Nedaleko se nachází planetka Vesta a trpasličí planeta Ceres, které lze vyhledat 

dalekohledem);

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2013:

odpoledne: úterý: 13.30 - 15.30 hodin, čtvrtek a pátek: 13.00 - 15.00 hodin 
večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před 
vchodem do areálu.

Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí - 20 Kč děti - 10 Kč

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. 
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní 
program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.
Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný.
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně třídenním předsti-
hem!!!
Na stránkách www.ddmjh.cz, v sekci „Dokumenty“ najdete ke stažení: aktuální východy a západy Slunce 
a Měsíce, informační leták a další.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 606 633 439,725 763 207 
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků

na  službu poskytovanou v  rodinných do-
mech. V každé domácnosti bude žít maxi-
málně 6 obyvatel. Při zajištění nezbytné pé-
če budou moci žít život, který se mnohem 
více přiblíží životu lidí bez postižení.“ ří-
ká vedoucí Domova Pístina Aleš Adamec. 
„Natočený filmový spot považuji za  velmi 
vydařený a jsem vděčný za vstřícnost herců, 
režiséra, sponzorů a mnoha dalších partne-
rů, bez nichž by  nevznikl.“ 
Tříminutový spot „Blbá dovolená“ režíro-
val Vladimír Škultéty. V  mírné nadsázce 
ukazuje na  některé situace, ve  kterých se 
běžně ocitají klienti v ústavní péči, a sou-
časně představuje budoucnost sociální 
služby. Spot můžete shlédnout na  webo-
vých stránkách Domova Pístina www.do-
movpistina.cz. 
Samotný režisér spotu uvádí: „Spoluprá-
ce s  Domovem Pístina probíhala ve  skvě-
lém přátelském a  tvůrčím duchu. Scénář 
jsme dali dohromady během první schůzky 
a  měli jsme štěstí, že herci, o  kterých jsme 
se bavili, že by byli ideální, měli čas i chuť 
na spotu bezplatně pracovat. Při samotném 
natáčení panovala výborná atmosféra, což 
se bezpochyby odrazilo i na skvělých herec-
kých výkonech klientů. Práce na  takových 
smysluplných a  přitom zábavných projek-
tech je opravdu radost. Držím palce, aby se 
transformace na  chráněné bydlení podaři-
la!“. 
Na webových stránkách zařízení nenajdete 
pouze filmový spot. Za zmínku a zhlédnu-
tí stojí i virtuální výstava nazvaná Cestou 
změny ke  kvalitě života. Ta připojenými 
komentáři upozorňuje na  propastné roz-
díly mezi kvalitou života ve velkých ústa-
vech a  možnými alternativami normální-
ho života. 

Domov Pístina je zařazen do projektu Pod-
pora transformace sociálních služeb, jehož 
cílem je změna poskytování služeb ústavní-
ho typu na služby komunitní. 

Aleš Adamec

Přijďte zkusit podnikat nanečisto
Attavena, o.p.s. přichází s  projektem „Podnikám a  vynikám“. Je 
to příležitost zapojit se do bezplatného vzdělávacího kurzu, kte-
rý ukáže jak umně skloubit vlastní podnikání a rodinu. Cílovou 
skupinou jsou ženy s  dětmi do  15 let. Každý člověk při hledání 
práce alespoň jednou pomyslel na to, že by mohl podnikat. Proč 
si tedy naprosto nezávazně nevyzkoušet, jestli by vám sedlo pod-
nikatelské prostředí nebo zda váš nápad, který máte, opravdu ne-
zrealizovat? Od února se mohou například maminky po mateřské 
dovolené naučit nejen jak správně vést podnik od podnikatelské-
ho plánu, přes účetnictví až po  marketing, ale také si naučené 
dovednosti vyzkoušet na  víkendových workshopech pod vede-
ním odborníků. Zjistíte tak, co lze čekat od podnikání, jak ho vést 
a neudělat chyby a přitom si vydělat a být úspěšný. Při vybraných 
aktivitách navíc bude zajištěné hlídání dětí. Pokud byste snad již 
podnikali a také byste se chtěli do projektu zapojit, máme pro vás 
nabídku kurzů šité pro podnikatele. Všechny aktivity jsou v pro-
jektu bezplatné. Pokud Vás projekt zaujal, zavolejte nebo napište 

a zúčastněte se nezávazné informační schůzky. První schůzka se 
koná v úterý 12. února 2013 od 9:30 v sídle Attaveny, o.p.s., Huso-
va 45, České Budějovice. Pro více informací kontaktujte Zuzanu 
Karasovou (774  223  428, zuzana.karasova@attavena.cz) nebo se 
podívejte na http://podnikamavynikam.webnode.cz/.

Projekt „Podnikám a  vynikám“ je financován z  prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a  zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR.

Zuzana Karasová
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KULTURNÍ SERVIS
KD Střelnice zve do divadla Citerista Michal Müller vystoupí 

v Jindřichově HradciK vidění bude 14. 2. 2013 od 19.00 hodin hra Léčitel v podání Divadel-
ního spolku Kašpar. Jedná se o českou premiéru hry současného irského 
autora. Diváci jsou s herci při představení přítomni na jevišti. V režii Fi-
lipa Nuckollase hrají: Markéta Haroková, Jakub Špalek, Matúš Bukovčan
Divadelní představení mimo předplatné.

Tři verze jednoho příběhu svérázné kočovné společnosti, která projíž-
dí velšské a  skotské vesnice. Prostřednictvím výpovědí hlavních hrdinů 
se divákům vykresluje nejen typický velšský, skotský a  irský venkov, ale 
i strach z neúspěchu, životní tragédie, zvraty a zklamání.

KAŠPAR - nezávislý divadelní 
spolek, vznikl v roce 1990. Hra-
je v  Divadle v  Celetné. Pracují 
zde tři kmenoví režiséři (Jakub 
Špalek, Filip Nuckolls a Alexan-
dr Minajev) a  zhruba 30 her-
ců. Ročně hrají 300 představení, 
nazkouší 4 premiéry.
Kašpar se pokouší o  živé podo-
by klasiky (Cyrano, Běsi, Plešatá 
zpěvačka) i uvádění her součas-
ných autorů (Don Juan v  So-
ho, Tattoo, Kodaň…). Repertoár 
tvoří i komedie (Detektor lži, Mrzák Inishmaanský, Smíšené dvou-
hry), od ledna 2012 pak i rodinné představení – v premiéře uvádě-
né Mikulášovy patálie. Jejich specialitou jsou májové, vánoční a let-
ní speciály (Draci noci, Rozmarné léto, Kašparova sláva vánoční). 

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice pořádá v rámci abonentních koncertů KPH 2013 
koncert Michal Müller - citera dne 28. 2. 2013 od 19.00 hodin v kapli sv. 
Maří Magdaleny.

Michal Müller s citerou začal ve svých tři-
nácti letech u Ladislava Arguse Ryšavého 
ve Varnsdorfu, který v něm naprosto při-
rozenou metodou vypěstoval velice blíz-
ký vztah k onomu skoro zapomenutému 
nástroji. Po  maturitě v  roce 1995 odešel 
do Vídně k profesorce Hannelore Laister. 
Po dvou letech příprav na hudební škole, 
začal u téže profesorky studovat obor Kla-
sická Citera na Konzervatoři Města Víd-
ně. Po ukončení studií v roce 2001 se vrátil 
zpět do Čech.
Michal Müller je v  současné době v Če-
chách jediným graduovaným hráčem a  pedagogem na  Koncertní citeru. 
Ve svém oboru patří dnes mezi nejprogresivnější citeristy světa. Jako sólista je 
vyhledáván právě pro svůj jedinečný a osobitý projev, a přístup k nástroji. Kro-
mě literatury klasické, které se věnuje spíše okrajově, se zabývá tvorbou vlast-
ní. Jeho hudba stojí někde na pomezí lidových motivů, blues, jazzu, world mu-
sic a volné improvizace. Spolupracuje s muzikanty různých žánrů, improvizuje 
s výrazovými tanečníky a básníky, píše filmovou hudbu… Pro citeru také aran-
žuje skladby různých žánrů. V hudbě má rád volnost a možnost sdělit něco 
vlastního, k tomu používá často i svůj hlas. „Citera je prostě můj nástroj, kte-
rým se mohu vyjadřovat, prostřednictvím něhož mohu komunikovat, stejně ja-
ko svým hlasem.“
Jako pedagog působí převážně na seminářích pro Koncertní citeru v Německu, 
Rakousku, Slovinsku a v poslední době i v Čechách.

Ivana Bačáková

Jindřichohradečtí gymnazisté 
navštívili italské Carpino

Už podruhé naše škola získa-
la grant Life barving Programme 
projektu Comenius, který pobě-
ží po  dobu 2 let. Projekt má ná-
zev T.R.E.A.S.U.R.E. Mladí lidé 
se vrací se kořenům svého národ-
ního dědictví. Budou se zabývat 
hudbou, tradicemi, lidovými tan-
ci, pověstmi a historií svého regio-
nu. V projektu jsou zapojeny školy 

těchto zemí: Česká republika (GVN), Itálie, Turecko, Řecko, Němec-
ko a Polsko. V termínu od 13. do 17. 11. 2012 se uskutečnilo úvod-
ní setkání všech účastníků projektu v Carpinu. Z Prahy jsme přilétli 
do  Říma a  odtud jsme pokračovali 400 km jihovýchodním směrem 
na poloostrov Gargano. První den byla v atriu školy přivítána každá 
výprava státní nymnou a vlajkou své země. Italští studenti předved-
li ukázky národních tanců. Večer uspořádal ředitel školy grilování. 
Druhý den jsme jeli do Vica de Gargano, kde je druhá budova školy 
(vzdálenost asi 15 km), kde proběhla pracovní setkání – workshop. 
Odpoledne jsme procházeli historickými uličkami starobylého cent-
ra. V pátek se konal výlet do národního parku Gargano, dále návště-
va byzantského kláštera Monte St. Angelo a  ve  večerních hodinách 
rozloučení v typické italské pizzerii. Za sobotního rozbřesku jsme se 
vydali na zpáteční cestu do jihočeské kotliny.

Ivana Pečtová, Vojtěch Soukup

Jindřichohradecký zpravodaj 
pomáhá najít spolužačky
V uplynulých dnech se na redakční radu JH Zpravodaje obrátila paní 
Marie Heverová s prosbou o zveřejnění následující výzvy: 
Hledáme spolužačky   Lenku Petrů   a   Janu Hrodějovou. Obě 
spolužačky pocházely z  Jindřichova Hradce. V letech 1971 - 1974 
navštěvovaly Zemědělské odborné učiliště (obor zahradník) 
ve  Znojmě. Adresy   trvalého bydliště   uvedené v  archívu   měs-
ta  Znojma v době studia.

Lenka Petrů, Jindřichův Hradec, Schweigro-
va   710/II. Školní docházku údajně dokončila 
v roce 1971 na  ZŠ Jarošovská 746/II.

Jana  Hrodějová,  Horní  Žďár 18
Prosím, ozvěte se spolužačce Holíko-

vé z  důvodu organizace srazu. Tele-
fon: 722 533 796, e-mail: hevero-

va.m@email.cz. Využila jsem 
všechny dostupné možnosti, 
jak informace o  svých spo-
lužačkách získat. Váš zpra-
vodaj je už snad poslední 
nadějí. Redakční radě dě-
kuji za  zveřejnění a  přeji 

hodně úspěchů.

         Marie Heverová
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NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Drama / USA, Španělsko / Bontonfilm / 2D
Silný příběh filmu 
Nic nás nerozdělí je 
založen na  skuteč-
né události jedné 
rodiny, která v roce 
2004 přežila úder 
ničivé vlny tsuna-
mi v Indickém oce-
ánu. Manželé Hen-
ry, Maria a jejich tři 
synové se rozhodli 
strávit poklidné Vá-
noce v Thajsku a tě-
ší se na několik dnů prožitých v tropickém ráji. 
Rodinná idylka ale náhle a nečekaně skončí dva 
dny po Štědrém dnu, když jihovýchodní pobře-
ží Asie zasáhne vlna tsunami. Obrovská masa 
vody se valí na  hotelový komplex, smete vše, 
co jí přijde do cesty a rozdělí i prchající rodinu. 
Ačkoliv všichni členové rodiny přežijí, vyhráno 
zdaleka nemají, protože nalézt jeden druhého 
uprostřed pekla je skoro nemožné.
Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Ho-
lland, Marta Etura, Oaklee Pendergast, Samuel 
Joslin a další
Režie: Juan Antonio Bayona
Hrajeme: 2. a 3. 2. 2013 od 17.30 a 20.00

PARALELNÍ SVĚTY
Sci-Fi / Kanada, Francie / H.C.E. / 3D
Adam je obyčej-
ný kluk žijící v ne-
obyčejné realitě. 
Vede skromný ži-
vot a  stále mys-
lí na  dívku, kte-
rou kdysi potkal. 
Eva však pochází 
ze zcela jiného svě-
ta, ze světa naruby, 
který je přímo nad 
tím Adamovým, 
ale mimo jeho do-
sah. Jednoho dne zahlédne Adam dospělou Evu 
v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět. 
Zákon ani věda! 
Hrají: Kirsten Dunst, Jim Sturgess a další
Režie: Juan Diego Solanas
Hrajeme: 9. a 10. 2. 2013 od 17.30 a 20.00

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný / Francie / Bioscop / 2D
V obyčejném med-
vědím světě jsou 
medvědi vážní a za-
mračení. Medvěd 
Ernest je jiný. Je hu-
debník, rád by byl 
veselý, jenže je chu-
dý a často hladový. 
Při hledání něče-
ho k  snědku chytí 
malou myšku Ce-
lestinu, která utekla ze svého podzemního my-
šího světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově 
prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když 
ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat spous-
tu čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí.

V  českém znění: Ladislav Županič, Anna 
Nemčoková, Radana Herrmannová, Jiří Plachý, 
Daniela Bartáková, Zdeněk Mahdal, Bohdan 
Tůma a další
Režie: Benjamin Renner, Vincent Patar a  Sté-
phane Aubier
Hrajeme: 16. a 17. 2. 2013 pouze od 17.30

LÁSKA
Drama / Francie, Německo, Rakousko / Artcam / 2D
Manželé Georges 
a  Anne jsou učite-
lé hudby. Jejich lás-
ka a  pevné pouto, 
které se prohlubo-
valy roky společ-
ného života a vášní 
pro klasickou hud-
bu, je náhle vysta-
veno těžké zkouš-
ce. Stáří si vybírá 
svou daň – Anne 
prodělá mozkovou 
mrtvici a její okolí se musí smířit s její promě-
nou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu. 
Michael Haneke se ve svém nejnovějším filmu 
zaměřil na subtilní téma lásky bojující s nevy-
hnutelným. 
Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva, Isa-
belle Huppert a další
Režie: Michael Haneke
Hrajeme: 20. 2. 2013 pouze od 19.00 – předsta-
vení ART kina

BABOVŘESKY
Komedie / ČR / Falcon / 2D
V  lehkém nadhle-
du a  komediální 
nadsázce budeme 
sledovat vršící se 
řadu až neuvěřitel-
ných souher náhod 
a  nedorozumění, 
které zamotají hla-
vu hlavním akté-
rům příběhu v obci 
Babovřesky…Pod-
titulek „z  dopisu 
venkovské drbny“ 
napovídá, že na  scénu vstupují místní zbožné 
ženy   v  čele s  Horáčkovou, „univerzální“ drb-
nou, která pracuje na  Obecním úřadě   a  sedá 
v kostele v první lavici. O všem ví, od všeho má 
klíče, všude byla dvakrát… A osobuje si právo 
do  všeho zasahovat a  mluvit. A  právě do  této 
vísky koncem jara přijíždí nový farář. Zbožné 
ženy čekají váženého starého důstojného pána, 
ale z auta vyskočí mladý, sportovní, asi třicetile-
tý kluk a tím to vlastně všechno začíná…
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie 
Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer, 
Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka 
Sedláčková a další
Režie: Zdeněk Troška
Hrajeme: 21. - 24. 2. 2013 od 17.00 a 20.00

Zdroj: www.falcon.cz www.bontonfilm.cz

www.bioscop.cz www.chce.cz   www.csfd.cz

KINO
STŘELNICE
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1. 2. 19.00
NESPOUTANÝ DJANGO 
USA / drama / 2D

2. - 3. 2. 17.30, 20.00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
USA, Španělsko / drama / 2D

7. - 8. 2. 17.30, 20.00
GANGSTER SQUAD: LOVCI MAFIE
USA / krimi/ 2D

9. - 10. 2. 17.30, 20.00
PARALELNÍ SVĚTY
Francie, Kanada / Sci-Fi / 3D

14. - 15. 2. 17.00, 20.00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA / drama / 2D

16. - 17. 2. 17.30
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie / animovaný / 2D

16. - 17. 2. 20.00
MANIAK
USA / horor / 2D

20. 2. 19.00
LÁSKA (ART)
Francie, Německo, Rakousko/ drama / 2D

21. - 24. 2. 17.00, 20.00
BABOVŘESKY
ČR / komedie / 2D

28. 2. - 1. 3. 17.00, 20.00
KONEČNÁ
USA / akční / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

3. 2. 15.00
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

10. 2 15.00
JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU ZA ČER-
VENOU SUKNI  
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

17. 2. 15.00
VĚNEČEK POHÁDEK II 
ČR / pásmo pohádek / 2D

24. 2. 15.00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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24. února, 17.00 hod.
STAROPRAŽSKÝ SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci 
KD Střelnice

27. února, 17.00 hod.
JE V ÚTULCÍCH ÚTULNO?
Přednáška 
Fotocafé

28. února, 16.30 hod.
Libor Drahoňovský 
„DIVOKÝM KURDISTÁNEM“
Beseda
Městská knihovna

28. února, 19.00 hod.
MICHAL MÜLLER - CITERA
Koncert v rámci abonentních 
koncertů KPH 2013
Kaple sv. Maří Magdaleny
   
  

Probíhající výstavy:  
 
NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 28. 2. 2013  
 
JAROSLAV KONĆICKÝ: 
JINDŘICHOHRADECKO -   
KOUZLO OKAMŽIKU! 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 28. 2. 2013   
 
STANISLAV ŠPOULA: LIDÉ Z KARPAT:  
ČESKÁ MENŠINA V RUMUNSKÉM BANÁTĚ
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 3. 2013

13. února, 16.30 hod.
Ing. Petr Hesoun: PŘÍRODA KOLEM NÁS 
A JEJÍ OCHRANA
Přednáška Klubu aktviního stáří
Sociální služby, Česká ulice

13. února, 17. 30 hod. 
Mgr. MARTA PEJCHALOVÁ
Beseda
Fotocafé

14. února, 16.30 hod.
Vladimír Bednář „KRYM“
Přednáška
Městská knihovna

14. února, 19.00 hod.
Brian Friel „LÉČITEL“
Divadelní spolek Kašpar. Mimo předplatné
KD Střelnice

15. února, 20.00 hod.
CHARLESTON
Taneční večer ve stylu 20. a 30. let
KD Střelnice

16. února, 14.00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tělocvična TJ Slovan

17. února, 09.30 hod.
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM - TOMÁŠ PFEIFFER
Přednáška
Gymnázium V. Nováka 

17. února, 16.00 hod.
Andrea Sousedíková, Dodo Slávik 
„O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI“
Divadelní pohádka
KD Střelnice

20. února, 17.00 hod.
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE
Přednáška Ing. Václava Chrástková 
Fotocafé

5. února, 16.00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ PRO DĚTI
Městská knihovna

6. února, 16.30 hod.
Jiří Koun „BIBLICKÉ DĚJINY VIII“
Přednáška
Městská knihovna

6. února, 18.00 hod.
TANCEM K EXTÁZI
Tanec Lenka Janderová
Fotocafé

9. a 10. února, 14.00 hod.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dětské odpoledne zajišťuje Chůdadlo, disko-
téka DJ Luboše Nosála, zpívání, tančení, hry a 
mnoho dalších překvapení.
KD Střelnice

10. února, 13.00 hod.
MASOPUST
Masopustní průvod masek, hudební vystou-
pení kapely Ukrutanka
Masarykovo náměstí, náměstí Míru

10. února, 17.00 hod.
„Z POPELNICE DO LEDNICE“
Promítání filmu v rámci projektu Jeden svět - 
promítej i ty. 
Sborová místnost farního sboru kostela Čes-
kobratrské církve evangelické

11. února, 18.30 hod.
VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTELÉ 
STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE
Následuje přednáška Jindřichův Hradec před 
100 lety - rok 1913
Muzeum Jindřichohradecka

12. února, 18.00 hod.
DIGITALIZACE HISTORICKÝCH UMĚLEC-
KÝCH DĚL A JEJICH RESTAUROVÁNÍ
Přednáška Mgr. Zdeněk Marek
Fotocafé

Kam za sportem?
Lední hokej – KLH Vajgar JH, II. liga – Střed
kolo 31. Žďár n. Sáz. – JH ne 3. 2. 17:30
kolo 32. JH – Hodonín so 9. 2. 18:00
kolo 33. Kolín – JH st 13. 2. 18:00
kolo 34. JH – Nymburk so 16. 2. 18:00
kolo 35.  Technika Brno – JH so 23. 2. 17:00
kolo 36. JH – Chotěboř st 27. 2. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga starší dorostenci – Střed
kolo 28. JH – Žďár n. Sáz. pá 1. 2. 17:30
kolo 29. JH – Milevsko ne 3. 2. 14:30
kolo 30. Příbram – JH pá 15. 2. 16:00
kolo 31. JH – Kolín ne 17. 2. 14:30
kolo 32. Chrudim – JH pá 22. 2. 20:00
kolo 33. JH – Třebíč ne 24. 2. 14:30
kolo 34.  Znojmo – JH pá 1. 3. 17:30
kolo 35. JH – V. Popovice ne 3. 3. 14:30
kolo 36. Tábor – JH pá 8. 3. 19:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL
kolo 25. Pardubice – JH so 2. 2. 18:00
kolo 16. Nymburk – JH út 5. 2. 18:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec B, II. liga – skupina B
kolo 17. JH B – Chrudim so 2. 2. 15:00
kolo 18. JH B – BQ Svitavy ne 3. 2. 11:00
kolo 19. JH B – S. Pardubice so 16. 2. 11:00
kolo 20. JH B – T. Pardubice ne 17. 2. 11:00
kolo 21. Jičín – JH B so 2. 3. 
kolo 22. Přelouč – JH B ne 3. 3.

Basketbal – BK Lions JH, liga junioři U19 – skupina A
kolo 17. JH – Klatovy so 9. 2. 14:00
kolo 18. JH – Domažlice ne 10. 2. 10:00
kolo 19. Most – JH so 23. 2. 
kolo 20. Děčín – JH ne 24. 2. 
kolo 21. JH – Žižkov so 9. 3.

kolo 22. JH – Litoměřice ne 10. 3.

Basketbal – BK Lions JH, liga kadeti U17 – skupina B
kolo 17. JH – Brno so 2. 2. 
kolo 18. JH – Olomouc ne 3. 2.
kolo 19. JH – T. Pardubice so 16. 2.
kolo 20. JH – Pardubice B ne 17. 2.
kolo 21. Kroměříž – JH so 2. 3.
kolo 22. Kyjov – JH ne 3. 3.

Basketbal – BK Lions JH, liga žáci U15 – finále divize B
kolo 3. Opava – JH so 9. 2.
kolo 5. Poděbrady – JH so 9. 3.
kolo 6. JH – Opava so 23. 3.

Basketbal – BK Lions JH, extraliga U14, skupina B
kolo 3. Snakes Ostrava – JH so 2. 2.
kolo 4. NH Ostrava – JH ne 3. 2.
kolo 5. JH – NH Ostrava so 16. 2.

SPORT
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kolo 6. JH – Snakes Ostrava ne 17. 2.
kolo 7. SAM Brno – JH so 2. 3.
kolo 8. Kroměříž – JH ne 3. 3.

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži extraliga Ford 
Credit
kolo 20. Pardubice – JH so 23. 2. 16:00
kolo 19. KP Praha – JH so 9. 3. 17:00
kolo 21. JH – Kladno so 16. 3. 14:00
kolo 22. JH – Plzeň ne 17. 3. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, muži krajská liga
kolo 15. JH B – Suché Vrbné ne 24. 2. 14:00
kolo 16. Falcon ČB – JH B so 2. 3. 14:30
kolo 17. JH B – Hospříz ne 10. 3. 14:00
kolo 18. Vikings ČB – JH B so 16. 3. 12:00
kolo 19. JH B – Orel ČB ne 24. 3. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší dorostenci liga – 
Jihozápad
kolo 12. Prachatice – JH so 2. 3. 12:30
kolo 13. Třemošná – JH ne 10. 3. 13:00
kolo 14. Třemošná – JH ne 10. 3. 15:30
kolo 15. JH – Blatná ne 17. 3. 10:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci MČR – Jiho-
západ
kolo 11. JH – Blatná ne 24. 2. 12:00
kolo 12. Suchdol – JH ne 3. 3. 10:00

Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo 17. JH – Poruba so 2. 2. 18:00
kolo 18. Šaľa – JH so 9. 2. 18:00
kolo 19. JH – Slavia Praha so 16. 2. 18:00
kolo 21. Nitra – JH st 27. 2. 
kolo 22. JH – Zlín so 2. 3. 18:00
kolo 23. Písek – JH so 9. 3. 15:00
kolo 24. JH – Veselí n. M. pá 15. 3. 18:00
kolo 25. Olomouc – JH so 30. 3. 17:30

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – Čechy
kolo 12. Astra Praha – JH so 23. 2. 14:30
kolo 14. JH – Strakonice so 16. 3. 13:00
kolo 15. Loko ČB – JH ne 17. 3. 15:00

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky I. liga – 
Morava
kolo 21. JH – Karviná pá 1. 2. 15:30
kolo 12. Olomouc – JH ne 10. 2. 16:30
kolo 13. JH – Zlín so 16. 2. 13:00
kolo 15. JH – H. Brod so 2. 3. 13:00
kolo 16. Bohunice – JH so 9. 3. 15:00

Florbal – FK Slovan Orego JH, ženy II. liga – divize Vý-
chod
kolo 19. JH – Jihlava B so 9. 3.
kolo 19. JH – H. Brod so 9. 3.

Florbal – FK Slovan JH B, muži – Jihočeská liga
kolo 16. JH B – Soběslav ne 3. 3.
kolo 16. JH B – SKP ČB ne 3. 3.

Florbal – FK Slovan JH, junioři III. liga – divize Východ
kolo 15. JH – Sezimovo Ústí ne 24. 2.
kolo 15. JH – United ČB ne 24. 2.

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga mladší žáci
kolo 22. JH B – United ČB B ne 17. 2.
kolo 22. JH B – JH R ne 17. 2.
kolo 22. JH R – Dačice ne 17. 2.
kolo 22. JH B – Dačice ne 17. 2.
kolo 22. JH B – United ČB A ne 17. 2.
kolo 22. JH R – United ČB B ne 17. 2.
kolo 22. JH R – United ČB A ne 17. 2.

Florbal – FK Slovan JH, elévové – Jihočeská liga
kolo 13. JH B – Štíři ČB ne 17. 3.
kolo 13. JH M – Kaplice ne 17. 3.
kolo 13. JH M – Štíři ČB ne 17. 3.

kolo 13. JH B – Kaplice ne 17. 3.

Kuželky – TJ Slovan JH, družstva divize Jih
kolo 17. N. Včelnice – JH pá 1. 2. 17:30
kolo 18. JH – Chotoviny pá 8. 2. 17:30
kolo 19. N. Bystřice A – JH pá 22. 2. 17:30
kolo 20. JH – N. Bystřice B pá 1. 3. 17:30
kolo 21. JH – Třebíč B pá 8. 3. 17:30
kolo 22. Jihlava B – JH so 16. 3. 12:30
kolo 23. JH – Kamenice pá 22. 3. 17:30

Kuželky – TJ Slovan JH B, okresní přebor družstev
kolo 13. JH B – Dačice E čt 7. 2. 17:30
kolo 14. N. Včelnice C – JH B čt 21. 2. 18:00
kolo 15. JH B – Kunžak B čt 28. 2. 17:30
kolo 16. Třeboň – JH B čt 7. 3. 18:00
kolo 17. JH B – N. Bystřice D čt 14. 3. 17:30
kolo 18. N. Včelnice B – JH B pá 29. 3. 18:00

Kopaná – FK JH 1910, muži krajský přebor – Chance
kolo 17. Osek – JH so 16. 3. 15:00
kolo 18. JH – Písek B ne 24. 3. 15:00
kolo 19. Hluboká – JH ne 31. 3. 15:00

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský přebor 
– IPB Invest
kolo 17. JH – Blatná so 16. 3. 10:00
kolo 18. Rudolfov – JH so 23. 3. 10:00
kolo 19. JH – Prachatice so 30. 3. 10:00

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský přebor
kolo 17. JH – Blatná so 16. 3. 
kolo 18. Rudolfov – JH so 23. 3.
kolo 19. JH – Prachatice so 30. 3.

Roman Pišný

FUTSAL FIFA
Futsalovou okresní ligu čeká v únoru také Pohár FAČR
Velmi solidně si zatím v  „C.K. okresní FITMALL.CZ futsalové lize 
2012/2013“ vedou obě mužstva z Jindřichova Hradce. Tým Kasalova pila, 
s.r.o sice již není na první příčce, na které přečkal vánočně-novoroční pře-
stávku, ale stále patří k špičce soutěže. Překvapením jsou výkony FK Bu-
lánci. Klub, jenž vznikl teprve na konci léta loňského roku, prohání zku-
šená mužstva, hraje s nimi otevřené partie a může se stát černým koněm 
vyřazovací části, kam směle směřuje.
Play-off + Hry usměvavých srdcí
Finálový turnaj nejlepších 8 celků se uskuteční v neděli 17. března v měst-
ské sportovní hale v  J. Hradci a  už nyní je celkem jasné, že oba kluby 
z okresního města v něm nebudou chybět. Play-off bude letos zatraktiv-
něno o doplňkovou disciplínu, která se uskuteční v rámci „Her usměva-
vých srdcí 2013“. Tento seriál se uskuteční již poosmé, je určen mimo ji-
né i pro osoby se zdravotním a tělesným postižením. „Napadlo nás spojit 
obě akce, aby si i lidé s handicapem mohli zasoutěžit před naplněnými 
tribunami. Věříme, že se zapojí i hráči jednotlivých mužstev,“ slibuje si 
od zajímavého spojení jednatel a pokladník Okresní komise futsalu FIFA 
Milan Daniel. Tím sportem navíc bude tzv. armsport, což není nic jiného 
než přetlačení rukou, lidově nazývané páka.
Pohár FAČR může hrát každý
V únoru čeká okresní futsal FIFA i okresní kolo „Poháru FAČR 2013“. Jed-
ná se o soutěž, do které se mohou přihlašovat mužstva nejen z okresní ligy, 
ale rovněž týmy hobby hráčů, fotbalové kluby. „Už nyní je jisté, že z Jin-
dřichova Hradce přijedou Kasalova pila, FK Bulánci a také FCQ Qui-
zard. Pohárové klání bude určitě opět svátkem futsalu, přičemž na zá-
věr se bude konat i merenda pro každého, ta se jistě protáhne do dalšího 
dne,“ dodal M. Daniel a  zároveň připomněl, že okresní kolo se v  No-
vé Bystřici, kde se uskutečňuje i  základní část okresní ligy, bude konat 
v  sobotu 9. února od 7:45 hodin. Přihlášky přijímá jednatel OKF FIFA 
JH prostřednictvím e-mailu: mida.rizek@seznam.cz a  telefonního čísla: 
606 299 373.
Únorový program C.K. FITMALL.CZ ligy
Sobota 2. února – VIII. kolo: 9:00 Sedelská hospoda – Roztrhtrenky, 
9:40 Pocemkamdeš CF – FC Nikdo, 10:20 Lennyho Křídla – Roztrhtren-
ky, 11:00 No Comment – Sedelská hospoda, 11:40 FK Bulánci – Pocem-

kamdeš CF, 12:30 FC Nikdo – Příbraz, 13:10 Lennyho Křídla – Kasalova 
pila, 13:50 FK Sistemo B – No Comment, 14:30 Kasalova pila – FK Bulán-
ci, 15:10 FK Sistemo B – Příbraz.
Sobota 16. února – IX. kolo: 9:00 Pocemkamdeš CF – FK Bulánci, 9:40 
Kasalova pila – Lennyho Křídla, 10:20 FK Sistemo B – Pocemkamdeš CF, 
11:00 Příbraz – Lennyho Křídla, 11:40 FK Bulánci – Kasalova pila, 12:30 
Sedelská hospoda – FK Sistemo B, 13:10 Roztrhtrenky – FC Nikdo, 13:50 
Příbraz – Plzeňská pivnice, 14:30 FC Nikdo – Sedelská hospoda, 15:10 
Roztrhtrenky – Plzeňská pivnice.
Sobota 23. února – X. kolo: 9:00 Plzeňská pivnice – FC Nikdo, 9:40 No 
Comment – Příbraz, 10:20 FK Bulánci – Plzeňská pivnice, 11:00 FC Nikdo 
– No Comment 11:40 Kasalova pila – Příbraz, 12:30 Pocemkamdeš CF – 
Sedelská hospoda, 13:10 FK Bulánci – FK Sistemo B, 13:50 Pocemkamdeš 
CF – Lennyho Křídla, 14:30 Sedelská hospoda – Kasalova pila, 15:10 Len-
nyho Křídla – FK Sistemo B.
Informace
Rozpisy, kontakty, statistiky a další informace z okresního futsalu FIFA 
lze najít na webu OKF FIFA J. Hradec http://www.futsal-jhliga.snadno.eu 
Aktuální zpravodajství po každém odehraném kole přináší Kulichův web 
http://www.ventilator.websnadno.cz/Futsal-FIFA.html.

Roman Pišný

SPORTOVNÍ POZVÁNKY
NOHEJBAL – neděle 10. února bude městská sportovní hala v Jindřicho-
vě Hradci znovu patřit nohejbalu. Uskuteční se tam již IX. ročník turna-
je dvojic „Nohejbalový Jindřicháč“. Pořadatelé z Jiskry Blažejov a SK OK J. 
Hradec oznamují, že prezentace účastníků je v den konání do 8:30 hodin 
a přihlášky přijímá Petr Řežábek (zaba.jh@gmail.com, zaba.jh@centrum.
cz, 602 753 069). Hrát se bude dle pravidel ČNS na tři dopady, startovné 
za dvojici je určeno 250,- Kč. Pro nejlepší dua jsou připravené hodnotné 
věcné ceny, občerstvení zajišťuje bufet v hale.
SPORT PRO VŠECHNY – tradici si získal v J. Hradci „Dětský karneval“, 
který v masopustním období každoročně pořádá odbor Sportu pro všech-
ny při TJ Slovan J. Hradec. Také letos se akce pro širokou veřejnost usku-
teční, a  to v  sobotu 16. února od  14 do  17 hodin v  sokolovně Slovanu 
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v jindřichohradecké Jarošovské ulici 743/II. Na programu budou soutě-
že masek, sportovní hry, diskotéka, se svými programy vystoupí dívky 
z oddílu aerobiku a stepaři. Občerstvení bude zajištěno v patře. Vstupné: 
30,- Kč (dospělí), 20,- Kč (děti).
SPORTOVNÍ AEROBIK – třetím „Jarním“ závodem dalšího ročníku „Ce-
ny Města Jindřichův Hradec“ bude pokračovat čtyřdílný seriál, který pořádá 
AET Team Lena J. Hradec. V neděli 24. února se ve fitcentru Merkur na jin-
dřichohradeckém sídlišti Vajgar bude konat soutěž v dětském a rekreačním 

aerobiku, která je určena pro závodníky od 5 let až po dospělé. Klání je vy-
psáno pro pět kategorií, a sice I. – 5 až 7 let (startovné 60,- Kč), II. – 8 až 10 
let (70,- Kč), III. – 11 až 13 let (80,- Kč), IV. – 14 až 17 let (90,- Kč), V. – 18 
let a starší ZA (90,- Kč). Program začne cvičením dvou nejmladších skupin 
v 9 hodin. Ukončení soutěže s vyhlášením výsledků je naplánováno přibliž-
ně na 12:30 hodin. Vstupné 25,- Kč. Další informace podá členka vedení 
klubu Lenka Průchová (lpruchova@centrum.cz, 777 950 925).

Roman Pišný

SPORTOVNÍ AEROBIK
Aerobik Team Lena pořádá Cenu J. Hradce 
druhým rokem
Přes osm let využívá AET Lena J. Hradec fitcentrum Merkur na jin-
dřichohradeckém sídlišti Vajgar ke své činnosti, druhým rokem tam 
pořádá čtyřdílný seriál nazvaný „Cena Města J. Hradce“. Také v se-
zóně 2012/2013 jsou jednotlivé díly hodnoceny jednotlivě a zároveň 
se výsledky sčítají a na konci ročníku jsou v jednotlivých kategori-
ích vyhlášeny vítězky s nejvyšším ziskem bodů.
Druhý ročník má 4 závody
Také v této sezóně mají jednotlivé závody své názvy, které pramení 
většinou z období, kdy se konají. Na začátku října proběhl „Podzim-
ní pohár“, prosincová soutěž se uskutečnila jako „Mikulášský po-
hár“. Trochu s  předstihem budou sportovkyně vábit příchod nej-
hezčího ročního období již 24. února, kdy se bude konat „Jarní 
pohár“. Druhý ročník „Ceny Města Jindřichova Hradce“ pak uzavře 
v sobotu 27. dubna „Aprílový pohár“.
Šest desítek cvičenek
Ačkoliv na podzim roku 2012 a na jaře letopočtu 2013 probíhá „Ce-
na J. Hradce“ teprve podruhé, tak si již získala své jméno i přízniv-
ce. Například při úvodní akci druhého ročníku obsahovala star-
tovní listina 64 účastnic, soutěžit například přijely cvičenky až 
z Karlových Varů.

Pět kategorií
Pohárová soutěž je vyhlašována pro 5 věkových a  výkonnostních 
kategorií. Cvičí závodnice od 5 do 7 let, od 8 do 10 let, od 11 do 13 
let, od  14 do  17 let, vrcholnou podívanou je pak třída závodního 
aerobiku, která je spojena s  cvičením žen nad 18 let. O  poslední 
únorové neděli bude určitě lákavé přijít do  fitcentra Merkur a být 
svědky opravdu kvalitních výkonů dívčích benjamínků i zkušených 
dospělých cvičenek. V  jednotlivých kategoriích je po  dvou závo-
dech hodně vyrovnané výsledkové pole, takže k vidění budou boje 
o  co nejlepší průběžné umístění před dubnovým finálovým závo-
dem.
Pořadí po dvou závodech
Kategorie 5 až 7 let: 1. Barbora Krajcrová 19, 2. Magdalena Stehlí-
ková 18, 3. Radka Asterová 11. Kategorie 8 až 10 let: 1. Adéla Bal-
gová 18, 2. Petra Snížková 16, 3. Natálie Houdková a Natálie Kraj-
crová obě 15. Kategorie 11 až 13 let: 1. Veronika Kozáková 19, 2. 
Martina Průchová 16, 3. Andrea Kouklová 15. Kategorie 14 až 17 
let: 1. Iva Jurková a Tereza Balgová obě 19, 3. Helena Koutková 15. 
Kategorie ZA: 1. Vendula Kopečková 20.

Roman Pišný
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LISTÁRNA

Je tomu již několik desítek let, kdy jsem jako 
dítě dostal na Vánoce knížku několika poví-
dek od Aloise Jiráska. Z nich zejména povíd-
ka Zahořanský hon mě zaujala tak, že jsem ji 
přečetl téměř jedním dechem. Příběh z doby 
rokoka, s  romantickou zápletkou v  souvis-
losti s přípravou a pořádáním honu na zaho-
řanském panství a  s  vypravěčským uměním 
spisovatele mě natolik zaujal, že jsem se stal 
postupem času nadšeným čtenářem dalších 
Jiráskových (i  podstatně závažnějších) děl. 
Je známo, že Jiráskovy příběhy vycházely 
z konkrétního místa děje, často s historický-

mi osobnostmi (Mezi proudy, Husitský král, 
F. L. Věk atd.). V  drobnějších povídkách, 
často uváděných v  časopisech (Lumír, Kvě-
ty, atd.), tomu bylo poněkud jinak. Proto mě 
velmi potěšilo, když jsem objevil „Pekelský 
mlýn“ a  „hrob ženichův“ v  místě, zvaném 
Peklo, na  soutoku Metuje a  Olešenky, blíz-
ko Nového Města nad Metují (viz povídka 
V Pekle ve shora uvedené knize). „Zahořan-
ský hon“ byl těžší oříšek. Mnoho let jsem se 
pokoušel pátrat po místě, kam byl děj povíd-
ky zasazen. Zahořan jsem v České republice 
nalezl osm. Ani jedny z nich však s prostře-

dím a dějem povídky nekorespondovaly. Te-
prve před třemi lety, kdy jsme se přestěho-
vali do  Jindřichova Hradce, jsme při svých 
toulkách okolím objevili zámek Jemčina, je-
hož historie byla spojena s lesnickým rodem 
Wachtlů a  organizací honů v  oboře a  okol-
ních lesích v  18. století. Právě tam našel Ji-
rásek motiv k  napsání příběhu Zahořanský 
hon. Často se k uvedené knížce vracím. Bylo 
tomu tak i o uplynulých vánočních svátcích.

Pavel Pechek (Jindřichův Hradec)
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POZVÁNKY NA BŘEZEN
Městské akce: Ostatní akce:
•	 12. 3. 

„TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ“ – ZÁBAVNÝ PROGRAM
•	 17. 3. 

„KAŠPÁREK V ROHLÍKU“ – DIVADELNÍ REVUE
•	 21. 3.

 „FRANKIE & JOHNNY – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINY B 

•	 24. 3. 
SENIOR KLUB

•	 25 .3.
 „CAVEMAN“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

•	 1. 3. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

•	 16. 3. 
TOTÁLNÍ NASAZENÍ A ZAKÁZANÝ OVOCE - 
KONCERT 

•	 17. 3. 
VYNÁŠENÍ SMRTKY

•	 22. 3. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

•	 23. 3. 
HORKÝŽE SLÍŽE – KONCERT

•	 24. 3. 
JHSO - JARNÍ KONCERT 

•	 30. 3. 
OLYMPIC – TURNÉ 50 LET - KONCERT

Foto: Walter BinderSídliště Vajgar


