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Křížovka: Vyhrajte 1000 Kč!

ŽURNÁL
Komu přálo

Televizor 
od Žurnálu 
si před  
Vánocemi 
převzal
výherce
z J. Hradce

štěstí?

Chtěl bych, abych nikdy nemusel dělat, 
co dělat nechci jen proto, že potřebuju 
vydělat peníze na živobytí.

Jan 
Dolanský
Jan 
Dolanský

Rozhovor se sympatickým hercem přinášíme na straně 13.

Názorové třenice
 v hradecké ČSSD?

Blíží se zemětřesení   
nebo vzduchem pole
tují fámy? Jiří Pravda 
a Bohumil Komínek 
se vyjadřují na stra
nách 4, 6 a 7.

Aktuality ve zkratce
Místostarosta vysvětluje a od
povídá.

Strany 18 a 19.

Alkohol, tráva
a svinčík!
Letní realita na pěší zóně pod 
hradeckým Merkurem. Místní 
lidé se už teď obávají teplých 
víkendů. Co na to vrchní stráž
ník Luboš Müller?

Jindřichův Hradec

Podrobnosti čtěte na straně 10.

    Nakládačka? Pád 
pod tíhou alkoholu?
Kdo má pravdu? Ona či snad on?

Loupežné přepadení 
s nožem v ruce!
Co se stalo? A jak uspěli poli
cisté? Více z černé kroniky uvnitř vydání.
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Prostor
pro vaši inzerci

380 427 691 (redakce)
777 211 905 (plošná inzerce)

607 170 919 (redaktor)

info@krasneclanky.cz

pro vaše náměty

Ně co ne ní v po řád ku? 
Má te za jí ma vý ná mět? Ozvě te se 

re dakci nejpro dá va nější ho 
mě síč ní ku Jindři chohra decka, 

ŽURNÁLU krásné články. 

Ně co ne fun gu je?

  Telefon: 380 427 691
E–mail: redakce@krasneclanky.cz

Otín – Řidička Citroenu Xsa
ra, jedoucí v časných ran
ních hodinách 18. prosince 
od Hospříze směrem na Otín 
u Jindřichova Hradce, ne
zvládla průjezd levotočivou 
zatáčkou 100 metrů před 
Otínem a havarovala. Na zle
dovatělém asfaltu se dosta
la do smyku, po němž vyjela 
ze silnice a skončila s vozi
dlem na střeše. Řidička a její 
spolujezdkyně vyvázly s leh
kým zraněním a záchrankou 
byly dopraveny do nemocni
ce v Českých Budějovicích. 
U řidičky byla provedena 
dechová zkouška přístrojem 
Dräger, ovšem její výsledek 
byl negativní. Hmotná škoda 
na automobilu činí odhadem 
20.000 korun.                     (sd)

Řidička nezvládla smyk na ledu
a přistála koly vzhůru

Foto: Policie ČR

J. Hradec – Jindřichohradečtí krimina-
listé ve spolupráci s kolegy z obvodního 
oddělení dopadli během necelých tří ho-
din cizince (25), který v časných ranních 
hodinách 6. prosince vstoupil do jed-
noho z místních herna-barů a s kapucí 
přes hlavu požádal barmanku o krabič-
ku cigaret. Poté, co mu žena vyhověla 
a začala prodej cigaret markovat, muž 
bar hbitě obešel, přistoupil k barmance 
a požádal znovu, tentokrát ovšem o pe-
níze a v ruce přitom držel nůž. Když se 
mu ženu nepodařilo strhnout na podla-
hu, uchopil ji zezadu pod krkem, nůž jí 
přiložil k tělu a svůj požadavek zopako-
val. Barmanka mu však peníze nevydala 
a místo toho jej seznámila s faktem, že 
všude jsou kamery, tak aby to vzal v po-
taz. To také agresor zjevně udělal, neboť 
svého jednání vzápětí zanechal a rych-
le z lokálu zmizel. Chrabrá barmanka 
vyvázla naštěstí bez zranění. Na místo 
loupežného přepadení se neprodleně 
dostavila kompletní výjezdová skupina 

Loupež s nožem v ruce!
služby kriminální policie a vyšetřování 
i policisté obvodního oddělení včetně 
kynologa se služebním psem a pátrací 
akce odstartovala. A nutno pochvalně 
konstatovat, že dlouhého trvání nemě-
la. Chlap byl v klepetech ve tři čtvrtě 
na šest a teď mu v případě soudem 
uznané viny hrozí až deset let za katrem.
                                - René Vrbský -
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První cenu posíláme do Otína, pro další 
si přijdou luštitelé ze Studené, České 
Olešné, Počátek a Jindřichova Hradce.
Vylosovaní výherci prosin-
cové křížovky o litr: 1.000 Kč 
od hlavního sponzora 
Fruko-Schulz vyhrává paní
Vlasta Havlová z Otína. 
Lampička firmy Svítidla - Jiří 
Haláček je připravena pro 
Ludmilu Navrátilovou z J. 
Hradce. Pro triko od firmy 
Fruko-Schulz si přijde pan 

Jozef Hatala z Počátek. Dvě 
lahve šumivého vína Festa 
La Vista od firmy Fruko-
Schulz obdrží Ludmila Vaň-
ková z J. Hradce, Marie Ga-
lovičová ze Studené a Fran-
tišek Čapek z České Olešné.

Minulá tajenka: Pane, to je ale 
i na tak krátkou dobu dost.

Výherci křížovky
1000 Kč pro Vlastu Havlovou

Nakládačka či pád
pod tíhou alkoholu?
Třeboň – V pátek 1. prosin-
ce, dvě hodiny po půlnoci 
zavolala 37letá žena z Tře-
boně na linku 156 a ozná-
mila, že byla doma napa-
dena stejně starým přítelem 
a utrpěla zranění na hlavě. 
Strážníci na místě oba part-
nery zajistili a po zjištění, že 
žena z rány krvácí, přivolali 
lékaře. Vyšetřování incidentu 
komplikovala značná opilost 
obou jeho aktérů (ona nadý-

chala 3,27 promile, on 1,87) 
a rozdílnost jejich výpově-
dí. Žena trvala na fyzickém 
napadení, muž tvrdil, že si 
partnerka způsobila zranění 
sama při opileckém pádu. 
Oběma účastníkům drama-
tu se od strážníků dostalo 
poučení o právních mož-
nostech řešení partnerského 
sporu a zraněná byla poté 
převezena do nemocnice 
k ošetření.   - René Vrbský -

Vyznavači recese se už po dvaadvacáté sešli 
na Silvestra u kopce za drůbežárnou v Horní 
Radouni, kde se konal tradiční sjezd na čem
koli. Dlouholetý pořadatel akce Milan Vocílka 

Sjezd na čemkoli si užili i na blátě

předal pomyslnou štafetu RADOUŇSKÉ OR
GANIZACE SRANDY mladým pokračovatelům 
Zdeňku Leitnerovi a Adamu Šteflovi. Přestože 
počasí účastníkům letos nepřálo, zapojila se 
do sjíždění na sáňkách a vozítku Pata a Mata 
spousta z více jak šedesátky přihlížejících, 
na které čekaly i výborné silvestrovské kobli
hy a koláčky.                                            ( JoB)

WWW.KRASNECLANKY.CZ
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Téma

Předseda místní organizace Jiří Pravda vysvětluje
Jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek (ČSSD) 
údajně čelí kritice, ale v případě volebního úspěchu, a pokud 
by se svého postu vzdal starosta Stanislav Mrvka (ČSSD), 
by prý možnost přijetí funkce starosty nevylučoval. V kuloá
rech se však hovoří i o tom, že židli prvního muže města by 
možná neodmítl ani stávající radní a předseda místní orga
nizace České strany sociálně demokratické Jiří Pravda. Ten 
nyní poodhrnuje pomyslnou oponu a ze své pozice informu
je, jak se věci z jeho pohledu mají, a také vysvětluje, proč 
komunální politika prochází personální krizí.
Jak na tom vlastně hradecká ČSSD 
v současné době je?
J. Pravda: Řádných členů máme 45, 
což je v porovnání s ostatními subjekty 
z komunální politiky poměrně dost.
O lokální politiku tedy není zájem?
J. Pravda: Zjevně. Lidi, ochotní vstoupit 
do politiky, v podstatě nejsou a perso-
nální krize je toho důsledkem. Jisté je, 
že pro mnohé je práce v politice pro-
blematická. Pokud člověk ve volbách 
uspěje a následně se zachová zodpo-
vědně vůči voličům, musí své povolání 
minimálně částečně pověsit na hřebík 
a na čtyři roky se stát politikem. Napří-
klad být členem městské rady je velká 
zátěž. Rada zasedá každou středu a už 
v jednu hodinu musí být radní na mís-

Názorové třenice v hradecké sociální demokracii?

ul. VÌdeÚsk· 884/III, Jind¯ich˘v Hradec
tel./fax: 384 363 317, mob.: 723 561 882

PRODEJ A POKLÁDKA 
PODLAHOVÝCH KRYTIN

Renovace starých dřevěných podlah
Broušení zbytkových lepidel z betonu

ČALOUNICTVÍ 602 849 025

www.calounictvi-hummel.cz    e-mail:milos.hummel@tiscali.cz

PO-ČT 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 hodin
PÁ 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hodin
SOBOTA v lednu a únoru zavřeno!

Možnostoprav oděvů!

odolávající solím, chemikáliím či olejům, vhodné např. na podlahy garáží
Nabízíme speciální nátěry na beton

Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní 
přízeň a přejeme všem šťastný nový rok 2018.
Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní 

přízeň a přejeme všem šťastný nový rok 2018.

tě. A jednání se mnohdy protáhne až 
do večera. Výkon této funkce předsta-
vuje časový problém jak pro živnostní-
ka, tak pro zaměstnance. Nemluvě sa-
mozřejmě o tom, že obsáhlé písemné 
materiály je před radou třeba prostu-
dovat, což taky kus času ukousne. A je 
tu i spousta společenských, kulturních, 
pietních a jiných akcí, jichž by se radní 
měli účastnit, někteří z nás navíc od-
dávají… Někdy si říkám, že nechuť lidí 
k politice je vcelku opodstatněná. Svůj 
podíl na tom má nepochybně i vedení 
politiky celostátní.
Ledaskoho prý odrazuje i povinnost 
zveřejnit informace o svých majet-
kových poměrech…
J. Pravda: Ano. Podle mého názoru 

tato povinnost 
na místě není. Na-
příklad konkrétně 
já, coby městský 
radní, musím vy-
plnit elektronický 
formulář, v němž 
jsem tázán na to, 
jakou vlastním ne-
movitost, kolik pe-
něz mám na účtu, 
jaké splácím dlu-
hy, jaké mám auto 
a na řadu dalších 
osobních záleži-
tostí. Ve své pod-
statě by na tom 
nic špatného ne-
bylo, ale nelíbí se 
mi, a nejsem sám, 
že tyto údaje jsou 
na příslušném 

serveru veřejně přístupné. Pokud by 
úřad odpověděl na písemný dotaz ob-
čana, bylo by to asi v pořádku, ale ano-
nymní a neomezené zkoumání poměrů 
lidí, to se mi být v pořádku nezdá. Na-
víc, v případě lidí, disponujících větším 
majetkem, to může být i nebezpečné. 
Takový systém mohou totiž zneužít 
i různí vyděrači atp. a v úvahu je třeba 
vzít též možnost usnadnění nekalého 
ovlivnění konkurenčního boje. Je to 
mocná a zneužitelná zbraň. V případě 
placených funkcionářů – starosty či 
místostarosty – tomu ještě rozumím, 
ale proč by něco takového měl podstu-
povat neuvolněný radní na sebemenší 
obci?
Přes výše uvedená konstatování 
však o odchodu z politiky neuvažu-
jete…
J. Pravda: Politika obnáší i schůzová-
ní po večerech, dohadování se s lidmi 
a osobní odpovědnost, ale já její opuš-
tění zatím neplánuji. Pocit určitého roz-
čarování nicméně neskrývám. Důležité 
pro mě je, jak bude naše strana fungo-
vat celorepublikově. 18. února se koná 

(pokračování na str. 6)

Pokud se starosta Stanislav Mrvka (vlevo) vzdá 
svého postu, místostarosta Bohumil Komínek 
možnost nástupu do jeho funkce nevylučuje.

Jiří Pravda
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         (pokračování ze str. 4)

Téma
kteří si podnikání sami nikdy 
nevyzkoušeli.
Měl by být Komínek po vol-
bách opět místostarostou?
J. Pravda: Hypotetické na-
hrazení Komínka na postu 
místostarosty komentovat 
nechci. Podstatné je beztak 
to, kdo bude lídrem kandi-
dátky. Ten bude totiž tím, 
kdo o personálním obsazení 
rozhodne. A pokud lídr řek-
ne, že místostarostou bude 
Komínek, pak jím bude. 
Na lídrovu odpovědnost. 
Debata o tom, jestli se mi 
Komínek na postu místosta-
rosty líbí nebo ne, je tudíž 
bezpředmětná.
Na můj dotaz, zda neu-
važuje dokonce o postu 
starosty, mi Komínek před 
měsícem odpověděl, že de 
facto záleží na rozhodnutí 
stávajícího starosty Mrvky. 
Pokud by ve starostování 
dále nepokračoval, Ko-
mínek by prý o přijetí této 
funkce uvažoval.
J. Pravda: Řeknu to takhle… 
Tváří hradecké sociální de-
mokracie je Stanislav Mrv-
ka a svoji práci dělá dobře. 
Kolega Komínek je řekněme 
výkonný úředník. O Komín-
kovi, coby starostovi, jsme 
oficiálně nemluvili. Řeči se 
vedou, ale jak říkám, nic ofi-
ciálního. Pokud můžu mluvit 
za sebe a za ostatní členy 
místní organizace, věříme, 
že Mrvka bude ve funkci 
starosty pokračovat. Pocho-
pitelně záleží na výsledku 
komunálních voleb.
Hovoří se o tom, že jako 
kandidát na starostu při-
cházíte v úvahu i vy.
J. Pravda: Čistě teoreticky 
bych starostou skutečně 
zvolen být mohl. Ale stále 
platí, že podstatné je to, kdo 
bude lídrem kandidátky.
         - Svatopluk Doseděl -

stranický sjezd a na něm se 
zřejmě ukáže do jaké míry 
je strana reformovatelná. 
Pokud se reforma povede, 
věřím, že se situace zklidní 
i na úrovni komunální.
Pojďme k radnici. Objevu-
jí se prý výhrady k práci 
místostarosty Bohumila 
Komínka. Údajně i z vaší 
strany.
J. Pravda: Tak bych to ne-
řekl. Netroufám si tvrdit, 
že místostarosta Komínek 
pracuje málo. S jeho stylem 
práce sice nezřídka moc 
nesouhlasím, ale to ještě 
neznamená, že dělá všech-
no špatně. To, co se svými 
odbory – výstavba, inves-
tice či majetek – dokázal 
na poli získávání dotací, je 
pozoruhodné. Vždy je lep-
ší, když kupříkladu peníze 
na opravu komunikací do-
stane město od státu nebo 
od Evropské unie a do vlast-
ních peněz kvůli tomu sahat 
nemusí. Problém je v tom, 
že kolega Komínek si toho 
na svá bedra bere strašně 
moc a spoustu toho nestí-
há. Což je důvodem kritiky, 
která se na jeho hlavu sná-
ší. Řeší i spoustu střetů zá-
jmů podnikatelů, dostává 
se do konfliktu s občany… 
Lidové rčení praví, že není 
na světě člověk ten, co by se 
zavděčil lidem všem. Chyba 
je tedy spíš v jeho organizaci 
práce. V běhu je spousta in-
vestičních akcí, zpracovávají 
se projektové dokumenta-
ce, shánějí se peníze a já se 
zkrátka domnívám, že by se 
to všechno po organizační 
stránce mohlo dělat líp. Dva-
cet let jsem živnostník, který 
si na sebe musí vydělat a ví, 
jak je to mnohdy těžké. Růz-
né věci vidím prostě jinak, 
než jak je vidí moji kolegové, 

Ano, řádko vá, ne ko merč ní a v ŽURNÁLU!
Tel.: 380 427 691, 777 211 905

Řádko vá in zer ce zdar ma!

I po svátcích pokračuje zima.  Na co by jste neměli  
zapomenout?  Byt  v  bytovém  domě  vám  vytápějí 

sousedé a asi nic podstatného nehrozí. Jiné je to u rodinných domů a chat. 
Řeší se tedy, jestli vodu v topném systému vypustit, nebo objekt temperovat. 
Pokud klesnou venku teploty pod -10 a více i na několik dní, může vás pak při 
návratu čekat popraskaná potrubí, sanitární zařízení i radiátory. 
Topné systémy  můžeme  vypouštět,  temperovat  nebo  naplnit  nemrznou-
cím roztokem. V případě vypouštění očekávejme problémy s nedokonalým 
vypuštěním,  což  ohrožuje  nevypustitelná  místa  a  při  zpětném  napouštění 
se do systému uvolňuje rez (ventily, čerpadla, atd.). V případě temperování 
nebo plnění nemrznoucí směsí počítejme se zvýšenými náklady.
Rozvody vody lze taky vypouštět, jen je potřeba nezapomenout i na bojlery, 

ventily, průtokové ohřívače – musí být systém na vypouštění přizpůsoben. 
Nutné je vypnout i hlavní ventil, aby případná porucha nezpůsobila větší ško-
dy, a přívod k ventilu rovněž zazimovat.
Plyn a elektřina – v případě, že je vůbec možné je odstavit (např. kvůli tem-
perování nebo ostraze), udělejte to především na hlavním vypínači.
Okna, balkóny a dveře  překontrolovat  důkladné  uzavření  před  chladem 
a případnými zloději.
Střechy a okapy překontrolovat proti zahánění sněhu a nečistotám v oka-
pech – při tání hrozí vzlínání vlhkosti do stavebních konstrukcí.
Úklid potravin a zkazitelného materiálu  neopomeňte,  protože  i  plesnivé 
jídlo ve spíži nebo lednici/mražáku může přilákat myši a cizopasníky.
Pojištění alespoň proti základním rizikům je na zimu velmi aktuální.    - J. Kyncl -                                                       

Jarošovská 48, Jindřichův Hradec, telefon: +420 777 947 793, www.abrako.cz

Zazimovali jste své nemovitosti?
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Téma

různé věci různé názory. Tak to prostě chodí
„Jako tažení proti mně nic nevnímám,“ konstatuje hradecký mís
tostarosta Bohumil Komínek (ČSSD) a dodává: „Je to tak, že když 
spolu lidé nekomunikují a jen si něco myslí a ledaskde to pre
zentují, navenek to pak vypadá, že je něco špatně.“ Bere si Ko
mínek více práce, než je schopen zvládnout? A změnilo se něco 
na jeho postoji v souvislosti s kandidaturou na post starosty?

Místostarosta Komínek: Různí lidé mají na

Někteří vaši spolupracovníci či spo-
lustraníci mají výhrady k vaší činnos-
ti. Doneslo se to k vám taky?
B. Komínek: Zásadní věci ne. Různí lidé 
mají na různé věci různé názory, tak už 
to prostě chodí. Lidé z rady města, ze 
zastupitelstva, z úřadu, z řad veřejnos-
ti… Vždycky se ale snažím o věcech 
hovořit a najít kompromis, který by bylo 
možno dále prosazovat a společně jej 
realizovat.
Můžete jmenovat nějakého konkrét-
ního kritika?
B. Komínek: Nevidím důvod, proč bych 
měl mluvit o někom konkrétním. Žijeme 
v době, kdy je někdy kritika i zdravá. 
Myslím, že by to ničemu neprospělo.
Co přesně je vám vytýkáno?
B. Komínek: Někteří kolegové se sna-
ží, aby měli o mé pracovní činnosti co 
nejvíce informací, což je samozřejmě 
v pořádku, a je jisté, že kdo hledá chy-
by, ten je najde. Mám plno nápadů či 
rozpracovaných projektů, které však 
ještě nejsou ve fázi umožňující odpre-
zentování a dnes ani není jisté, zda se 
jejich realizace v budoucnu podaří, a to 
se mnohým mým kolegům nelíbí. Já se 
však jen snažím pracovat a posouvat 
město vpřed. Dívám se přitom i dost 
daleko dopředu a moje nápady často 
přesahují rámec jednoho městského 
rozpočtu, což někomu může vadit. Já 
si ale myslím, že činím dobře. Mělo by 
to tak být u všech zastupitelů.
Vnímáte jakési tažení proti vaší oso-
bě?
B. Komínek: Ne, jako tažení proti mně 
nic nevnímám. Je to prostě tak, že když 
spolu lidé nekomunikují a jen si něco 
myslí a ledaskde to prezentují, nave-
nek to pak vypadá, že je něco špatně. 
Ve skutečnosti tomu tak ale většinou 
nebývá a v mém případě tomu tak také 
není. Jen mě trochu mrzí, že lidé, kteří 
na veřejnosti něco prezentují a něja-
ké věci napadají, nepřijdou se svými 

výhradami nejdřív za vedením města, 
tedy třeba i za mnou, a záležitost si 
s námi nevyjasní. Proč někdy rovnou 
vypouští i fámy? Tak už to ale bohužel 
je a začíná to být stále častější.
Jak byste vztahy na radnici okomen-
toval?
B. Komínek: Pokud myslíte úzké vedení 
města, tak jako velmi dobré. Můj vztah 
se starostou Mrvkou je nadstandardní, 
což pochopitelně kvituji s povděkem. 
Naše snahy udělat ve městě něco 
nového jsou v zásadě naprosto shod-
né. A vztahy ostatní…? Občas dojde 
ke střetu názorů, občas něco zaskřípe, 
ale to je dle mého názoru naprosto nor-
mální. Jak říkám, důležité je komuniko-
vat. Pokud se někomu něco nelíbí, má 
to říct. Narovinu. Opačný postup dob-
rým vztahům neprospívá. Já si rozhod-
ně nemyslím, že všechno s čím přijdu, 
je to nejlepší možné, a konstruktivnímu 
dialogu se určitě nebráním.
Tzv. kopání do kotníků se na radnici 
nepěstuje…
B. Komínek: Ne. A nevím ani proč by 
mělo. Nikomu by to nic dobrého nepři-
neslo. 
Ze strany kritiků zaznívá, že váš 
problém spočívá v tom, že si toho 
na svoje bedra berete příliš mnoho. 
Není na tom kus pravdy?
B. Komínek: Já si to nemyslím. Práce 
mám opravdu dost a v podstatě neu-
stále si ji nosím i domů, byť třeba jen 
v hlavě, ale s tím jsem musel počítat. 
Takže úkolů hodně, ovšem nic, co bych 
nezvládal.
I vaši kritici na druhou stranu kon-
statují, že vaše úspěchy na poli zís-
kávání dotací jsou pozoruhodné.
B. Komínek: To je hezké, ale moje úspě-
chy to vůbec nejsou. Jsou to úspěchy 
především odboru rozvoje města, který 
je shodou okolností pod mou kompe-
tencí. Tamní pracovníci jsou skuteč-
nými odborníky. Ví, co a jak mají dělat 

a dělají to. Za což jim velmi děkuji.
Změnilo se něco na vašem postoji 
v souvislosti s kandidaturou na post 
starosty? Tedy na tom, že byste 
o ní uvažoval teprve v případě, že 
by ve funkci nechtěl dále pokračo-
vat starosta stávající? Samozřejmě 
za primárního předpokladu volební-
ho úspěchu…
B. Komínek: Na tom se nezměnilo 
nic. Pokud se pan starosta rozhodne 
ve funkci pokračovat, budu mu ve ve-
dení města rád nápomocen. Jestliže 
se rozhodne jinak, bude další postup 
předmětem jednání.
Hypotetická otázka… Sociální de-
mokracie ve volbách uspěje a lídr 
kandidátky bude rozhodovat o ob-
sazení postu starosty. Nabízí se Sta-
nislav Mrvka a vy. Vidíte ještě nějaké 
jméno, které by připadalo v úvahu?
B. Komínek: Lidé, kteří by funkci sta-
rosty města eventuálně vykonávat 
mohli, tu zajisté jsou. Uvádění konkrét-
ních jmen bych se však v tuto chvíli 
raději vyhnul. Každopádně věřím, že 
během prvního pololetí se nějaký další 
kandidát objeví.
                      - Svatopluk Doseděl -
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HUTNÍ MATERIÁL

Na vaši návštěvu se těší prodejna kovo

výroba 
a montáž 

na zakázku
tel.: 384 371 717, 724 142 220
e-mail: kovo@staviservis.com

ZÁMEČNICKÁ 
VÝROBA A MONTÁŽE

ul. Deštenská 71, Ra douňka, 
JiNDřichův hRa Dec

Nabízíme kompletní sor-
timent hutního materiálu 

a druhovýrobků za 
příznivé ceny. Materiál 
dělíme na požadované 
délky, dodáme na místo 
určení. Každý požadavek 

vyřešíme a poradíme.

tel.: 384 371 720
tel.: 384 371 722

PF 
2018

Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní přízeň 
a přejeme všem šťastný a úspěšný nový rok 2018.
Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní přízeň 
a přejeme všem šťastný a úspěšný nový rok 2018.

N. Bystřice – Ráno 5. prosince 
došlo k dopravní nehodě v novo
bystřické Vídeňské ulici. Řidička 
Škody Felicia, jedoucí od cent
ra města směrem k hraničnímu 
přechodu, zřejmě nepřizpůso
bila rychlost jízdy okolnostem, 
na zasněženém povrchu vozov
ky se vozidlem dostala do smy
ku a vyjela vpravo mimo komu
nikaci, kde narazila do sloupku 
dopravní značky. Ke zranění 
osob při nehodě nedošlo a vý
sledek dechové zkoušky řidič
ky byl negativní. Hmotná škoda 
na značce činí cca 5.000 korun, 
škoda na autě byla vyčíslena 
zhruba na 10.000.                  (sd)

Felicie sklouzla po sněhu a trefila značku
Foto: Policie ČR

ŽURNÁL str. 8



Rok se blíží k cíli, jsme rádi, že  jste tu s námi byli. Dě-
kujeme cvičenkám, rodičům, sponzorům, trenérkám 

i fanouškům, snad nám to v dalším roce půjde hezky 
dál. Doufáme v samé zlato, dali jsme si ruku na to. Držte 
nám všem prosím pěsti, a my Vám přejeme hodně štěs-
tí. Také poklidné svátky a hlavně žádné zmatky. K tomu 

i to zdraví, ať jste 
staří nebo mladí. 
Aerobik Team 
Lena moc děkuje 
a příští rok zabo-
duje.             (mn)  

Děvčata  z  kategorie  14  -18  let  se  7. 
října  2017  zúčastnila  Mistrovství  ČR 
v  Aerobik  Team  Show  (ATS)  se  sklad-
bou ABBA. Dívky se umístily na krásné 
bronzové příčce, a nejen to. Z Plzně si 
odvezly  i  nádherné  zážitky,  fotografie, 
vzpomínky  na  atmosféru,  slzy  štěstí 

a hlavně titul - II. vicemistryně v ATS. 
Děkujeme  za  tuto  krásnou  šanci 

a postup, který jsme si z Brna 
odvezly.  Medaile  vybojovaly: 
Barbora  Bednářová,  Aneta  Camrdová, 
Natálie Houdková, Eva Kluzáková, Ven-
dula Králová, Kristýna Látová, Michaela 
Nováková,  Lucie  Pecínová  a  Martina 
Průchová.  Sestava  získala  bronz  pod 
choreografickým  vedením  Martiny 
Průchové  a  trenérky  Lenky  Průchové. 

                   Aerobik Team Lena se těší na novou se-
zónu 2018, ve které se představí nejen na soutěžích 
ATS, ale i ve sportovním aerobiku. Ve III. výkonnostní 
třídě  budou  soutěžit  Adéla  Kotková,  Rozálie  Vrbo-
vá,  Sára  Plucarová,  Dominika  Beníčková,  Barbora 
Krajcrová,  Natálie  Čapková,  Sára  Landkammerová 

a Natálie Krajcrová. V nové sezóně bude závodit  již 
ve  II.  výkonnostní  třídě Adéla Přibylová  (na  fotogra-
fii). Sportovní aerobik trénuje vyškolená trenérka pro 
sportovní aerobik všech výkonnostních tříd Martina 
Průchová. Veškeré informace o našem týmu najdete 
na webových stránkách www.lenateam.jex.cz.   (lp)

Šťastný nový rok 
přeje AET Lena.

Aerobik Team Lena

PF 2018

Foto: Policie ČR
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v krátkosti k aktuálním městským střípkům
V areálu ústavu pro men-
tálně postižené na hra-
decké Bobelovce by prý 
měl vzniknout nový do-
mov důchodců či dům 
s pečovatelskou službou. 
Co je na tom pravdy?
B. Komínek: Hovoří se 
o tom. Jde však o majetek 
Jihočeského kraje a tato 
záležitost je teprve v jedná-
ní. Jednou z variant by mohl 
být i převod areálu do vlast-
nictví města, ale v současné 
době na stole žádný návrh 
neleží a my v této věci s Ji-
hočeským krajem ani nejed-
náme.
Pokud by zde domov dů-
chodců skutečně vznikl, 
v čem by tato varianta 
byla lepší než varianta, 
kterou nedávno nabízela 

místní developerská spo-
lečnost ProInvest? Tedy 
zřídit domov důchodců 
v administrativní budově 
bývalé textilky Jitka…?
B. Komínek: Rozdíl by byl 
velký. Záměr vybudovat do-
mov důchodců z administ-
rativní budovy Jitky byl pro-
blematický jak z hlediska 
územního plánu, tak z hle-
diska hygienických norem. 
Na Bobelovce jsou podmín-
ky nesrovnatelně lepší.
Ještě k Bobelovce… 
U tamní autobusové točny 
byla ještě nedávno krytá 
zastávka městské hromad-
né dopravy. Teď je stříš-
ka pryč a na lidi prší. Proč 
byla stříška odstraněna? 
A bude tam v dohledné 
době umístěna nová?

Místostarosta J. Hradce Bohumil Komínek

B. Komínek: Tato krytá za-
stávka nesplňovala hned 
několik parametrů, přístře-
šek byl například nebezpeč-
ně nízký. Po dohodě s do-
pravcem byla proto stříška 
demontována. Podotýkám, 
že na každé autobusové za-
stávce přístřešek být nemu-
sí. O vylepšení této zastáv-
ky, včetně jejího zastřešení, 
se nicméně uvažuje. Ve hře 
je i možnost jejího mírné-
ho přesunutí na příhodnější 
místo. Buď směrem dolů 
ke sportovnímu centru, 
kde by se mě osobně líbila 
více, nebo naopak nahoru 
do míst u odbočky k jindřiš-
ské pískovně. Vše je ještě 
otevřené.
Podél výpadovky na Ja-
rošov nad Nežárkou jsou 

vysoké lampy veřejného 
osvětlení, ale celá jedna 
řada (směrem na Jarošov 
napravo, tedy mezi komu-
nikací a polem) je už dlou-
ho bez vršků se svítícími 
tělesy. Zůstaly tu tedy jen 
nevzhledné a nefunkční 
holé stožáry. Co s nimi 
bude? Budou odstraněny? 
Nebo se pracuje na jejich 
opravě?
B. Komínek: Tyto záležitosti 
mají na starosti Služby měs-
ta. K výměně lamp dochází 
ve městě průběžně a i lam-
py, o nichž je řeč, se v do-
hledné době jistě zase roz-
svítí. A že to trvá poněkud 
déle…? Lampy uvnitř města 
mají před lampami u výpa-
dovek či na periferiích bez 
zástavby určitou prioritu, to 

Foto: Svatopluk Doseděl

Bobelovka...
Vznikne zde 
nový domov důchodců?

Za nepříznivého počasí 
zde na čekající cestující prší.
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SKLENÁŘSTVÍ
Jindřichův Hradec - Nový dvůr 

Otevřeno PO - PÁ 8.00 - 16.00 hod.
tel.: 602 109 002, e-mail: sklotechnik@email.cz

Žáruvzdorná 
skla do kamen

by mohlo být pochopitelné.
Do minulého vydání bylo 
řečeno, že jeden ze tří 
v říjnu pokácených stro-
mů v Husových sadech 
byl poražen kvůli tomu, že 
bylo důvodné podezření, 
že je napaden pro kaštany 
likvidační virulentní cho-
robou, která by se z něj 

mohla přenést i na kaš-
tany ostatní. Vzorek z to-
hoto stromu byl poslán 
na odbornou expertízu. 
Už se ví, jak tato expertíza 
dopadla?
B. Komínek: Výsledky této 
expertízy k dispozici bohu-
žel dosud nemáme.
        - Svatopluk Doseděl -

Chytře na dovolenou

V cestovním ruchu se mě-
síc leden nese ve znamení 
největšího objemu prodejů 
letních zájezdů za first minu-
tové slevy. Pouze Invia jako 
jediná agentura v České re-
publice nabízí pro letní sezó-
nu 2018 možnost si zakoupit 
jakýkoliv First Minute zájezd 
od více než 300 českých, slo-
venských a německých CK 
uhrazením tzv. Chytré zálo-
hy, od 500 Kč dle podmínek 
u vybraného zájezdu a tak si 
v předstihu pojistit nejlepší 
hotely a pokoje v oblíbených 
letních destinacích. Svoji let-
ní dovolenou 2018 si můžete 
vybírat v rámci více než půl 
milionu letních termínů s od-
jezdem na dovolenou od 1. 5. 
2016 do 31. 10. 2018. 
Proč koupit letní First Mi-
nute na Invia.cz?
l Záloha od 500 Kč - nikde 
v České republice nezakou-
píte letní First Minute zá-
jezd výhodněji a s nižší zá-
lohou než u nás. Stačí Vám 
v rámci akce Chytrá záloha 
od 500 Kč uhradit nízkou 
zálohu v rozmezí 500 až 

2000 Kč a letní dovolená je 
Vaše. Zbytek z ceny zájezdu 
uhradíte později, ale Vámi vy-
branou lokalitu a tamní hotel, 
Vám již nikdo nevezme.
l Zájezdy od 300 CK - ne-
musíte procházet desítky 
webů jednotlivých cestov-
ních kanceláří a ještě více 
kamenných poboček. Stačí 
se kdykoliv podívat na web 
Invia.cz a prohlédnout si 
denně aktualizovanou na-
bídku First Minute od pojiš-
těných a prověřených CK. 
Ceny zájezdů jsou na Invia.
cz ve stejné výši jako u pořá-
dající CK, včetně všech slev 
a akcí, např. dítě zdarma, 
parkování na letišti zdarma, 
pojištění zdarma apod .
l Pojištění proti krachu CK 
- každý zájezd na Invia.cz je 
chráněn proti krachu pořá-
dající CK a to díky pojištění 
FAKTOR 100, které na čes-
kém trhu nabízí pouze Invia. 
Díky pojištění FAKTOR 100 
se Váš nákup dovolené sta-
ne nejbezpečnějším náku-
pem dovolené v ČR!

S  výběrem  dovolené  vám 
rádi poradíme na pobočkách 
v J. Hradci, Panská 133 (nad 
Optikou), +420 777 788 600, 
jindrichuv.hradec@invia.cz
a  Třeboni,  Svobody  50  (za 
Komerční bankou), +420 777 
788 647, trebon@invia.cz.
                 - Karel Žabka -

Karel 
Žabka

Jarošovská výpadovka
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Využijte výhodné služby Žurnálu krásné články! 
Vložte to dovnitř!
Vlo že ním pro spek tů 
ne bo le tá ků do nejčte
nější ho mě síč ní ku re
gio nu mů že te rea li zo
vat účin nou re kla mu 
své fir my. Vkládaná in
zerce je jednou z nejú
činnějších forem propa
gace a její cena je mno
hem příznivější než při 
individuálním rozesílání 

prezentačních materiá
lů. Do hod nu tým ná kla
dem mů že te oslo vit čte
ná ře i ve vy bra né ob las
ti na ší dis tri buč ní sí tě. 
Kon takt: ŽURNÁL krás
né články, Jarošovská 
48, 377 01 Jindři
chův Hra dec, te le fon: 
380 427 691, případně 
mobil: 777 211 905.

Ano, řádko vá, ne ko merč ní a v ŽURNÁLU!
Tel.: 380 427 691, 777 211 905

Řádko vá in zer ce zdar ma!

Karel Klaška
Zdraví světová zdravotnická organizace 

WHO definuje jako „stav fyzické, psychic-
ké, sociální a estetické pohody“. Tolik stro-
há charakteristika v naučné encyklopedii. 
Pravda, ovšem podle zmíněné definice lze 
klasifikovat 70–95 % lidí jako nemocných 
nebo postižených. 

Ano, zdraví. Představuje tu nejcennější 
hřivnu, již člověk vlastní. Při každé příležitosti si jej lidé na-
vzájem přejí. V závěru odcházejícího roku a na počátku no-
vého zejména. Neboť zdraví nelze nikde a nikterak koupit. Ač 
se o opaku ustavičně snaží farmaceutické firmy přesvědčit 
naivní pošetilce, seč mohou. Je příznačné, že právě průmy-
sl léčiv je, vedle zbrojního, odvětvím s nejvýraznějšími zisky. 
Obchodní úspěchy vykazuje stále. Výkyvům ekonomiky pod-
léhá jen nepatrně. Spoluobčany láká na vějičku víry i masivní, 
podbízivá reklamní kampaň. Není divu, že „morálně vratký“ 
našinec podlehne. Nechá se přesvědčit, že právě a jen pre-
parát X firmy Y mu pomůže ztracené zdraví nabýt. Či alespoň 
dopomoci ku všeobecnému prospěchu jeho organismu. 

Nedávno minulé vánoční svátky znamenaly pro výrobce 
léků pravou žatvu. Lékárny svůdně zvaly k návštěvě a lidé 
svým tobolkám ochotně „pouštěli žilou“ v přesvědčení, že 
získali pěkný dárek pro své blízké. Ani cílové terče lékáren ne-
byly a nejsou náhodné. V prvním sledu senioři, nakolik ve vyš-
ším věku se navyšuje nemocnost. Nedosti, řada lidí se snaží 
„kurýrovat“ svépomocí. Stanoví si vlastní „diagnózu“ a neduh 
„léčí“ s pomocí nějakého potravinového doplňku. Žraločí 
chrupavka, zelený ječmen, yucca, aloe, spirulina a další řasy 
– nabídka je vskutku nepřeberná. Činíme správně? Potřebu-
jeme opravdu všichni skutečně nějakou tabletku, prášek či 
mastičku?

Jistěže nelze mít námitek vůči lékům a léčivým přípravkům 
předepsaných či doporučených lékařem, na základě přísluš-
ného vyšetření. Ovšem představa, že čím více rozličných ta-
bletek a doplňků stravy sním, tím budu zdravější, je podobně 
pošetilá, jako tvrzení „čím více dietního jídla sníš, tím větší 
dietu držíš“. 

Kdo prý má nejdražší moč na světě? Podle anekdoty Ame-
ričané. Utratí totiž nejvíc peněz za vitamíny a doplňky výživy. 
Ty často podle zjištění vědců z větší části projdou trávicím 
traktem bez faktického užitku. Neodborník navíc nezná vzá-
jemné vztahy léků s látkami v doplňcích stravy. Což může být 
i nebezpečné. Doplňky stravy nám nepomohou v případě 
dlouhodobě špatného stravování, nedostatku pohybu a pře-
míry stresu, pokud zásadně neupravíme celý svůj dosavadní 
způsob života. Spoléhat na zázrak je pošetilé. 

Méně, znamená více
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(pokračování na str. 14)

nemusel dělat, co dělat nechci jen proto,
že potřebuju vydělat peníze na živobytí
„Když si zapamatujete, jak určité věci fungují, 
jaké se na co používají suroviny, jak dlouho 
a na jakou teplotu se co připravuje, zjistíte, že 
na vaření vlastně vůbec nic není,“ konstatu
je herec Jan Dolanský, jedna z hlavních tváří 
televizního kuchařského seriálu Ohnivé kuře, 
ale hned dodává, že důležité je pochopitelně 
i to, aby byl člověk u plotny alespoň trochu 
kreativní. Úspěšný herec (40) zavítal minulý 
měsíc i do Jindřichova Hradce a před vypro
daným hledištěm Kulturního domu Střelnice 
tu spolu se svými kolegy odehrál perfektní ko
medii Perfect Days.
Přijeli jste s komedií Per-
fect Days. O čem tenhle 
kus je?
J. Dolanský: Já myslím, že 
lidi ten příběh určitě znají 
i díky jeho asi šest let sta-
rému filmovému zpracování 
režisérky Alice Nellis. Hlav-
ní hrdinkou je úspěšná ka-
deřnice, které sice v životě 
všechno vychází, ale jedna 
nenaplněná tužba jí zůstává 
– dítě. Hrozně po něm prah-
ne a kolem toho se celý ko-
mický děj točí.
V této hře hrajete s vaší 
životní partnerkou Lenkou 
Vlasákovou. Je to spíš vý-
jimka nebo máte společ-
ných kousků víc?
J. Dolanský: V současné 
době jsou Perfect Days oje-
dinělým případem, ale v mi-
nulosti už jsme spolu hráli. 
Konkrétně v Divadle Na Je-
zerce ve hře Na dotek.
Jak se vám spolu hraje?
J. Dolanský: Lenka je po-
dle mého názoru nejlepší 
česká herečka a hraje se 
s ní skvěle. Naše společné 

Jan Dolanský: Chtěl bych, abych nikdy

vystupování na divadelních 
prknech mi absolutně vyho-
vuje, a samozřejmě nejen to. 
Když máte skvělého partne-
ra pro život i pro práci, je to 
senzační.
Blesk nedávno napsal, že 
po šestnácti letech bude 
svatba. Je to pravda?
J. Dolanský: My s Lenkou 
už de facto manželé jsme. 
Žijeme spolu, máme spolu 
děti… Svatbu ale neplánu-
jeme. To je nějaká bulvár-
ní mlha. Necháváme tomu 
zkrátka volný průběh.
Proč?
J. Dolanský: Proč… Svatba 
je na jednu stranu formální 
záležitost, ale na stranu dru-
hou si uvědomuju, že vzhle-
dem k různým životním si-
tuacím, které můžou nastat, 
úplně nedůležitá není. Věřím, 
že „tam nahoře“ budeme 
jednou muset svá rozhodnu-
tí vysvětlit, všichni. A moje 
svědomí je čisté. Lenka je 
má žena, vybral jsem si ji 
a žádný úřední papír na to 
nepotřebuju.

Když jsem s paní Vlasá-
kovou onehdy nahrával 
rozhovor, dostali jsme se 
i na vás a ona prozradila, 

že prý rád a výborně vaříte. 
Můžete to potvrdit?
J. Dolanský: Jestli výborně, 
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                     Rozhovor

Deštenská 71, Radouňka, Jindřichův hradec

Široká nabídka dlažeb, obkladů 
a příslušenství koupelen od předních 
tuzemských i zahraničních výrobců.

otevřeno: Po - PÁ 7.00 - 17.00, So 8.00 - 11.00

STAVEBNÕ  KERAMIKA

DLAéBY A OBKLADY

Telefon: 384 371 719, fax: 384 371 721, mobil: 606 622 775

www.staviservis.cz

PF 
2018

Děkujeme našim zákazníkům 
za přízeň a dobrou spolupráci 
v uplynulém roce. Do nového 

roku přejeme všem hodně 
zdraví, štěstí a osobní pohody.

to nevím, ovšem rád docela jistě. K va-
ření jsem byl ale v podstatě donucen 
okolnostmi. Máme čtyři děti a dětem 
nemůžete vařit pořád do kola pět jídel, 
že ano? A nechat vaření jen na Lence, 
která je stejně vytížená jako já, se mi 
nezdálo správné. Takže jsem občas 
mrknul do nějaké té kuchařky a pak už 
to přišlo tak nějak samo. Když si za-
pamatujete, jak určité věci fungují, jaké 
se na co používají suroviny, jak dlou-
ho a na jakou teplotu se co připravuje, 
zjistíte, že na vaření vlastně vůbec nic 
není. Každý profesionální kuchař vám 
to potvrdí. Důležité je pochopitelně i to, 
aby byl člověk u plotny alespoň trochu 
kreativní.
Váš guláš je údajně naprosto unikát-
ní…
J. Dolanský: Jo, guláš vařím slušný. 
Jenže na jeho přípravě nic složitého 
taky není. Správný guláš má být trochu 
připálený, ale zase ne moc, tak akorát. 
Stejně je to i s jeho pálením. A hlavně 
nešetřit na kvalitních ingrediencích.
Sehrál váš kladný vztah k vaření roli 
při vašem obsazení do seriálu 
Ohnivé kuře?
J. Dolanský: Myslím, že ne. Já 
a ostatní herci jsme byli vysokou 
gastronomií nepolíbeni. Kreativ-
ní producent seriálu Ivan Vodo-
chodský, sám vynikající kuchař, 
se však o nás v tomto směru 
solidně postaral. Seznámil nás 
se Zdeňkem Pohlreichem a se 
spoustou dalších lidí, kteří jsou 
ve vysoké gastronomii jako 
doma, a my s nimi prošli řadou 
kuchařských kurzů. Jisté je, že 
takto nabyté dovednosti si člo-
věk musí uchovávat jejich pra-
videlným používáním. Příklad… 
Naučím se perfektně vyfiletovat 
rybu nebo vykostit kuře, ale po-
kud tyto činnosti nebudu občas 
provádět, brzy přestanu vědět 

jak na to.
Tenhle seriál má už 
hodně přes sto dílů. 
Čím podle vás u di-
váků tak zabodo-
val?
J. Dolanský: Právě 
natáčíme 168. díl 
a z toho vyplývá, 
že se Ohnivé kuře 
lidem skutečně 
líbí. Tvůrci chtěli, 
aby to byl kome-
diální rodinný seriál 
úzce spjatý s vařením, 
protože pořady o vaření 
lidi milují. A jak vidno, tento 
nápad byl šťastný.
Herci a celý štáb se prý během na-
táčení Ohnivého kuřete neskutečně 
přejídají. Je to tak?
J. Dolanský: Záleží samozřejmě na ka-
ždém jedinci, jak moc se chce cpát. 
Pravda je, že v tomhle seriálu se vaří 
opravdu hodně. Dá se říct, že se v ku-
chyni připravují rekvizity, které je po na-
táčení třeba zlikvidovat, tedy nejlépe 

sníst. V některých dílech va-
řil třeba Zdeněk Pohlreich 

a jím připravené skvělé 
pokrmy dost dobře ne-
jde neochutnat. Někdy 
se zase vaří i do tří 
dílů, a to je pak něja-
kého jídla. A vyhodit 
dobré jídlo, to je pře-
ce věčná škoda, že?
Na vás žádné pře-
cpávání vidět není…

J. Dolanský: Protože 
zrovna já se moc nepře-

cpávám.
Když už jsme u toho… 

Jak si udržujete formu? Dě-
láte nějaký sport?

J. Dolanský: Jezdím na snowboardu, 
snažím se běhat a občas si zajdu za-
cvičit. Moc to ale nepřeháním.
Bulvár si na vás nedávno kapku 
smlsnul, když se pověnoval vaší le-
tošní pánské jízdě na jachtě v Chor-
vatsku. Bylo to vážně tak divoké, 
nebo to Blesk zase trochu přifouk-
nul?

J. Dolanský: Víte, on to byl vlast-
ně náš záměr. Vybrané fotky 
i s našimi komentáři jsme pus-
tili ven schválně a čekali, jak se 
k tomu bulvár postaví. A musím 
říct, že nezklamal. Fakt je, že to 
byla úplně normální pánská jíz-
da spojená s mejdanem. Sedm 
chlapů na palubě, asi tak.
Plavil jste se i se svými kole-
gy. Člověk by řekl, že se mu-
síte mít z práce plné zuby, ale 
vy spolu jedete na dovolenou. 
Parta jste tedy zjevně vydaře-
ná…
J. Dolanský: Jasně, že ano! 
Všechno jsou to moc fajn lidi 
a společná dovolená s nimi mi 
nevadila ani v nejmenším. Na-
opak, bylo to skvělé. Jen upřes-
ňuji, že pracovní kolegové tam 

Jakub Prachař, Kristýna Leichtová a Jan Do
lanský, dva kuchaři potížisté a krásná cuk
rářka z úspěšného seriálu Ohnivé kuře. 
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                     Rozhovor
byli jenom dva.
Říká se o vás, že jste jed-
ním z nejtalentovanějších 
českých herců poslední 
dekády. Ve 24 letech jste 
se stal členem činohry Ná-
rodního divadla v Praze, 
jdete z role do role, televi-
ze je vás plná… Je něco, 
na co byste ještě rád do-
sáhl? Myslím v kumštu…
J. Dolanský: To vám takhle 
spatra nepovím. Hlavně 
bych rád dělal to, co mě baví 
a naplňuje mě. Pokud mož-
no celý život. Chtěl bych, 
abych nikdy nemusel dělat, 
co dělat nechci jen proto, 
že potřebuju vydělat peníze 
na živobytí. Z mého pohledu 
to tedy znamená mít mož-
nost vybírat si role.
Ztvárnil jste už taky pěk-
nou řádku různých rau-
bířů, vrahounů atp. Máte 
tyto záporné role rád?
J. Dolanský: Jistěže ano. 
Kdybych je rád neměl, nebyl 
by výsledek dobrý. Ty posta-
vy jsou takové, jaké jsou, a já 
je podle toho musím zahrát. 
Mám dvě možnosti. Buď řek-

nu, že to hrát nebudu, nebo 
se pokusím nějakým způso-
bem to zpracovat. Fakt je, 
že vždycky, když jsem hrál 
nějakého padoucha, měl 
jsem štěstí na skvělé reži-
séry, kteří přesně věděli, co 
chtějí, a o mé postavě mi 
pokaždé poskytli dostatek 
informací A to se pak hraje 
dobře i ničema.
Jakou jste měl pubertu? 
Byl jste sígr?
J. Dolanský: Já myslím, že 
jsem byl takový ten zdravě 
zlobivý kluk. Což je přesně 
to, co očekávám i od kluků 
svých. A zatím moje oče-
kávání plní. (smích) Kluk by 
trochu sígr být měl.
Jak staré máte děti?
J. Dolanský: Sofii je dvacet, 
Amálce šestnáct, Maxovi je-
denáct a Johanovi šest.
Krátce k tuzemské politi-
ce… Zajímá vás nebo jste 
na ni spíš rezignoval?
J. Dolanský: Žiju tady a re-
zignovat na politiku tudíž 
nemůžu. Ať chceme nebo 
nechceme, politika se do-
týká nás všech. Moc rád se 

o ní ale nebavím. Myslím si, 
že už je načase, aby se tu 
zase objevila nějaká osob-
nost, nějaký člověk, který 
nebude namočen v žádné 
kauze, bude mít lidem co 
říct a dokáže změnit jejich 
myšlení. Bude to ale nejspíš 
chvíli trvat. Udivuje mě, jak 
je dnešní společnost roz-
dělená a doufám v někoho, 
kdo ji zase sjednotí.
Myslíte někoho, jako byl 
Václav Havel?
J. Dolanský: Ano, někoho 

takového.
Za chvíli nás čekají prezi-
dentské volby. Jak odha-
dujete, že dopadnou?
J. Dolanský: Těžko říct, ne-
chám se překvapit. Každo-
pádně bych chtěl, aby do-
padly dobře a ne tak, jako ty 
minulé. Což se ovšem stane 
jen za předpokladu, že si 
lidi uvědomí, že v čele země 
potřebujeme někoho, kdo 
nás bude dostatečně dob-
ře reprezentovat. Po všech 
stránkách.     - S. Doseděl -

Oblíbený herec Jan Dolanský vychovává spo
lečně s partnerkou Lenkou Vlasákovou čtyři 
děti. Na snímku se třemi z nich.

Ano, řádko vá, ne ko merč ní a v ŽURNÁLU!
Tel.: 380 427 691, 777 211 905

Řádko vá in zer ce zdar ma!
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Petr Hromádka

Problémy s prezidenty

Za svůj život pamatuju prezidentů, 
bohužel, už poměrně dost. Truhláře 
Klementa, kameníka a spisovatele An-
tonína, Antonína zámečníka, generála 
Ludvíka, právníka Gustáva, dramatika 
Václava, Václava ekonoma a nakonec 
i prognostika Miloše. Samozřejmě, že 
tady teď nechci mluvit úplně o všech, ale pouze o těch po-
sledních třech.

První z polistopadových prezidentů, jako v podstatě ce-
loživotní disident a umělec, měl k politice jako takové spí-
še bytostný odpor. Snažil se tudíž o určité její vlastní pojetí, 
výsledkem čehož byl poněkud nesourodý guláš lidovosti 
a intelektualismu a pojem „nepolitická politika“. Vlastně to 
byl spíš svého druhu vizionář, kterému Západ tleskal a ze-
jména kolegové umělci a novináři ho měli rádi. Leckdo však 
mohl mít značný problém s jeho obhajobou „humanitární-
ho bombardování“ a na druhé straně kupodivu představou 
o možnostech jakési všenápravy světa „pravdou a láskou“, 
s kterými jednou určitě budeme dál...

Druhý z Václavů se proti svému předchůdci poměrně ra-
zantně vymezil jako velice racionální a sportovně založená 
osobnost. Svým celkovým vystupováním si už jako ministr 
financí a premiér vytvořil imidž standardně pravicového po-
litika západního střihu. Různými triky a sliby se mu celkem 
snadno podařilo přesvědčit většinu voličů, že jedině on ví, 
jak se má provést transformace ekonomiky atd. Novináři mu 
v určité době doslova viseli na rtech a zobali z ruky, jak se 
říká, zatímco ojedinělé kritické hlasy rychle zanikaly v jáso-
tu nových „modrých budovatelů“. Výsledkem bylo značně 
nestandardní rozdělení republiky a podobně nestandardní 
privatizační výprodej národního majetku, jenž obohatil náš 
slovník o pojem „tunelování“. Za což byl dotyčný pochopi-
telně oceněn řadou čestných titulů včetně funkce nejvyšší...

Jako první z prezidentů, zvolený všelidovým hlasováním, 
se z politického ústraní na Vysočině přestěhoval na Hrad ex-
premiér Miloš. Vzhledem k tomu, že jeho protikandidátem 
byl bývalý hradní kancléř a „kníže, co má k lidu blíže“, mnozí 
si oddychli, zatímco jiní propadli beznaději a trudnomysl-
nosti. Bývalý předseda soc. dem., libující si v churchillov-
ské póze, buranském stylu a bezzubých „akcích čisté ruce“, 
však brzy naznačil, že za jeho prezidentování se naopak lec-
kdy i pobavíme. Miloš jako prezident zafungoval poněkud 
jako neřízená střela a tu sahá do svědomí pokryteckým po-
litikům, tu tendenčním a poplatným novinářům, kteří mu to 
pak samozřejmě s úroky vracejí. V lidovém slovníku po něm 
zůstane asi především pojem „pražská kavárna“...

Kolem a kolem vzato všichni tři naši polistopadoví prezi-
denti dělali svým způsobem „nepolitickou politiku“ a občas 
se tvářili, jako by Česko bylo minimálně pupkem Evropy. 
Můžeme s tím mít problém, ale koneckonců každý národ má 
prý takové politiky, jaké si zaslouží. Takže nám asi nezbývá, 
než jít k volbám.

Žirovnice - Myslivecké sdružení Žirovni-
ce pořádá v sobotu 20. ledna tradiční My-
slivecký ples. Akce, která se usku-
teční ve zdejší sokolovně, začíná 
úderem 20. hodiny a k tanci a 
poslechu během ní zahraje kape-
la Scarlet. Návštěvníci se mohou 
těšit na zvěřinové speciality a boha-
tou tombolu. Vstupné na bál činí 120 
korun a lístky lze pořídit i v předprodeji 
v drogerii na žirovnickém náměstí. Všichni 
jsou pořadateli srdečně zváni.                       (sd)

pořádají tradiční bál!
Myslivci ze Žirovnice

Štefl Vla di slav

 opravy a šití plachet, autoplachet 
 čalounění nábytku, autosedaček 
 opravy tašek, batohů, všívání zipů
 šití potahů na autosedačky

ulice Vídeňská 26, Jindřichův Hradec
(u kruhového objezdu, ve dvoře)

PO - PÁ 7.30 - 16.00 hod., SO - NE dle dohody
telefon: 736 670 652

e-mail: calounictvi.stefl.jh@seznam.cz

Přejeme šťastný nový rok 2018Přejeme šťastný nový rok 2018

WWW.KRASNECLANKY.CZ
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Letní realita: Alkohol, tráva a svinčík
Místní lidé se obávají teplých víkendů

Pěší zóna pod hradeckým Merkurem

Když byla v roce 2016 konečně 
provedena veřejností dlouho 
požadovaná a vedením města 
slibovaná rekonstrukce zde
vastovaného betonového pro
stranství mezi budovou Teplo
spolu a nákupním střediskem 
Merkur na hradeckém sídlišti 
Vajgar, mnoho lidí, zejména 
těch, kteří v této lokalitě žijí, si 
libovalo. Brzy je to však přešlo. 
Prostranství bez valného prak
tického využití totiž padlo do 
oka hlučné omladině a sortě 
holdující konzumaci alkoholic
kých nápojů či kuřbě marihu
anových jointů a postupně se 
změnilo v místo konání bujarých 
dýchánků. A svinčík, jenž po 
sobě tito lidé zanechávají, bývá 
prý nezřídka vpravdě ukrutný.

Obyvatele přilehlých panelových 
a bytových domů stávající situace nad-
šením rozhodně nenaplňuje a oni své 
rozčarování ani neskrývají.

„Říkají tomu pěší zóna, ale podle mě 
je to jen prachsprostá točna pro auta,“ 
konstatuje jeden z dotázaných a do-
páleně pokračuje: „Navíc se tu slézá 
nejrůznější sebranka, včetně romské, 
vysedává na lavičkách, do noci na sebe 
pořvává, chlastá a vyrábí neskutečný 
bordel. Je to už naprosto běžná věc. 
Ráno jdete pro mléko do mlékomatu 
a nestačíte se divit, co jsou po sobě 
schopni zanechat. Obaly od toho, co 
snědí a vypijí, prostě zahodí na zem 
a víc je to nezajímá. Je jim to úplně 
ukradené. Je to děsné hnízdo a já se 
ani nedivím se, že se přes ně někomu 
vůbec nechce jít. Lidi, co bydlí v těsné 
blízkosti, v budově bývalého kina, už ty 
excesy vesměs ani nehlásí. Vzdali to. 
A já se vlastně ani nedivím. Mám pocit, 
že to nikdo kompetentní beztak řešit ne-
chce. Proč, to nevím. Něčeho se bojí?“

Tráva se tu hulí běžně
Odér je cítit na dálku

„Teď v zimě se menší partičky slézají 
ve výklenku pod Merkurem a je celkem 
klid, obávám se však, že s příchodem 
teplého počasí to vypukne nanovo,“ 
říká oslovená žena, která si vzhledem 
k tomu, kde bydlí, nepřeje být jmeno-
vána. „V létě, zejména o víkendech, je 
to nejhorší. Do nočních hodin tady vy-
sedávají dospělí, často nechvalně zná-
mé existence, ale i mládež odhadem 
ve věku mezi třinácti a dvaceti lety. Hu-
lákají jak na lesy, z mobilních telefonů 
pouští hlasitou muziku a samozřejmě 
popíjejí. Někteří jsou zde denně. To tu 
bývají doslova hromady odpadků. Papí-
rové obaly, skleněné lahve, pet-lahve… 
A ze Služeb města pak musí někdo 
přijet a po těch zmetcích uklidit. Úplně 
zbytečná práce! Když na ty lidi zavoláte 
městskou policii, na chvíli se sice ně-
kam uklidí, jenže za pár dní jsou zpátky. 
Přijíždí sem i různé podezřelé typy. Já 
osobně nic neviděla, ale manžel mi řekl, 

že sem zřejmě jezdí i dealeři bůhvíčeho. 
To, že se tady kouří tráva, je nepochyb-
né, ten odér cítí člověk na dálku. Injekč-
ní stříkačky nebo jehly jsem však zatím 
nikde povalovat neviděla.“

Skanzen socialismu
nahradil plac na nic

Závěrem si nespokojená žena po-
steskla nad výsledkem rekonstrukce 
prostranství, v rámci níž sice zmizely 
nevzhledné pozůstatky socialistické 
architektury, avšak tyto byly bohužel 
nahrazeny něčím, co oku rovněž příliš 
nelahodí. „Mám pocit, že před rekon-
strukcí, i když to nebylo nic moc, to 
snad vypadalo líp,“ říká. „Teď je tu jen 
prázdná asfaltová plocha. Proč nebyla 
raději hezky vydlážděna a nějak roz-
členěna? Třeba zelení? Já ani pořádně 
nevím k čemu je. Vždyť ji využívají jen 
ti, o nichž se zrovna bavíme, a to nám 
radost vážně nedělá. Nejsem zastán-
cem parkovišť, jenže v tomto případě 
by bylo takové využití možná lepší.“                                    

                   - Svatopluk Doseděl -

Foto: Svatopluk Doseděl
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Foto: Svatopluk Doseděl

kolem Merkuru se schází lidé s kriminální minulostí
„Rodiče by se měli mnohem více zajímat o to, 
kde a s kým tráví jejich děti odpoledne a ve
čery,“ nabádá vrchní strážník hradecké měst
ské policie Luboš Müller a v rozhovoru dále 
komentuje zjevně ne zcela optimální situaci 
v oblasti pěší zóny pod nákupním střediskem 
Merkur na sídlišti Vajgar.
Drogový problém se týká 
i Jindřichova Hradce a dle 
mých informací je tu hned 
několik lokalit, kde se uži-
vatelé drog (i mladiství) 
schází. Oblíbili si prý i jed-
no místo na sídlišti Vajgar. 
Konkrétně nedávno zre-
konstruované prostran-
ství pod nákupním stře-
diskem Merkur. Můžete to 
potvrdit?
L. Müller: Veřejností vyslo-
vené podezření o zdejším 
možném výskytu drogově 
závislých osob jsme pře-
dali policistům z oddělení 
obecné kriminality, jimž ob-
jasňování této trestné čin-
nosti přísluší. Pravdou je, že 
v prostoru nové pěší zóny 
kolem Merkuru a v přilehlém 
parčíku se schází závadové 
osoby a osoby s kriminální 
minulostí, které jsou v mno-
hých případech obklopeny 
dětmi ve věku kolem 15 let. 
Obecně proto platí, že rodi-
če by se měli mnohem více 
zajímat o to, kde a s kým 
tráví jejich děti odpoledne 
a večery.
Jak dlouho už to trvá?
L. Müller: O stížnostech, 
směřujících vůči dětem 
a mladistvým, co s oblibou 

Vrchní strážník Luboš Müller: V prostoru pěší zóny

vysedávají na lavičkách 
pod zástřeším Teplospo-
lu a Merkuru, víme asi tak 
od jara loňského roku. Co 
se však týče té části veřej-
ného prostranství, jež na-
vazuje na objekt bývalého 
kina a sousedí s restaura-
cí Sparta a s dnes již také 
bývalým sálem, kde se 
v minulosti konaly diskoté-
ky, tam problémy s naru-
šováním veřejného pořád-
ku trvají přibližně od roku 
2007. Vlastně od doby, kdy 
byla horní část někdejšího 
kina přestavěna na byty.
Co konkrétního zdejším 
lidem vadí?
L. Müller: Zatímco před de-
seti lety noví vlastníci bytů 
s nelibostí poukazovali 
na hluk vycházející ze sálu 
nebo z restaurace a na ne-
pořádek, jenž po sobě ná-
vštěvníci opouštějící tato 
zařízení zanechávali, v sou-
časné době si lidé stěžu-
jí na nevhodné chování 
dětí, které se rády zdržují 
na terasách a zastřeše-
ných chodnících, jež vedou 
od pošty až k uvedeným 
bytovým jednotkám. Lidem 
vadí i vulgární slovní proje-
vy dětí nebo hlasitá hudba 

z jejich mobilních telefonů. 
Problém je i v tom, že děti 
po sobě zanechávají popli-
vané chodníky a výlohy, od-
hozené nedopalky cigaret, 
pet-lahve nebo plechovky 
a různými symboly a znač-
kami posprejované či poryté 
fasády.
Provádí zde městská poli-
cie pravidelný dozor?
L. Müller: Častější kont-
roly provádíme od letních 
prázdnin a hodláme v nich 
vytrvat.
Jaké sankce, respektive 
postupy vůči hříšníkům 

Luboš Müller
uplatňujete?
L. Müller: Nejčastěji je z pro-
storu vykazujeme. O pro-
hřešku dítěte mladšího 15 
let vždy informujeme rodiče 
a závažnější případy pře-
dáváme odboru sociálních 
věcí, který může zahájit ří-
zení a za účasti rodičů s dí-
tětem projednat nedostatky 
v jeho chování či prověřit, 
zda rodiče nezanedbávají 
plnění svých zákonných po-
vinností. Mladistvým a star-
ším 18 let pak hrozí pokuta 
nebo správní řízení.
      - Svatopluk Doseděl -Tel.: 777 211 905, www.krasneclanky.cz

Využijte inzerci v ŽURNÁLU!

ŽURNÁL str. 19



Jízdu ukončil vzrostlý strom
Č. Olešná – Asi 150 me-
trů za Českou Olešnou 
došlo odpoledne 17. pro-
since k autonehodě. Řidič 
Renaultu Clio, jedoucí smě-
rem na Bednáreček, prav-
děpodobně nepřizpůsobil 
rychlost jízdy stavu vozovky, 
na jejím zledovatělém povr-
chu dostal smyk, vyjel vlevo 
mimo komunikaci a tam na-

boural do vzrostlého stromu. 
Řidič i jeho dva spolujezdci 
utrpěli naštěstí jen lehká zra-
nění, s nimiž byli sanitkou 
převezeni do nemocnice 
v Jindřichově Hradci. De-
chová zkouška alkohol v de-
chu řidiče neodhalila. Škoda 
na vozidle činí asi 50.000 
korun, jiná škoda uplatněna 
nebyla.                            (sd)

Foto: Policie ČR

Tel.: 777 211 905, www.krasneclanky.cz
Využijte inzerci v ŽURNÁLU!
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Akční nabídka platí pouze při podpisu smlouvy na 24 měsíců pro nově zřizované služby v rámci sítě NECOSS a partnerských sítí. 
Rychlost připojení je závislá na lokalitě a bude se zákazníkem předem konzultována. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Vydří – Dne 21. pro-
since, v blíže neurčené 
době od 1.30 do 5.10 
hodin, došlo na Jindři-
chohradecku k tragické 
dopravní nehodě. Řidič 
(21) Fordu Focus, jedou-
cí od Políkna směrem 
na Vydří, zřejmě nezvládl 
jízdu po vozovce na hrázi 
Fantišova rybníku a ha-
varoval. Poté, co se do-
stal s vozidlem do smy-
ku, narazil předkem auta 
do zábradlí na výpusti, 
sjel z hráze a střechou 
dolů skončil pod rybniční 
hladinou. Vozidlo s řidi-
čem vytáhli na hráz hra-
dečtí hasiči a vyproštěný 
muž byl neprodleně pře-
dán do péče zdravotníků. 
Po následném převozu 
do nemocnice v J. Hrad-
ci resuscitace pokračo-
vala, kýžený výsledek se 
však bohužel nedostavil 
a mladý muž svůj boj 
o život prohrál. Dopravní 
policisté nehodu nadále 
prošetřují.       - Vrbský -

u Vydří

Smrtelná 
nehoda

Prostor
pro vaši inzerci

380 427 691 (redakce)
777 211 905 (plošná inzerce)

607 170 919 (redaktor)

info@krasneclanky.cz

pro vaše náměty

WWW.KRASNECLANKY.CZ
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Dne 20. prosince pro
běhlo u nás v redakci 
předem avizované slo
sování všech úspěš
ných luštitelů soutěží 
Žurnálu (Křížovka o litr 
a Reklamní soutěž), je
jichž došlé platné lístky 
jsme po celý rok shro
mažďovali. Po obdržení 
těch posledních byl vy
losován vítězný soutě
žící, kterým se stal pan 
František Holub z Jin
dřichova Hradce. Cenu 
v podobě LCD televizoru 
značky Orava, věnova
ného redakcí Žurnálu, 
si šťastný výherce přijel 
převzít 21. prosince spo

lu s manželkou Martou. 
Vy, co jste tentokrát 

nevyhráli, nevěšte hla
vu, Žurnál bude stejným 
způsobem nadělovat 
i v roce letošním. Kromě 
pravidelných měsíčních 
slosování o ceny proběh
ne před Vánoci finální 
slosování všech úspěš
ných luštitelů  roku 
2018 a ve hře bude opět 
značkový televizor.

Soutěžícím tímto dě
kujeme za celoroční 
přízeň a všem přejeme 
úspěšný rok 2018. Sou
těžte s námi dál, třeba se 
příští rok usměje štěstí 
právě na vás!            (red)

Šťastnému výherci s manželkou předal výhru 
osobně šéfredaktor Žurnálu Jiří Konečný (na 
snímku vpravo).

Televizor vyhrál František Holub z J. Hradce
Soutěžení v loňském roce se vyplatilo!

Fo
to

: J
itk

a 
H

ýb
lo

vá

Městská knihovna J. Hradec
10. 1. od 16.30 hod. 
Toulky Českobudějovic-
kem II. (Libor Drahoňovský)
18. 1. od 16.30 hod. 
Yachting a expedice pla-
chetnicí (Tomáš Kůdela) 
25. 1. od 17.00 hod. 
Trampové a 100 let Česko-
slovenské republiky: Czech 

- Australian - USA Pony Ex-
press (Jindřich Bílek)
Výstavy: leden – únor 2018
České vědkyně a jejich pří-
nosy nejen české vědě
Zátiší a květiny (Petra Slip-
ková)
Spojeni Foglarem

Od ledna 2018 zahajuje knihovna další Kurzy trénování pa-
měti. Noví zájemci se mohou přihlásit u lektorky Olgy Šenol-
dové  (osenoldova@knihjh.cz).

Ano, řádko vá, ne ko merč ní a v ŽURNÁLU!
Tel.: 380 427 691, 777 211 905

Řádko vá in zer ce zdar ma!
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Daňová poradna ŽURNÁLU
Prodávám svoji chalupu, kde mám nahláše

né trvalé bydliště a vlastním ji tři roky. Bude 
tento prodej osvobozen od daně z příjmu?

Pokud tato nemovitost je rodinným domem tak zůstává ješ-
tě podmínka pro osvobození, kterou stanoví § 4 odst. 1 záko-
na o daních z příjmů a to, že v něm prodávající měl bydliště 
nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Zapsa-
né trvalé bydliště nemusí být shodné s bydlištěm ve smyslu 
zákona o daních z příjmů. Pro účely tohoto zákona je bydli-
ště místo na území České republiky, kde má poplatník stálý 
byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se 
v tomto bytě zdržovat. Finančnímu úřadu nemusí tedy sta-
čit doklad o nahlášeném trvalém bydlišti, ale bude zkoumat, 
zda bydliště skutečně odpovídá definici uvedené v zákoně. 
Podporou mu může být pokyn GFŘ D-22, který není právně 
závazný, ale v případě sporu ho finanční správa ráda využívá. 
“Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv 
k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento 
byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, kte-
rá umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívá-
ní poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se 
trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem 
jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. 
s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti 
na jeho ekonomické aktivity (samostatnou činnost, zaměst-
nání apod.).“

V případě, že nesplňujete všechny podmínky pro osvo-
bození, tak je třeba příjem z prodeje chalupy zdanit. Příjem 
se sníží o nabývací cenu a případně o výdaje prokazatelně 
vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, 
včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje 
s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka.

                                                                                                             - Miloš Bártů -                                                           
Autor je členem komory daňových poradců. Písemné dotazy zasílejte na ad-
resu redakce nebo telefonicky na číslo 728 729 505, milosbat@seznam.cz             

Dačice,  Havlíčkovo nám. 102/I
tel.: 384 420 361, tel./fax: 384 420 292
cestovka@stefl-tour.cz, www.stefl-tour.cz, 
J. Hradec, Nádražní 97/II (Oděva)
telefon: 384 362 696
cestovkajh@stefl-tour.cz

cestovní agentura

Nabízíme zájezdy k moři letecky i autokarem

Bad Füssing - termální lázně, Německo           28. 4, 20. 10., 11. 11.
Hinterstoder - jednodenní lyžování, Rakousko                         27. 1. 
Medvědí soutěska + Mariazell  - pozn. záj. Rakousko NOVINKA!       1.  5. 
Osvětim + Krakow - poznávací zájezd, Polsko                                   5. 5. 
ZOO Praha  - jednodenní zájezd                                                                       19. 5.  

520 Kč    
550 Kč      
990 Kč  

1.190 Kč    
450 Kč

Chorvatsko 2018 v prodeji! Chorvatsko 2018 v prodeji! 
Sleva 10% na vybrané apartmány do 31. 1.2018 - Krk, Vrbnik, Biograd na 

Moru, Vodice, Primošten, Trogir, Čiovo, Baška Voda, Tučepi, Podpora, Igrane, 
Živogošče, Zaostrog, Drvenik, Gradac, Pelječac

Možnost dokoupení autobusové dopravy (nástupní místa: Dačice, J. Hradec, Jihlava, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Znojmo aj.), stravy, pojištění do zahraničí.

Zájezdy 2018

Čas růží (Akce!)– muzikál - HD Karlín Praha                                  14. 1. 
Romeo a Julie (Akce!) – muzikál - Hybernia Praha                     10. 2. 
Čas růží – muzikál  - HD Karlín Praha                                                             11. 3. 
Shrek – muzikál – DRFG Brno                                                                12. 5. 
Robinson – námořník Yorku – Hybernia Praha                          26. 5.  
IAGO – Othello - muzikál - Hybernia Praha                                16. 6.  
Dracula – Otáčivé hlediště Český Krumlov                                  23. 6. 
Muž se železnou maskou - divadlo Broadway                                       24. 6.
Rusalka – Otáčivé hlediště Český Krumlov                                 14. 7.  
Trubadúr – Otáčivé hlediště Český Krumlov                            28. 7. 
Ztracený svět – Otáčivé hlediště Český Krumlov                              8. 9.  

Kulturní představení 2018
1.090 Kč    

990 Kč      
1.290 Kč  
1.200 Kč    
1.200 Kč
1.100 Kč
1.290 Kč
1.100 Kč
1.290 Kč  
1.290 Kč 

750 Kč

Španělsko, Bulharsko, Egypt, Tunis, Řecko, Slovinsko, Itálie, Turecko, Černá hora… od 
partnerských CK jako Blue Style, Alexandria, Eximtours, Kovotour – LAST MINUTE!!!

Slovensko 2018 – prodloužený víkend
30. 8. – 2. 9. Podhájska - 4 denní pobytový zájezd autokarem z Dačic 

a J. Hradce do termálních lázní s polopenzí 3 800 Kč (děti do 10 let zvýhodněné)
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FRUKO - SCHULZ
Akční nabídka - leden 2018

Creme de Cassis
 

115 Kč      98 Kč

0,7 l 
15% 

Whisky Cherry
 

245 Kč       208 Kč

0,7 l 
35% 

Peprmintový likér
 

76 Kč            68 Kč

0,5 l 
20% 

Griotte likér
 

80 Kč         73 Kč

0,5 l 
18% 

Vodka Ladoga
 

139 Kč      129 Kč

0,5 l 
40% 

Zde uvedené snížené ceny platí v naší podnikové prodejně 
v ulici Komenského (za náměstím Míru) v Jindřichově Hradci.
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Ano, řádko vá, ne ko merč ní a v ŽURNÁLU!
Tel.: 380 427 691, 777 211 905

Řádko vá in zer ce zdar ma!

Otevřeno: PONDĚLÍ - PÁTEK 8.30 -16.00 hodin

Mi lan Ho lický
Nákup.střediskoJednoty-

Masarykovonám.(1.patro)
Jindř.Hradec,tel.:723012748

HODiNÁřsKé a zLaTNicKé OPravy
i Na POčKÁNÍ, výMĚNa baTEriÍ

Děkuji svým zákazníkům za dosavadní přízeň 
a přeji všem šťastný a úspěšný rok 2018.

 Káťa Valentová

Pozitivní pohled na život

Také vám to připadá jako včera, když 
jste si šampaňským připíjeli na Nový rok 
2017? Pamatujete si ještě svá tehdejší 
předsevzetí, plány a s jakým nadšením 
jste do nového roku vstupovali? Že už si 
nevzpomínáte? Nevadí. Jisté však je, že 
bychom všichni chtěli ten další nový rok 
začít lépe než předešlý, a tudíž se již od jeho počátku pilně 
snažíme a s očekáváním hledíme do budoucnosti. A hlavně 
pozitivně! Co ale vlastně ten pozitivní pohled na život obnáší 
a jak zařídit, aby nám vydržel déle než kocovina ze silvest-
rovských oslav?

Každý si pod tím pojmem představí něco jiného. Například 
v posledních týdnech koluje světem internetu (a zejména 
sociálních sítí) tak zvaná nestěžovací výzva, která vznikla 
na základě faktu, že průměrný člověk si stěžuje 15 – 30 krát 
za den, což není úplně něco, na co bychom mohli býti pyšní. 
Já se ptám, proč? A nechcete s tím, lidi, něco udělat? Jestli 
ano, čtěte směle dál.

Celé je to velice jednoduché. V podstatě postačí, když si 
po dobu 21 dní nebudete vůbec na nic stěžovat. Zní to lo-
gicky a přesto šíleně, že? Popravdě si to nedokážu předsta-
vit a myslím, že to má podobně asi většina z nás. Podaří-li se 
vám však toto splnit, jste na nejlepší cestě stát se pozitivně 
naladěným člověkem. Jestliže vám to nepůjde, zkuste si ale-
spoň uvědomit, kolikrát za den jste si na něco postěžovali, 
někoho nebo něco pomluvili či odmítli. Pak si řekněte, zda 
jste s takovým výsledkem spokojení. Pokud ne, zkuste s tím 
něco udělat. 

Pozitivní přístup k životu je možné chápat i jinak. Například 
tak, že na všem špatném, co se nám děje, jsme schopni vi-
dět i něco dobrého. Přijdete-li o práci, budete mít rázem více 
volného času, který jste vždy tak chtěli. Koupíte si los a nic 
nevyhrajete? Čeká vás zřejmě štěstí v lásce. Kácejí ve va-
šem oblíbeném parku stromy? Nebojte, zasadí místo nich 
nové. Povedlo se vám něco rozbít? Určitě se najde někdo, 
kdo to opraví. Uteče-li vám manželka, můžete jít konečně 
každý den s kamarády na pivo. Vždy, když něco starého 
končí, něco nového zase začíná… 

Proto nesmutněte, že nám ten starý rok už skončil, proto-
že rok 2018 právě začal a nachystal pro nás spoustu nových 
příležitostí. Takže kupředu levá (či pravá), zpátky ni krok!Citát  měsíce

„Myslím, že tím nejskutečnějším 
náboženstvím je dobré srdce.“

(Dalajláma)
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Všechny správné odpovědi 
budou zařazeny do slosová-
ní a šťastné výherce písemně 
vyrozumíme. Zároveň budou 
zveřejněni v následujícím vy-
dání ŽURNÁLU.  

Ceny v tomto kole:  
1. Velká sada šroubováků 
a bitů 2. Elektrický šlehač 
3. Káva Jihlavanka - 1kg 
4.  Lahev červeného vína + 
sada skleniček

Výherci minulého kola: 1. Rychlovarná konvice HE-
LIX 1,2 l - Jaroslava Marešová 
z Nové Včelnice 2. Pivo Sta-
ropramen ležák - karton 8 ks 
- Karel Pulkrab z Jindřicho-
va Hradce 3. Nástěnné hodi-
ny Mebus - Alena Chalupo-
vá z J. Hradce 4.  Sada 6ks 
kompotových misek + láhev 
vína Sklepmistr - Kamila 
Chramostová z K. Řečice.

Soutěžíte rádi? ŽURNÁL 
krásné články vám nabízí 
možnost zahrát si o zajímavé 
ceny! A co proto musíte udě-
lat? Je to jednoduché. Stačí 
najít čtyři rámečkové  inzerá-
ty následujících firem: 
n HODINÁŘSTVÍ HOLICKÝ  
n KAVÁRNA FABIA   
n JH SOLAR     
n ŠTEFL TOUR
Čísla stránek, na kterých 
se tyto inzeráty nacházejí, 
napište na korespondenční 
lístek, připište heslo NAJDI 
A VYHRAJ a do 20. ledna 
ho pošlete na adresu naší 
redakce: ŽURNÁL krás-
né články, Jarošovská 48, 
377 01 J. Hradec. Posíláte-li 
nám zároveň tajenku vyluš-
těné Křížovky o litr, můžete 
vše napsat na jeden kore-
spondenční lístek a budete 
slosováni v obou soutěžích. 

NAJDI A VYHRAJ!
Ceny na leden

Tel.: 777 211 905, www.krasneclanky.cz
Využijte inzerci v ŽURNÁLU!

Kontakt: Podniková prodejna ZP Hospříz, a.s.
Hospříz 8, J. Hradec, Tel.: 384 397 342, 724 304 420

Podniková prodejna ZP hospříz

Pondělí   6.00 - 13.00
Út, Čt      6.00 - 15.00
Stř, Pá     6.00 - 17.00

OTVÍRACÍ DOBA l  Hovězí a vepřové maso 
z vlastní porážky 

l  Čerstvé sádlo a škvarky 
l  Syrové kravské mléko 

Děkujeme našim zákazníkům za celoroční přízeň a přejeme všem šťastný nový rok 2018.

Dej si drink!
Fruko - Schulz a Bar 69 pro vás připravily koktejl

Postup:
Do vysoké sklenky naplněné 
ledem přidáme likér Fruko-
-Schulz Green Mint, dolijeme 
tonikem a ozdobíme čerstvou 
mátou. 

Likér Fruko-Schulz Green Mint zakoupíte v podnikových pro-
dejnách firmy FRUKO SCHULZ v Jindřichově Hradci.

Zelená 
vlna 

Namíchají 
vám:

Sklo: vysoký tumbler

s likérem Green Mint
Ingredience:
likér Fruko-Schulz 
Green Mint 40ml
tonik (Schweppes)
led 
čerstvá máta na ozdobu
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GLO SÁŘ

Jak luštit SUDOKU:  Každý  řádek,  sloupec  a  každý  čtverec 
(3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od jedničky do devítky.

Řešení z minulého čísla

SU
DO

KU

 9   3   7 8
4 6 7    1
 3 5    

6
1 8 9

1
8 5

9 5 8 7
8 7 6  2

8  7 5  2  6  3 1 4  9
2 3 1 9 4 8 7  6  5
 6 9 4 5 1 7 3  8  2
3 5 2 7 9 6 4 1 8
4 8 9 3 5 1 2 7 6
1 6 7 8 2 4 5 9 3
7 2 6 1 3 9 8 5 4
9 1 3 4 8 5 6 2 7
5 4 8 6 7 2 9 3 1

bezejmenného 
bluesmana z jihu
n Politické šachy – a moje 
otázka zní: Kdyby pan Ba-
biš nebyl v politice a ob-
čas někomu přihrál nějaký 
ten sponzorský dar, byl by 
dneska stíhaný, nebo ne?
n Nálepky včera a dnes: 
Včera - oportunista, revi-
zionista, rozvraceč a živel! 
Dnes – populista,  extrémis-
ta, agent Kremlu!
n ČT, otázka hradním kan-
didátům: „Kam jako prezident 
pojedete prvně, do Moskvy, 
nebo Washingtonu?“ - ČT 
prostě nikdy nezklame: Pek-
ně si vás prokádruje a ještě 
z vás udělá šaška!
n K čemu vlastně volba 
prezidenta? Vyberme pro-
stě kteréhokoliv úspěšné-
ho šachistu a posaďme ho 
na Hrad!
n Intervize, Eurovize... Teď 
už máme jenom vize? Války, 
krize...
n Nápis na jogurtu: „Pan 
Bůůů“ – Hezký, ale někdo 
asi neumí dost česky! Říká 
se přece: Pánbu...
n Žena na mateřské doma 
pracuje, takže je to její prá-
ce, domnívá se genderová 
osvětářka. Nabízí se otázka, 
co je potom její život?
n Neslušný člověk bývá 
bezvěrcem ze zpupnosti, 
slušný z ohleduplnosti. Ne-
chce prostě Boha věčně ně-
čím obtěžovat...
n Ale kdeže, vážení, u nás 
jistě nebudou žádné „nou-
gouzóny“, ale pouze „nedo-
platkové“, že?
n Dobrá rada: Před sně-
movnou, za sněmovnou 
o pravdu a lásku nepros, ne-
žebrej!                             (ph)PohŘební

sluŽba
Charon - ŽoudlíkCharon - Žoudlík
Kan ce lář v cent ru měs ta s bezbariérovým přístupem
Klášterská 76/II (na pro ti KB), Jindři chův Hra dec, 

tel./fax: 384 321 936, www.charon-zoudlik.cz

Zajišťujemekompletní
pohřebníakremačníslužby

Převozy zesnulých a objednávky pohřbů nepřetržitě
Volejte: 724 224 068, 602 162 165

Rodinnáfirmasdlouholetoutradicí

Děkujeme našim klientům za důvěru a přejeme 
všem šťastný a úspěšný nový rok 2018.

Děkujeme našim zákazníkům 
za dosavadní přízeň a do 

nového roku přejeme všem 
hodně zdraví a řadu osob-

ních i pracovních úspěchů.

Ja ro šovská 840/ii
 377 01 Jindřichův Hra dec

tel./fax: 384 321 190
www.maca-mar.czPf 2018

Přemka 
Vavřince

Kameňák

Vrací se opilec po sil-
vestrovské noci do-
mů. Na své cestě se 
ptá kolemjdoucího: 
„Prosím vás, může-
te mi říct, kolik mám 
na čele boulí?“ 
„Čtyři,“ odpoví pro-
cházející pán. 
„Tak to je dobrý,“ kon-
statuje ožrala. „Ještě 
dva sloupy a už jsem 
doma!“PROVÁDÍME

l opravy nákladních a osobních vozidel
l diagnostiku, zajištění výměny čelních skel
l přípravy vozidel na STK – vyřídíme za vás

l opravy nezávislých topení
Telefon: 737 276 708

BH TIR Servis s.r.o., Jarošovská 745/II 
Jindřichův Hradec, tel.: 737 276 705

Děkujeme našim zákazníkům 
a obchodním partnerům za 

přízeň a spolupráci v uplynulém 
roce. Do nového roku přejeme 

všem hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.
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Střel ni ce
J. Hrad ec, Ma sa ry ko vo ná m.

Světozor 
Třeboň, Masarykovo nám. 

Kultura v J. Hradci
4. - 7. 1. 17.30 Čertoviny
6. - 7. 1. 20.00 Insidious: Poslední klíč
10. 1. 19.00 Ovčáček miláček
11. - 12. 1. 17.30 Manželka a manžel
11. 1. 20.00 Motörhead: Clean Your Clock
12. 1. 20.00 Po strništi bos
13. - 14. 1. 17.00 Zmenšování
13. - 14. 1. 20.00 Ztracen v džungli
17. 1. 19.00 Zabití posvátného jelena
18. - 21. 1. 17.30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
18. - 19. 1. 20.00 Kolo zázraků
20. - 21. 1. 20.00 Největší showman
25. - 28. 1. 17.30 Coco 3D+2D
25. - 26. 1. 20.00 Nejtemnější hodina
27. - 28. 1. 20.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem
1. - 2. 2. 17.30 Labyrint: Vražedná léčba
1. - 2. 2. 20.00 Velká hra

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Vždy v neděli od 15.00 hodin!
7. 1. Jak postavit sněhuláka
14. 1. Do pohádky za zvířátky II.
21. 1. Čtyřlístek
28. 1. Pohádkové tajemství II.

7. 1. 17.00 Star Wars: Poslední z Jediů 
   20.00 Kolo zázraků  
8. 1. 17.00 Zahradnictví: Nápadník 
   20.00 Velká hra  
9. 1. 17.00 Po strništi bos 
   20.00 Insidious: Poslední klíč  
10. 1. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli! 
   20.00 Největší showman  
11. 1. 17.00 Špindl 20.00 Kolo zázraků  
12. 1. 17.00 Čertoviny 
   20.00 Nejtemnější hodina  
13. 1. 17.00 Ferdinand 20.00 Po strništi bos  
14. 1. 17.00 Čertoviny 20.00 Špindl  
15. 1. 17.00 Vražda v Orient expresu 
   20.00 Milada  
16. 1. 17.00 Star Wars: Poslední z jediů 3D
   20.00 Zmenšování  
17. 1. 17.00 Jumanji: Vítejte v džungli! 3D
   20.00 Ladíme 3  
18. 1. 18.00 Výletnice  
19. 1. 17.00 Coco 3D 20.00 Špindl 
20. 1. 17.00 Čertoviny 
   20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
21. 1. 17.00 Coco 20.00 Bába z ledu  
22. 1. 17.00 Nádech pro lásku 
   20.00 Nejtemnější hodina  
23. 1. 17.00 Po strništi bos 
   20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci  
24. 1. 17.00 Špindl 20.00 Ztracen v džungli  
25. 1. 17.00 Kvarteto 
   20.00 Labyrint: Vražebná léčba  
26. 1. 17.00 Příšerákovi 
   20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
27. 1. 17.00 Ferdinand 3D 
   20.00 Intimissimi on lce: Legenda krásy  
28. 1. 17.00 Čertoviny 
   20.00 Labyrint: Vražebná léčba  
29. 1. 17.00 Kvarteto 20.00 Špindl  
30. 1. 17.00 Po strništi bos 
   20.00 S láskou Vincent  
31. 1. 17.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
   20.00 Ztracen v džungli 

Ne 14. 1. 16.00 hodin
Čert a Káča – divadelní pohádka, KD 
Střelnice
Po 15. 1. 19.00 hodin
Ptejte se mě na co chcete - talk show 
Miroslava Donutila, KD Střelnice
Ne 21. 1. 17.00 hodin
Senior klub - taneční večer pro střední 
a starší generaci, KD Střelnice 
Čt 25. 1. 19.00 hodin

Zamilovaný sukničkář – divadelní ko-
medie (předplatné A), KD Střelnice 
So 27. 1. 20.00 hodin
XXVI. Reprezentační ples města - 
hraje taneční orchestr BARET, večerem 
provází Ivo Apfel. Hosté: Heidi Janků, 
Davide Mattioli, KD Střelnice
Út 30. 1. 19.00 hodin
Jenom život – divadelní hra (předplat-
né B), KD Střelnice  

Miluše
PražákováZDRA VÁ VÝ ŽI VA

Praž ská 99/II (pod klášterem), J. Hra dec, tel.: 384 362 631

PO-P¡ 9.00-12.00  13.00-17.30 
SOBOTA 8.00-11.00

 biopotraviny, bezlepková dieta
 výrobky pro diabetiky
 tyčinky proteinové a RAW
 sypané ajurvédské čaje
 bylinky + ovocné čaje
 zelené čaje, Rooibos, Gano káva
 každou středu kváskový chléb
 každý čtvrtek celozrnné koláčky
  koření bez glutamanu

Chlazené výrobky:
tofu, klaso, polenta, seitan, sojová ma-
jonéza, jogurty, kozí výrobky, bezlep-
kové listové těsto, rostlinné paštiky, Bio 
Tempeh, neztužené rostlinné tuky...

Děkujeme našim zákazníkům 
za celoroční přízeň a přejeme 
všem šťastný 
nový rok. PF 2018PF 2018

Kultura v Kamenici n. L.
Po 8. 1. v 15 hodin
Celé Česko čte dětem - čtení rodičů 
a dětí, knihovna
Čt 11. 1. v 17 hodin
Holčinec - 17. přátelské posezení, 
knihovna
So 13. 1. v 19.30 hodin
14. Městský ples - k tanci a poslechu 
hraje Friends Orchestra, hosté večera: 
Petr Kolář, Pavel Vítek, kulturní dům
Po 15. 1. 15.00 – 16.00 hodin
Diagnostika organismu - Anna Šebe-
rová - seznámení s měřením, knihovna
Út 16. 1. v 17.00 hodin
Řeky Vysočiny - Želivka, Jihlava, Ne-
žárka, Oslava - premiéra filmu Josefa 
Novotného s písničkami Jaroslava Háj-
ka a úžasnými záběry z ptačí perspek-

tivy, knihovna
Po 22. 1. v 17.00 hodin
Školní zralost - seminář Paed-
Dr. Zdeňka, MŠ Na Besídce
Pá 26. 1. v 19.00 hodin 
Halina Pawlowská - Manuál zralé 
ženy – kulturní dům (předprodej vstu-
penek v Turistickém informačním cent-
ru, tel.: 565 462 343, 606 078 936) 
Po 29. 1. v 15.00 hodin 
Celé Česko čte dětem  - čtení dětem 
z Trojlístku, knihovna
Po 29. 1. v 17.00 hodin 
Osvěžte se vůní a světlem - posezení 
s Helenou Lasovskou, knihovna
3. 1. – 23. 2.
Papírové modely čtenáře Luďka 
Dvořáka - výstava, knihovna

Muzeum Jindřichohradecka
Od 7. ledna do začátku sezony je 
muzeum pro veřejnost uzavřeno!!!
Knihovna Muzea Jindřichohradec-
ka s badatelnou otevřena celoroč-
ně PO a STŘ 12.30 – 15.30 hodin. 

Po 8. 1. 19.00 hod.
Jindřichův Hradec v současnosti - 
setkání se starostou Ing. Stanislavem 
Mrvkou a dalšími představiteli města 
Jindřichův Hradec, konferenční sál ve 
Štítného ulici

Tel.: 777 211 905, www.krasneclanky.cz
Využijte inzerci v ŽURNÁLU!
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J. Hradec – Znáte Petra Přibyla jen 
z hudebních akcí? Za klávesami nebo 
s violou v ruce? Pak vězte, že kromě 
hudebního talentu je tento umělec vy-
baven i talentem vypravěčským. Jeho 
vzpomínky a historky ze života si nyní 
můžete přečíst v knize Elišky Hirkové 
Petr  Přibyl  –  kulhavý  poutník  s  violou, 
která se věnuje nejen Přibylově kariéře, 
nýbrž i humorným zážitkům z domova 
i z cest a nevynechává ani řadu osudo-

vých setkání. A co o koncertním mistru 
viol Orchestru Národního divadla v Pra-
ze říkají jeho kamarádi? To se tady do-
čtete taky. Knížka je k dostání v knih-
kupectví Kanzelsberger v horní části 
hradecké Panské ulice, v Informačním 
středisku v téže ulici, v Muzeu Jindři-
chohradecka na Balbínově náměstí, 
na pokladně Muzea fotografie v Kostel-
ní ulici a také v redakci měsíčníku Žur-
nál v ulici Jarošovské.                         (sd)

Kniha k dostání na vybraných pultech
Petr Přibyl – kulhavý poutník s violou

Tel.: 777 211 905, www.krasneclanky.cz
Využijte inzerci v ŽURNÁLU!
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...na leden

EROTICKÝ HOROSKOPEROTICKÝ HOROSKOP
KOZOROH (23. 12. - 19. 1.)
Ženy:  Někdo  ve  vaší  blízkosti  vás 
hodně přitahuje. Nebraňte se tomu,
může z toho být láska jako trám!
Muži: Klasické milování už vám zřejmě 
nevoní. Uvědomte si ale, že sadomaso-
chistické hrátky vaše partnerka oprav-
du nezkousne!

VODNÁŘ (20. 1. - 18. 2.)
Ženy:  Srdce  vašeho  partnera  bije 
jen  pro  vás.  Udělal  by  pro  vás  ne-
možné a určitě si vaši zvýšenou po-
zornost a péči zaslouží.
Muži:  Pozor  na  vyvinutou  brunetku! 
Má  na  vás  už  delší  dobu  políčeno 
a vypadá to, že jejím vnadám tentokrát 
nemáte šanci odolat...

RYBY (19. 2. - 20. 3.)
Ženy: Po dnech nabitých láskou a ero-
tikou,  přichází  mírné  ochlazení.  Ale 
nezoufejte, je to jen dočasné.
Muži: Cítíte-li  se  opuštěný,  nebuďte 
z toho smutný. Při vašem šarmu a sex-
apelu sám určitě nezůstanete.

BERAN (21. 3. - 19. 4.)
Ženy: Do oka vám padne nový objekt 
zájmu. Neměla byste hned větrat jeho 
peněženku, ale více se zajímat o city.
Muži:  Ve  vašem  erotickém  životě  na-
stává  velice  příznivé  období.  Budete 
vrnět blahem. 

BÝK (20. 4. - 20. 5.)
Ženy: Obletuje  vás  starý  kamarád 
z mládí, nebudete se muset ani moc 
snažit  a  bude  váš.  Tento  úlet  ale 
vaše očekávání nenaplní. 
Muži:  Nepřepínejte  síly,  není  jich  zase 
tolik. Mějte na paměti, že i silný jedinec 
se musí občas šetřit. 

BLÍŽENCI (21. 5. - 20. 6.)
Ženy:  Zjistíte,  že  máte  neomezený 
arzenál  triků  svádění  a  mazlení. 
Po  skvělém  sexu  ale  nezapomeňte 
pochválit také partnera! 
Muži: Milování pod sprchou vás pře-
nese do oblak a partnerka bude mile 
překvapena vaší vynalézavostí. 

RAK (21. 6. - 22. 7.)
Ženy: Udělejte si konečně více času 
a  dopřejte  si  více  volna.  Všechny 
zdánlivé problémy vyřeší kvalitní sex 
s milovanou osobou.
Muži:  Nezadaní  pánové,  buďte  ve 
střehu! Hvězdy varují před náhodným 
sexem, který může přivodit hodně ne-
příjemné zdravotní problémy!

LEV (23. 7. - 22. 8.)
Ženy: Svým  touhám  dejte  přednost 
před  rozumem  a  konečně  zjistíte,  že 
být ženou není vůbec k zahození.
Muži: I když máte tendenci být hodně 
podezíravý,  nedávejte  to  tak  najevo, 
jinak vám partnerka vezme roha!

PANNA (23. 8. - 22. 9.)
Ženy: Hlídejte si krk a horní cesty dý-
chací. Vašim nejlepším přítelem bude 
tento měsíc česnek a zázvor. 
Muži:  Ranní  ptáče  dál  doskáče, 
večer ale chybí  tolik potřebná ener-
gie... Zkuste si občas trochu přispat! 

VÁHY (23. 9. - 22. 10.)
Ženy: Zkontrolujte si své míry. Pokud 
se na vás Vánoce podepsaly, přestaň-
te mlsat a zvyšte výdej energie. Pro-
milujte se ke štíhlosti!
Muži:  Zklidněte  hormon,  ženy  tu  ne-
jsou  jen  pro  vaše  tělesné  potěšení. 
Říká vám něco pojem „souznění duší“?

ŠTÍR (23. 10. - 21. 11.)
Ženy: Máte-li jet na služební cestu, 
neváhejte. Čeká vás super erotické 
dobrodružství!
Muži:  Vyhlídky  na  dobrý  sex  vám 
zlepší  náladu,  což  se  pozitivně  pro-
jeví  i  ve  vaší  pracovní  výkonnosti 
a tučná odměna vás nemine! 

STŘELEC (22. 11. - 22. 12.)
Ženy: Vaše  touhy  jsou  přímé,  mi-
lostný  akt  si  dokážete  opravdu  vy-
chutnat a ochotně uspokojíte i přání 
svého protějšku. 
Muži: Nemáte chuť na nikoho a na nic. 
Stačí vám klid a domov bez víření vody. 
Vyplujte z toho, dokud je čas.         ER                                           

Vodnáři, 
pozor na
 vyvinuté 
brunetky!
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Tradiční štědrodenní koupání proběhlo opět beze ztrát
Ve Velkém Ratmírově u Jindři
chova Hradce se 24. prosince 
uskutečnil jubilejní 20. ročník 
vánočního koupání v místním 
rybníčku. Po prosekání ledové
ho škraloupu se do vody pono
řila necelá desítka odvážlivců 
za přihlížení hojného počtu zi
momřivých diváků, kteří celou 
akci sledovali většinou s hor
kým čajem v rukách. Akce, 
pořádaná obcí Velký Ratmírov 
se opět vydařila. Všichni zú
častnění ze sebe symbolic
ky spláchli prach uplynulého 
roku a s úsměvem vykročili 
směrem k roku novému. Mezi 
přítomnými jsme provedli krát
kou anketu a zeptali jsme se, 
co jim rok 2017 přinesl a jaká 
předsevzetí a přání mají pro 
ten letošní.
Martina Šlincová, Velký Ratmírov
Rok, co právě skončil, jsem prožila 
celkem šťastně. Jsem ráda, že mám 
zdravé děti a celou rodinu. Pokud jde 
o nějaká předsevzetí, tak ta si nedá-
vám, protože vím, že bych je stejně 
nedodržela. Do nového roku přeji ne-
jen svým blízkým, ale i všem lidem to 
nejdůležitější a to je zdraví.
Michaela Medová, Děbolín
Minulý rok byl pro mě „těhotný“, ale 
konec roku si už se synkem, dcerou 

Otužilci ve Velkém Ratmírově již podvacáté!

a manželem užíváme. Dříve jsem si ně-
jaké cíle dávala, ale vzhledem k tomu, 
že kouřit už jsem přestala, momentál-
ně mě nic nenapadá. Důležité pro mě 
je, aby rodina byla zdravá, a totéž přeji 
i ostatním lidem. Hodně zdraví a více 
tolerance.
Radka Camrdová, Velký Ratmírov
Rok 2017 jsme prožili celkem v kli-
du. Lidé kolem mě jsou zdraví a dou-
fám, že tomu tak bude i v tomto roce.  
Předsevzetí si nedávám, ale přeji všem 
nemocným lidem brzké uzdravení. 
Protože zdraví je podle mě to nejdů-
ležitější. Také si myslím, že by se lidé 
měli spolu více scházet a mým velkým 
přáním je, aby se dařilo jindřichohra-
decké házené.

Hana Pazderková, Velký Ratmírov
Minulý rok jsem prožila podle svých 
představ. Pokud jde o předsevzetí, tak 
ta si dávám takřka denně a občas se 
mi je podaří i splnit. Lidem přeji, aby 
mezi sebou lépe komunikovali a více 
tolerance by také neškodilo.
Karel Zíma, Velký Ratmírov
Minulý rok jsem prožil s určitými zdra-
votními problémy, ze kterých jsem se 
už naštěstí dostal. I když jsem měl rok 
2017 hodně pracovní, našel jsem si čas 
i na cestování po Čechách. Předsevze-
tí si nedávám, ale snažím se dodržovat 
zdravý životní styl. Lidem přeji samo-
zřejmě zdraví, klid a mír, osobní štěstí 
a spokojenost. A neměli by příliš pod-
léhat moderním vymoženostem.   (jb)

Martina ŠlincováRadka Camrdová Michaela Medová Hana Pazderková Karel Zíma

Anketa
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Někteří z otužilců se tentokrát vybavili slušivými čepičkami.
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část 
kabátu

1. část 
tajenky

cestovní
doklad

české
město

MPZ
Thajska

časové 
údaje

lovkyně
perel miliampér MPZ

Rakouska možná lesklý 
nátěr otec 2. část

tajenky
podnik

v Krasli-
cích

téci po 
kapkách

daněk nepohoda

doušek SPZ Praha

likér
vikuňa tělovědec

lanthan primát

domácí
zvíře

mník ohmatání astronom.
jednotka

Evropan nula korálový
ostrov

sportovní
klub

(zkratka)

krátké
kabáty opadání říšská

klatbanaříkat

záchvat SPZ okr.
Tábor

odezva SPZ
okr.

Olomouc
rámová

pilatropické
šílenství

mongolský
pastevec

zbraň
indiánů

umývat bůh
lásky

pozdrav

peň

ruská
řeka

spojka kohout

francovka pásovec

lest zn. pro
karát

nástroj
žence papoušek voltampér ar

ruská
řeka

přípr. proti 
škůdcům

notes pepř chléb vařený 
lalokkarta

(zast.)
svatební
květina

K-řecké
abecedy

textilní
látka

kůra
(zast.) rod zn. pro

obvod

hesla nebeské
jídlo palivo

SPZ 
Praha
město

hmota moře okresní
výbor

čepice poloopice mlha

registr.
tuna

bicykly vánoční
ryba Otakar

část
atlasu

varhanní
hlas

chobotna-
tec

rajčata
ženské
jméno pře

nevelká doutník

noha
(zast.)

cílová
čára

dravý
pták ruský

vládceprovaz noční
pták

část
molekuly

listnatý
strom

hmot. jedn.
Haiti

symbol
lásky ř. č. 100

šachový
výraz síra knokaut

vitamín
zn. pro

angström motýlci plátěné
přístřeší

SPZ okr.
Karviná

ř. č. 500 základní
organizace ř. č. 499 sodík

Národní
divadlo

3. část
tajenky lat. kost Evropan

dusík první
hláska

MPZ
Německa

kyslík značka 
pro tón naháč rusky

ano

UA, acht, TAI, ACA, 
saca, achat, decima, 
kata

Křížovka o litr

měsíčník pro Jindřichohradecko, vydavatel a šéfredaktor Jiří Konečný, Vajgar 682/III, 377 01 Jindřichův Hradec, číslo reg. 330303/7709-01, 
IČ 65953738, ev. č. MK ČR E 20677, místo vydání J. Hradec. Adresa redakce a reklamní inzerce: ŽURNÁL krásné články, Jarošovská 48, 
377 01 J. Hradec, e-mail: info@krasneclanky.cz, www.krasneclanky.cz Sídlo redakce: Jarošovská 48/II, J. Hradec, telefon: 380 427 691. 
Rozšiřují PNS Grosso s.r.o., České Budějovice a redakce na Jindřichohradecku a v části Pelhřimovska. Nevyžádané rukopisy a obrazové 
materiály nevracíme. Příspěvky pod zn. fanny jsou placenou inzercí. Tisk Typodesign s.r.o., Č. Budějovice. Uzávěrka vydání 22. 12 . 2017. 

Po bujaré silvestrovské oslavě: 
„To, že jste na mě dva a úplně 
stejní, mi nevadí... 
(dokončení v tajence)

KUPON 
    leden 2018

Křížovka o litr

Nalepený kupón (vystřižený originál) a vyluštěnou tajenku 
zasílejte nejpozději do 22. 1. 2018 na adresu: ŽURNÁL 
krásné články, Jarošovská 48, 377 01 J. Hradec, případně 
vhoďte přímo do redakční schránky v Jarošovské ulici č. 48. 

Výherce získá 1.000 Kč 
a další vylosovaní obdrží věcné ceny. Seznam všech výher-
ců křížovky bude uveden v dalším čísle na straně 3.

...chuť, která Vás nezklame

Křížovku a výhru sponzoruje
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ŘÁDKOVÁ INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
n Autolakovna a autoservis v Hor-
ní Pěně přijme nové pracovníky do 
svého týmu. Bližší informace na tel.: 
728 130 050. 
n Prodám orig. MC (kazetové pás-
ky): Na české a na moravské svatbě 
I-V, Moravanka J. Slabáka, Moravěn-
ka, Jožka Černý, Jiří Zmožek a další, 
cena dohodou. Tel.: 724 301 454.
n Prodám starý, ručně vázaný ko-
berec, částečně poškozený. Dědictví. 
Tel.: 606 862 342.
n Prodám levně videorekordér zn. 
Orion a velké množství nahraných 
VHS (zejména s dětskými pořady). 
Cena dohodou. Tel.: 724 301 454.
n Sháním práci na 6 hodin denně 
po-pá (úklid, pokojská, servírka). Spě-
chá. Tel.: 721 752 494. 

n Už je tu podzim! Velmi málo po-
užité oblečení všeho druhu (značko-
vé – zaručuje kvalitu). Půjčíme nebo 
prodáme společenské oděvy pro děti 
i dospělé. Zavolejte vaše požadav-
ky, připravíme i velikost. Těšíme se 
na vás. Tel.: 725 324 094. 
n Prodám pro zedníky nové zateple-
né vatové oblečení -  2 x kalhoty, če-
pice (pro soby do výšky do 175 cm). 
Tel.: 724 301 454.
n Prodám 4 ks zimních pneumatik 
zn. GOOD YEAR 185/65 R15, 88 T, 
vhodné už jen pro jedno zimní období, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 724 301 454.
n 74letá ZTP hledá pronájem gar-
sonky 1+kk v Jindřichově Hradci, 1. 
- 2. patro, Hvězdárna, Vajgar. Solidní 
jednání. Spěchá – zdravotní problémy. 
Tel.: 720 594 919. 
n Prodám střešní latě SM, 6x5 cm, 
délka 4 m, 952 bm = 2,856 m3, řezá-
no 8/2017. Prodám za poloviční cenu 
4.000 Kč/m3. Tel.: 602 103 212.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Otín 
u Jindř. Hradce 

Cena v realitní
kanceláři

Nová
Bystřice

Cena: 15.930 Kč/měs.
bez záloh na energie

PRODEJ zastavitelného pozemku asi 
4.100 m2 pro rodinné domy v nově 
vyznačené lokalitě územním plánem, 
s přístupovou cestou. 

PRONÁJEM přízemní budovy se 2 pro-
dejnami u centra města, předurčen 
i vybaven na bufetový provoz + prodej-
na či stravování. Celkem 72 m2 + 55m2.

n Nabízím domácí práci - telefoni-
sta (telefonistka). Práce na 4 hodiny 
dopoledne. Pro OZP po zapracová-
ní na HPP. Vhodné i jako přivýdělek 
na dohodu o provedení práce. Infor-
mace na tel.: 776 871 871. 
n Pronajmu garsonku ve starém Otíně 
(1 osoba bez dětí). Tel.: 724 792 911.
n Prodám stůl 80x80 cm a 150 Kč 
(mám tři kusy), na zakázku děla-
ný, dřevěný, tmavý bar, včetně dře-
zu. Kus za 2.500 Kč. Spěchá. Tel.: 
724 081 631.
n Koupím garáž v Jindřichově Hradci, 
nejlépe na Vajgaře. Tel.: 603 849 135.
n Prodám sekací traktor XDC 140 
(servis 2017) jeden rok používaný 
a manuální zvedák XLISTXVS 410 (ne-
použitý). Pozůstalost. Cena 30.000 Kč. 
Tel.: 723 409 695.
n Kdo daruje zbytky malířských 
vnitřních barev a Primalexu a funkční 
počítač na hry. Za odvoz, jen z Jindři-
chova Hradce. Tel.: 607 408 094. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
n 160 MODELŮ a nízké ceny! Cel-
kem 160 modelů večerních a spo-
lečenských dámských šatů nabízí 
Půjčovna společenských šatů Jana 
Havlínová, Václavská 116/III, Jindři-
chův Hradec. Telefon: 724 041 194. 
n Prodám štěpkovač Grizzly, 
2500W, průměr větví 45mm, řetězový 
hever 800kg, délka 2m a jiné nářadí. 
Levně. Tel.: 724 579 130.
n Prodám časopisy Svět motorů, 
kompl. roč. 2013, 2014 a nekompletní 
2011 - 2016. Tel.: 720 241 378
n Prodám tříradliční pluh. Telefon: 
384 383 616. 
n Prodám domácí jatečné králíky. 
Tel.: 723 834 326.
n Prodám plastové sudy, obsah 
220 l, s hermeticky uzamykatelným 
víkem. Vhodné nejen na vodu, ale 
i k uskladnění suchých materiálů 
(obilí, šrot atd.) Cena dohodou. Tel.: 
704 075 922. 
n Firma BH-TIR Jindřichův Hradec 
přijme automechanika. Telefon: 737 
276 705. 
n Prodám urnový hrob na městském 
hřbitově v J. Hradci. Cena dohodou. 
Tel.: 723 908 146.
n Poskytneme či vystřídáme v péči 
o vašeho nesoběstačného (nemoc-
ného) rodinného příslušníka v jeho 
domácím prostředí. Alena Kulíková, 
telefon: 720 241 378.

Seznámení
n Dědoušek 55 let hledá kamarádku. 
Tel.: 774 566 043. 
n Muž 56 let hledá kamarádku, přítel-
kyni. Vdaná nevadí. Tel.: 774 948 867.
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Třeboň – Proč to devatenác-
tiletý mladík z Břilic udělal 
a co se mu přitom honilo hla-
vou, těžko odhadnout. V so-
botu 11. listopadu po šesté 
hodině ranní kráčel z centra 
města a cestou vykopl vý-
lohu provozovny v Sokol-
ské ulici. Strážníci vandala 
po pár minutách lapili u kru-
hového objezdu v Táboritské 
ulici a on teď musí počítat 
s tím, že kromě náhrady ško-
dy ho čeká i trest.  - Kočka -

Vandal 
z Břilic

Tatík z Prahy
Třeboň – V neděli 12. lis-
topadu byli strážníci upo-
zorněni na značně opilého 
muže s malými dětmi, vy-
skytujícího se v kavárně 
v centru města a jevícího 
znaky počínající agrese. Při-
spěchavší strážníci 33letého 
tatíka z Prahy z provozovny 
vyvedli a o děti se do pří-
jezdu jejich matky postarali. 
Opilce pak převzali do své 

péče státní poli-
cisté.   - Košatý -

Teroristé na Třeboň
zatím zjevně kašlou
Třeboň – V noci na čtvrtek 
7. prosince přijali strážníci 
oznámení o nálezu dám-
ské tašky ležící v průjez-
du domu na Masarykově 
náměstí s tím, že v tašce 
může být umístěna bom-
ba. Strážníci podezřelý 
nález na místě prověřili, 

ale již z prvotních zjištění 
usoudili, že přítomnost vý-
bušného mechanismu je 
možno vyloučit. Taška byla 
prázdná a skončila na slu-
žebně městské policie 
mezi ostatními předměty 
z kategorie ztrát a nálezů.
              - René Vrbský -V hospodě operoval chmaták

Blažejov – Jindřichohra-
dečtí policisté pátrají po do-
sud neznámém pachateli, 
který ve velmi časných ran-
ních hodinách 26. prosince 

J. Hradec – Chlap (40) 
s bůhvíjakými plány na ve-
čer loupil 22. prosince v jed-
nom z hradeckých obchod-
ních domů. Z regálů uzmul 
nejprve půllitrovku rumu 

Škodná v půjčovně lyží
Kunžak – Novobystřičtí po-
licisté pátrají po dosud ne-
známém pachateli, který se 
v době od podvečera 21. 
prosince do rána následu-
jícího dne násilně vloupal 
do půjčovny lyží v Kunžaku 
a nikým neviděn odtud od-

J. Hradec – Mladá žena 
(18) se ve dvě hodiny v noci 
5. prosince násilím nabou-
rala do panelového domu 
na sídlišti Vajgar, v němž se 
nachází ubytovna. Nejdřív 
to zkusila pomocí zapalo-
vače. V oblasti zámku jím 
do plastových dveří vypálila 
díru, a když to nefungovalo, 

zkusila to postaru a skle-
něnou výplň dveří prostě 
rozmlátila. Škoda, kterou 
svým počínáním způsobila, 
činí nejméně 14.500 korun, 
z čehož vyplývá, že přespá-
ní na ubytovně ji vyšlo dráž, 
než noc v pětihvězdičko-
vém hotelu.
             - Antonín Kočka -

Místo pajcru zapalovač!

kradl v blažejovské hospo-
dě. Ze stolu u výčepu uzmul 
volně odloženou dámskou 
kabelku s mobilním telefo-
nem, peněženkou se čtyř-
mi stovkami a tombolovou 
výhrou v podobě poukázky 
na 25 kilo obilí. Nešťastné 
majitelce kabelky tím způ-
sobil škodu v celkové výši 
nejméně 7.600 korun.
            - Věněk Podlipný -

cizil pět párů nových dám-
ských sjezdových lyží. Napá-
chaná škoda činí minimálně 
56.000 korun.   - Rozumný -

a poté přibral ještě balíček 
kondomů. Zboží si nacpal 
do kapes a kolem pokladny 
následně propochodoval, 
aniž by zpomalil, natož zde 
s hotovostí v ruce zastavil. 

Zrak pracovní-
ka ochranky byl 
však ostříží a lou-
peživec daleko 
nedošel. Naopak, 
skončil v rukou 
přivolaných poli-
cistů.     
   - Čeněk Trpký -

Šlohnul kondomy a rum
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