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Milí čtenáři,
únor by měl být a býval měsícem, kdy zima 

ukazovala svou mrazivou stránku. Dříve to tak 
opravdu bývalo. Ale poslední roky jsou zimy dosti 
mírné, a i sněhu v našich podmínkách bývá velmi 
málo, pokud vůbec nějaký napadne. Věřím, že 
mnozí z vás jsou za to rádi, ale milovníci běžka-
ření, kteří se každoročně těší až se z nebe začnou 
sypat první vločky a pokryjou zem bílou peřinou, 
těm počasí v posledních letech opravdu nepřeje.

Ještě zhruba před třiceti lety na humpolecku 
fungovalo několik skupin nadšených běžkařů, 
kteří téměř každý víkend vyráželi na pravidelné 
tůry do okolí Humpolce. V lesích, na loukách 
a polích byly vyježděny stovky bílých stop. Pokud 
ale přes zimu nyní napadne sníh tak, aby se daly 
upravit běžecké stopy, je to vždy maximálně na 
týden za celou zimu.

Samozřejmě bych vás na této stránce v únoru 
nejraději pozvala na běžky, ale protože počasí 
tomu neodpovídá, nabídnu vám zábavu v teple 
kulturního domu. Koncert, který 26. 2. pořádá 
na divadelní scéně Městské kulturní a informač-
ní středisko v Humpolci, naprosto nadchne ne-
jen nadšence legendární skupiny Beatles. Jde 
o naprosto úžasnou show kapely THE BACK
WARDS. Měla jsem tu čest shlédnout toto vy-
stoupení na zámecké zahradě v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. I když nejsem skalní fanoušek 
Beatles, musím přiznat, že naprosto předčilo mé 
očekávání. Nenechte si ujít koncert slovenské 
kapely, která je bezesporu jednou z nejlepších 
Beatles revivalů na světě. Svědčí o tom i dvojná-
sobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New 
Yorku. Přijďte si poslechnout ty nejlepší skladby 
jako například Woman, Stand By Me, Hope Of 
Deliverance, My Sweet Lord, Got My Mind Set 
On You a další do humpoleckého kina.

Krásný zážitek a zimu podle vašich představ 
přeje

Linda Sýkorová



PRŮVOD MAŠKAR, POPRAVA A VZKŘÍŠENÍ KOBYLKY, SVATBA:
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ ZVYKY SYMBOLICKY ZAŠTÍTÍ RADNICE 

JAKO SPRÁVCE MĚSTA

Už od dvacátých let minulého století, i když s několika vynucenými přestávkami, je tradice 
humpoleckého masopustního průvodu spjatá s místní Českou zemědělskou akademií. Re-
spektive tehdy ještě s její předchůdkyní – rolnickou školou. Není se čemu divit, vždyť ma-

sopust patří k lidovým tradicím a je spojován s pojmy jako zabijačka, hodování nebo oslava 
konce zimy, což velmi úzce souvisí s hospodářským rokem, a tedy především se zemědělstvím. 

Masopustní průvod zakončený svatbou na Horním náměstí letos nově doplní doprovodný 
program, který zahrne hudební vystoupení, scénky, tanečky, taškařice, ale i vepřové dobroty či 
sladké koblihy. Vše se uskuteční na masopustní úterý 25. února odpoledne v režii škol, spolků 
a dalších organizací působících v Humpolci. „Smyslem lidových tradic, k nimž se masopust 
bezesporu řadí, bylo mimo jiné setkávání a propojování lidí žijících v daném regionu. Proto 
mě osobně dvojnásob těší, že se do spolupráce zapojily právě Humpolečtí,“ podotkla k tomu 

místostarostka města Alena Kukrechtová.

Masopustní průvod, svatba  
a trest pro kobylku

Masopustní období počítáme od Tří králů, 
kdy končí Vánoce, až do Popeleční středy, 
kterou začíná čtyřicetidenní půst před Veli-
konocemi. Vrcholí na poslední čtvrtek právě 
před Popeleční středou, a protože na tento 
den připadala zabijačka s hodováním, říká se 
mu Tučný čtvrtek. Poté následovaly nejdůle-
žitější dny, a to masopustní neděle, pondělí 
a nakonec úterý, k němuž patřily průvody 
maškar, masopustní divadelní představení 
nebo i další veselí. Začátek masopustu je tedy 
každý rok stejný, jeho konec na Popeleční 
středu však závisí na datu Velikonoc, tudíž je 
pohyblivý. Zvyky s ním spojené mají tradici 
zřejmě už v předkřesťanských slovanských 
oslavách konce zimy, přesto je masopust 
podřízený běhu církevního kalendáře.

Co region nebo vesnice, to samozřejmě 
jiné zvyklosti a rozdílný průběh oslav, ov-
šem průvod maškar znají snad všude. K tra-
dičním maskám se pak počítá například 
laufr, který jde v čele spolu s ženuškou, 
Turci, medvěd a medvědář, žid, kominík, 

slaměný, cikánka, smrtka nebo ženich s ne-
věstou či kobylka. V Humpolci je již tradicí, 
že zástupce z vedení města oddává ženicha 
s nevěstou z řad studentů v průvodu Čes-
ké zemědělské akademie, a nejinak tomu 
bude letos. Mimochodem, zajímavostí je, 
že dříve byly pro období masopustu ob-
vyklé právě i svatby, na rozdíl od současné 
doby, kdy lidé k sňatku preferují hlavně 
letní měsíce. Na letošním Humpoleckém 
masopustu svou roli později sehraje také 
kobylka, která bude popravena za všechny 
hříchy města a jeho obyvatel, přičemž se 

Okresní dům 1913 stavba



nakonec dočká vzkříšení. Symbolické je, 
že účast na scénce přislíbil starosta města 
Karel Kratochvíl a že se scénka odehraje na 
Horním náměstí v blízkosti radnice, která 
je sídlem humpoleckého městského úřadu 
a volených zástupců města.

Budova radnice jako symbol správy 
města i sounáležitosti k regionu a jeho 

obyvatelům
Humpolecký okres vznikl v  roce 1910 
a 1. července zahájilo svou činnost hejt-
manství, které, až do výstavby takzvaného 
okresního domu – dnešní radnice, zasedalo 
v provizorních prostorách chlapecké školy 
v Hradské ulici, kde dnes sídlí Střední škola 
informatiky a cestovního ruchu SČMSD.

Stavba budovy radnice, tehdy tedy okres-
ního domu, začala 7. srpna 1912 na místě 
dřívějších domů Kociánových (Kašparův 
dvůr, „Kašparák“) a Hruškových na Riegro-
vě (dnes Horním) náměstí. Zakázku získala 
firma Bratři Kavalírové z Prahy. Původní 
plány byly několikrát měněny. Výdaje i přes 
redukci prvotních záměrů však dosáhly výše 
téměř 146 000 korun, čímž o několik tisíc 
přesáhly stanovený rozpočet. Okresní dům 
byl zkolaudován 24. března 1914 a o dva dny 
později se tam konala první schůze úřadu, 
i za účasti humpoleckého hejtmana JUDr. 
Vojtěcha Vaniše.

Budova radnice byla postavena pod-
le návrhu architekta Františka Kavalíra 
v secesním slohu. Sochařskou výzdobu měl 
na starosti František Fiala, který je známější 
pod hereckým pseudonymem Ferenc Futu-
rista, a průčelí dominoval státní znak, jenž 
byl v 80. letech 20. století nahrazen znakem 
městským od Milana Knoblocha. Zajíma-
vostí je, že do zdí byl zabudován kamenný 
portál z hradu Orlík s letopočtem 1548.

Červen  1913 se pak do historie stavby 
zapsal černým písmem. Z průčelí se zřítila 
římsa o váze patnácti tun, prorazila dvě pat-
ra lešení a zranila deset zedníků. Dva z nich 
svým zraněním nedlouho poté podlehli.

V období první republiky přestala budova 
okresním úřadům prostorově vyhovovat, 
proto se na počátku třicátých let přestěhova-
ly do novostavby ve Školní ulici, v níž dnes 
sídlí, shodou okolností, Česká zemědělská 
akademie. V uvolněném okresním domě 
našly své zázemí zemědělské oddělení mu-
zea, policie, finanční úřady a další institu-

ce a ze zbývajících prostor vznikly byty. Na 
počátku roku 1946 se do okresního domu 
přestěhoval tehdejší městský národní výbor 
z prostor současné městské knihovny na 
Dolním náměstí. Vedení města a městský 
úřad sídlí v secesní budově dodnes.

Aneta Slavíková
Vojtěch Novák, Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Foto na obálce: MěKIS Humpolec

zřícená římsa 1913
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AKTUÁLNĚ Z MUZEA

doc. RNDr. LADISLAVA HORÁČKOVÁ, Ph.D.

MEZINÁRODNÍ EXPEDICE V EGYPTĚ Z POHLEDU ANTROPOLOGA
VÝSTAVNÍ SÁL MUZEA NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ, STŘEDA 5. 2. V 17 HODIN

Mezinárodní expedice, vedená holandský-
mi egyptology, studuje již řadu let v nekro-
poli Nové Říše v Sakkáře hrobové komplexy 
z období 18. dynastie. Jde o hrobky hod-
nostářů doby faraona Achnatona. Antro-
pologova práce v Egyptě je obtížnější než 
v našich podmínkách, protože hrobky byly 
opakovaně vylupovány, takže mnoho kos-
ter je neúplných a značně poškozených. 
Práci ztěžuje i složitý byrokratický aparát, 
který vyžaduje mnoho nesnadno získatel-
ných povolení. Přesto výsledky antropo-
logického a paleopatologického výzkumu 
přinesly řadu nových pohledů na fyzický 
stav starých Egypťanů, prodělané choro-
by, jejich různá stadia a  epidemiologii 

rozličných chorob, zejména pohybového 
aparátu.
Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.

Studia antropologie ukončila v roce 1975 
na PřF MU v Brně. Po stáži na Ústavu ant-
ropologie začala pracovat na Anatomickém 
ústavu Lékařské fakulty MU. Od roku 2018 
vyučuje anatomii pro fyzioterapeuty na Fa-
kultě sportovních studií MU. Ve vědecké 
práci se zabývá problematikou historické 
antropologie a  paleopatologie, na toto 
téma publikovala desítky odborných prací. 
Na pozvání National Museum of Antiqui-
ties (Leiden, Nizozemsko) se zúčastnila 
v letech 1996-2013 jako antropolog 11 me-
zinárodních expedicí do Egypta.

BUDE HRAD ORLÍK I NADÁLE ZAHALEN LESY?

29. 2. 13:00 hodin, Sraz u muzea na Horním náměstí

Pamatujete si, jak se věž Orlíku vypínala 
nad korunami stromů? Bylo to poměrně 
nedávno. Proč v současné době tak rychle 
usychají celé lesy a co patří mezi hlavní 
příčiny tohoto jevu? Jsou ohroženy pouze 
smrkové monokultury? A kam putuje vytě-
žené dřevo? Ne vždy byl však vrch pod Or-
líkem zalesněn. Vrátíme se i do minulosti 
a povíme si, jak se měnil ráz okolí hradu 
díky vysazování lesů.

Na zimní muzejní vycházce dále zjistí-
me, jaké stromy rostou v Humpolci a okolí 
a pokusíme se je určit. Půjdeme kolem ryb-
níku Dvoráku a školního statku až k hra-
du Orlík. Podle počasí a fyzické kondice 
účastníků možná dojdeme až na Bransou-
dov. Uvidíme na tři desítky druhů dřevin 
a šestnáct státem chráněných památných 
stromů. Vycházku povede Mgr. Petr Filip.

Připravila Dagmar Kluchová
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CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ

ANI LETOS NEPŘIJDETE V KNIHOVNĚ O PESTRÝ PROGRAM,
NAVÍC SPOLEČNĚ OSLAVÍME VÝROČÍ BOŽENY NĚMCOVÉ

Městská knihovna Humpolec vstoupila do roku 2020 s nadílkou nových knih 
nejrůznějších žánrů, časopisů, zvukových knih, ale i společenských her. Ty nabízí 

k vypůjčení dětské oddělení. Kromě toho je pro mladé i starší návštěvníky také 
letos připraven pestrý program – vzdělávací, oddechový a tvořivý.

Patří sem např. projekt Cestovatelská 
setkání v knihovně. V únoru se můžete 
těšit hned na dvě přednášky  – Michael 
Marek pohovoří v pondělí 3. 2. o své cestě 
po Uzbekistánu, středeční podvečer 26. 2. 
bude patřit cestovateli, profesionálnímu 
fotografovi Lukáši Brychtovi a jeho před-
nášce „Norské Lofoty – Cestování za polá-
rní září“.

Rodiče s dětmi zase pravidelně přichá-
zejí na Knížkohraní. Setkání s pohádkou 
a tvořením pro celou rodinu, kterému je 
věnováno odpoledne vždy první středu 
v měsíci, pravidelně chystá dětské odděle-
ní. To únorové bude 5. 2. od 14.00 hodin.

Stále více příznivců má Čtenářský klub 
pro dospělé, kam může jedenkrát měsíčně 
zavítat každý zájemce o literaturu. Jaký je 
program? Tematicky zaměřené předčítání 
v podání Katky Kotenové a Jana Kotlíka, 
informace o knižních novinkách, které si 
zájemci ihned zapůjčí, nechybí ani deba-
ta nejen o literatuře nebo autorská čtení. 

V lednu zde přestavila svoji novou knihu 
Temná tvář minulosti Kristýna Bláhová 
a v únoru si vyslechneme autorské čtení Zu-
zany Holčíkové. Čtenářský klub, na který 
vás srdečně zveme a kde na vás čeká i malé 
pohoštění, začíná v 17.30 hodin – v pátek 
28. února.

Letošní rok je ve znamení 200 let od 
narození spisovatelky Boženy Němcové 
(4. 2. 1820). Na toto téma jsou nyní za-
měřeny literární lekce pro mateřské a zá-
kladní školy, které pro žáky pravidelně 
několikrát do týdne připravuje Bc. Zdeňka 
Komrsová.

Závěrem malá statistika. Zajímá vás, kte-
ré knihy byly nejvíce půjčované v loňském 
roce? Dospělí nejčastěji sáhli po knihách 
Aleny Mornštajnové „Hotýlek“ a  „Slepá 
mapa“. Děti zaujal „Deník malého pose-
routky“ (Jeff Kinney) a „Ztřeštěný dům na 
stromě“ (Andy Griffiths).

Ludmila Trnková, vedoucí knihovny
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EXPONÁT MĚSÍCE

HORÁCKÝ KOŽICH

Pro rozsáhlou oblast Českomoravské vr-
choviny byl v zimních měsících výraznou 
součástí mužského kroje dlouhý kožich, 
kterému se také říkalo „vornát“. Mužům 
sahal až na paty, ušitý byl z bílé ovčí kůže, 
lemovala ho černá kožešina a krk halil vel-
ký černý límec. Náročné nebylo jen jeho 
ušití, ale především výrazné vyšívání ba-
revnými vlnami. Hlavní výzdoba se soustře-
dila na záda, kde byly vyšity pestré zelené 
a červené rostlinné ornamenty. Ty bývaly 
sestaveny do trojú-
helníků, na jejichž 
špici byl vrcholný 
květ. Jednodušší 
motivy bývaly na pá-
sech, které kryly švy 
a táhly se po zádech, 
pod pasem a kolem 
kapes.

Ornamenty si vyší-
vač předkreslil a vy-
střihl z  tuhého pa-
píru a poté hrudkou 
obkreslil na kožich 
a nebo si do měkké-
ho papíru ornamenty propíchal a tyto pak 
opět hrudkou prokreslil.

Zručný vyšívač měl jednoduchý orna-
ment vyšitý za den, při složitějších výšiv-
kách se práce protáhla i na dva a více dní. 
Kožich se pak nosil hlavně ve svátky, až 
po jeho obnošení se použil i ke každoden-
ní práci.

Ve sbírkách humpoleckého muzea máme 
jeden kompletní kožich, který je vystavený 
v národopisné expozici a několik jednotli-
vých výšivek.

„…jaký býval asi pohled na humpolecké 
náměstí v neděli dopoledne po mši nebo ve 
středu o trhu před padesáti, šedesáti lety, když 
se s tímto kožichem odívalo skoro celé naše 
Horácko!

Jistě se vám líbí tyto kožichy na obrázku, 
jak teprve by se vám líbily krásné a pestré bar-
vy jejich vyšívání, jemuž nebylo na kožiších 
v Čechách nikde rovno. Jen vyšívané kožichy 
slovácké mohly se jim rovnati. V Čechách nikde 
nenosili tak krásných a tak bohatě vyšívaných 
kožichů – jako na vysočině Českomoravské.

A  kde byl jejich původ? Nikde jinde než 
u nás na vysočině Českomoravské – v Hum-
polci, v Polné, ve Žďáře aj. I mistry, kteří je 
robili, dosud pamatujeme. Sluší jejich jmé-
na zaznamenati pro věčnou paměť. Byli to 
v Humpolci mistři Marek, Svoboda, Koudelka, 
Laburda, Sviták. Jezdili s kožichy po celém 
Horácku a prodávali je za 18, 20 a 25 zlatých 
každému, kdo koupil.

Dnes není u nás po kožiších na venkově ani 
památky, leda někde rozrušený zbytek na půdě. 
Ale národopisné museum v Praze a krajinská 
výstava musea v Humpolci jejich památku 
zachovává.

Horácké kožichy robily se z ovčí vlny, nejlepší 
byl jircha, horší cápovice. Na vyšívání brali 
mistři ovčiny bílé, lepší a měkčí. Nejpilněji se 
vyšívalo v létě. Obdivu opravdového zasluhuje 
vyšívání kožichové, zvláště, když uvážíme, že 
všechen ornament kožichový je zcela původ-
ní, nikde nečerpaný než v přírodě a skládaný 
z hlavy svého původce. Sami mistři kreslili, 
sami skládali, sami barvy volili, sami vyšívali.“

Zálesí IV, rok 1922 – 23, str. 59 – 60
Dagmar Kluchová
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ČTENÍ KE KÁVĚ

„Nemá smysl plánovat věci dopředu. Osud má vždy poslední slovo…“
První román napsala, když jí bylo tři-
náct let. Teď, o pět let později, posílá do 
knižního světa další knihu. Dala jí ná-
zev „TEMNÁ TVÁŘ MINULOSTI“. Řeč je 
o mladé humpolecké autorce KRISTÝNĚ 
BLÁHOVÉ, která svoji novinku předsta-
vila v závěru loňského roku v Literárním 
klubu Městské knihovny v Humpolci.

„Monika cítila, jak ji někdo sleduje, 
když jde za tmy z práce. V noci slyšela 
okolo jejich baráku kroky. Slýchala ob-
čas i smích, který ovšem neznala ani od 
svých přátel, ani od jiných osob. Byl to 
smích, který zněl úplně jinak než nor-
mální, běhal z něj mráz po zádech. A po-
tom se stala ta hrozná událost, na kterou 
nemohla přestat myslet. Byla úplně na 
dně, na pokraji nervového zhroucení. 
A k tomu moc dobře věděla, že se musí 
postarat o svou malou dceru. Nevěděla, 
jak všemu uniknout, bála se, že se při-
hodí něco dalšího, něco podobného. To 

by ji už doopravdy zničilo. Po půlroce 
beznadějného doufání, že se dočká ha-
ppyendu, začala propadat alkoholismu. 
Přestože měla okolo sebe dost lidí, kteří 
jí byli ochotní podat pomocnou ruku, 
vždy ji odmítala. Nedokázala si připus-
tit to, že prohrála. Nakonec se rozhodla 
pro definitivní krok. Měla strach nejen 
o sebe, ale hlavně o malou dceru, kte-
rou bezmezně milovala a právě teď byla 
pro ni vším. Nandala tedy věci do kufrů, 
zkontrolovala dům, zda něco nezapo-
mněla, a naposledy se prošla po okolí. 
Pak nasedla do auta a rozjela se vstříc 
novému životu. Přestože už nedoufala 
v dobrý konec, zůstala v ní ještě kapič-
ka naděje. Před odjezdem zanechala na 
lístečku své telefonní číslo a dopis na 
rozloučenou pro rodinu, které se ani slo-
vem nezmínila o svém zbabělém útěku 
za novým životem…“

Zajímá vás, jak bude děj pokračo-
vat? Pokud ano, kniha Kristýny Bláho-
vé „Temná tvář minulosti“ na vás čeká 
v městské knihovně.

Ludmila Trnková,  
Městská knihovna Humpolec
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PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ NA HUMPOLECKU

RYBÍ ENCYKLOPEDIE – MNÍK JEDNOVOUSÝ

latinsky: Lota lota (Linnaeus, 1758)
slovensky: Mieň sladkovodný
anglicky: Burbot
německy: Quappe
řád: Hrdloploutví
čeleď: Mníkovití
Původní druh na většině našeho území
Hájen celoročně
Minimální lovná délka: 30 cm
Chráněný, veden v kategorii „ohrožený“

V zimním období je možné v některých lo-
kalitách náhodně ulovit další velmi zajíma-
vou rybu – mníka jednovousého, jediného 
zástupce mníkovitých (dříve takzvaných 
„treskovitých“) ryb v našich vodách. Cíleně 
se na mníka vypravit ale nelze, je totiž v sou-
časné době zařazen mezi ohrožené druhy 
živočichů v  ČR a  tudíž celoročně hájen. 
V dřívějších dobách, a to tak zhruba před 
dvaceti až třiceti lety, se ale běžně vysky-
toval i ve vodách v okolí Humpolce, napří-
klad v řece Želivce. Právě tam byl ještě před 
deseti lety námi ná-
hodně uloven 35 cm 
velký mník a vrácen 
opět vodě. Dnes už 
by bylo jeho objevení 
velice vzácné. Kdo by 
si chtěl vyrazit na lov 
mníka, musel by do 
zahraničí.

Mník je v celosvě-
tovém měřítku unikátním druhem ryby. 
Donedávna byl řazen mezi treskovité ryby, 
ale v poslední době, kdy se stávající systém 
ryb neustále mění pod tlakem výsledků ge-
netických analýz, byla zavedena samostat-
ná čeleď mníkovití. V této čeledi je mník 

jako jediný sladkovodní zástupce. Ostatní 
druhy mníků žijí v mořích a naši rybáři 
některé znají z výprav do norských fjordů.

Umělé vysazování je naděje
Za to, že mníci v našich podmínkách téměř 
vymizeli může více faktorů, jedním z nich 
je ale pravděpodobně i globální oteplování. 
Mník je totiž velmi chladnomilný. Proto 
také není mník v letním období příliš aktiv-
ní. Jeho aktivita výrazně vzrůstá v podzim-
ních měsících a nejaktivnější bývá v zimě, 
kdy se i rozmnožuje. Díky svým teplotním 
nárokům je mník v chladných vodách Skan-
dinávie či Ruska daleko hojnější a  je tu 
i významným komerčně loveným druhem. 
U nás se mu dostává jeho podmínek už jen 
místy na větších řekách, jako je Vltava nad 
Lipnem, Ohře, Dyje, Jihlava, Otava, horní 
tok Labe a podobně. Byl ale zvládnut jeho 
umělý výtěr a potěr, existuje naděje, že se 
jeho stavy budou postupně zvyšovat.

Protože mník jednovousý je aktivní přede-
vším v noci, zatímco 
denní čas tráví v bez-
pečném úkrytu kdesi 
v kořenech nebo mezi 
balvany, za tmy se vy-
dává hledat potravu. 
Jeho lokalizace je 
tedy i vzhledem k jeho 
noční aktivitě dosti 
složitá.

Má naprosto atypické znaky
Jeho mramorované tělo s širokou hla-

vou, skrývá zajímavost na spodní čelisti. 
Jedná se o jediný vous trčící směrem do-
předu. Dalším znakem je poměrně nety-
pické uspořádání ploutví. Hřbetní ploutve 
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jsou dvě – hned za první kratičkou násle-
duje s mírným odstupem druhá, sahající 
od poloviny délky těla až k ocasu. Jenom 
o málo kratší je řitní ploutev, takže kolem 
zadní částí mníkova těla vzniká široký 
ploutevní lem dovolující rybě pořádně se 
do vody opřít. Velmi neobvyklé je umístě-
ní břišních ploutví, které jsou posunuty 
výrazně dopředu a nacházejí se ještě před 
úrovní ploutví prsních. Jejich dolní kon-
ce jsou roztřepeny na jednotlivé paprsky 
a připomínají drobné ručky, jimiž se mník 
v klidové poloze opírá o dno.

Zbarvení mníka je kapitola sama pro 
sebe. Kromě klasického mramorovaného 
vzoru existují i mníci téměř jednobarev-
ní, světlí i tmaví, případně ryby s několika 
málo výraznými pigmentovými skvrnami 
na jednotvárném podkladě. V Dunaji byl 
například objeven mník téměř úplně bílý.

Mníkova tlama je velmi prostorná a svěd-
čí o jeho dravém způsobu obživy. V tomto 
ohledu jde o  rybu, jejíž hltavost je pří-
slovečná a málokterý rybí druh ji předčí. 

I proto není velký problém mníka dostat na 
háček. Jeho kořistí jsou nejčastěji drobní 
vodní živočichové (larvy hmyzu, korýši, 
drobné rybky) a červi i brouci, spláchnutí 
deštěm nebo spadlí do vody.

Maso mníka je u nás velmi ceněné
Jeho maso, u nás považované za kvalitní, 
je zejména ve skandinávských zemích vní-
máno jako druhořadé a občas se vyskytují 
i potíže s jeho odbytem. I přesto je u nás 
velice těžko k dostání dospělá ryba i v mra-
ženém stavu z dovozu. Mladé rybky jsou 
k dostání pouze pro účel chovu, a to za 
cenu cca 2 kč/cm.

Maso mníků není tučné, je bílé a chutné. 
Nejsou v něm, stejně jako v mase jiných 
treskovitých ryb, mezisvalové kůstky. Za 
zvláštní pochoutku jsou pokládána velká 
mníčí játra, která jsou chutnější a jemnější 
než játra tresek. Dříve byl z mníka jaterní 
tuk běžně prodáván v lékárnách k léčení 
očních chorob.

Připravili Linda a Martin Sýkorovi

MNÍK VE SMETANOVÉ OMÁČCE
Ingredience:

600–800 g mníka v celku
600 g brambor
250 g čerstvých hub
120 g másla
4 lžíce  nastrouhaného tvrdého sýra
tuk od opékání, pepř, sůl

Na omáčku:
2 lžíce hladké mouky
3 dl smetany
citronová šťáva, sůl

Postup:
Mníka zbavíme kůže, maso opláchneme, 

osušíme papírovým ubrouskem a nakrájí-
me na jednotlivé porce. Rybí maso zprudka 
opečeme na 50 g másla. Na jiné pánvičce 

na 20 g másla podusíme očištěné houby 
nakrájené na plátky. Zapékací misku vy-
mažeme máslem, urovnáme opečené porce 
mníka a na každou položíme lžíci poduše-
ných hub, obložíme oloupanými, 15 minut 
povařenými brambory. Pokrm osolíme, do-
chutíme pepřem a přelijeme smetanovou 
omáčkou, posypeme sýrem. Pečeme v trou-
bě vyhřáté na 180°C maximálně 20 minut.

Příprava smetanové omáčky:
Do másla po opečené rybě přidáme 

mouku, osmahneme ji a postupně přili-
jeme smetanu, za stálého míchání chvíli 
povaříme na hladkou krémovou omáčku, 
kterou nakonec dochutíme solí a citróno-
vou šťávou.
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STŘÍPKY Z DĚJIN HUMPOLECKA

HISTORIK JULIUS GLÜCKLICH A HUMPOLEC II.

Pokračování z minulého čísla.

V minulém pokračování jsme si představi-
li dobu gymnaziálních studií podloženou 
školními vysvědčeními včetně vysvědčení 
maturitního, kterému jsme se věnovali 
podrobněji, významného historika PhDr. 
Julia Glücklicha (1876-1950), který je po-
hřben v Humpolci. Dnes se budeme věno-
vat počátkům jeho pedagogické činnosti.

Po maturitě studoval Glücklich na vysoké 
školy. Tuto etapu přeskočíme, protože je 
přesně popsána v dokumentu „Vysvědčení 
učitelské způsobilosti“, který se představí-
me později, a který budeme doslova přepi-
sovat. Pedagogové museli vykonávat nějaký 
čas praxi. Ředitelé příslušných škol, kde 
pedagog vykonával tuto praxi, mu nakonec 
jeho působení vydávali „Vysvědčení“, kde 
uváděli vyučované předměty a počet hodiny 
a slovní hodnocení dotčené osoby.

Prvně působil Julius Glücklich na „Ob-
chodní akademii v Chrudimi“. Zde půso-
bil jako suplující učitel od 16. září 1899 
do 15. září 1900. Ale již 14. července 1900 
získal od ředitele Jana Ctibora vysvědče-
ní, kde je mj. uvedeno: „Úřad svůj zastával 
s velikou horlivostí a dovedností. Ač prvý 
rok působil v úřadě učitelském, udržoval ve 
škole dobrou kázeň a docílil u svých žáků 
dobrých výsledků. Se všemi kolegy udržo-
val přátelské styky, mimo školu nezadal 
v ničem vážnosti stavu učitelského.“

Dne 19.  září  1900 se stal „suplujícím 
učitelem při c. k. vyšším gymnasii v Něm. 
Brodě“ a působil zde do 15. září 1901. Toto 
působení, i vzhledem k blízkosti Havlíč-
kova Brodu, si probereme podrobněji. 

Glücklich zde učil následující předměty: 
zeměpis v I. třídě 3 hodiny týdně, zeměpis 
a dějepis ve III. tř. (3 hod.), IV. tř. (4 hod.), 
VI. tř. (4 hod.), logiku v VII. tř. (2 hod.) 
a němčinu v VI. třídě (3 hod). Úhrnem 19 
hodin.

Celý přepis jeho vysvědčení je následu-
jící:

„Po rozumu ministerských vynesení ze 
dne 1.  listopadu 1893 č. 24871 a ze dne 
19. ledna 1894 č. 1008, a schválením c. k. 
zemské školní rady ze dne 6. prosince 1900 
č. 45115 přidělen byl týž supplent za úče-
lem theoretického a praktického výcviku 
v  úřadě učitelském odbornému učiteli, 
professoru Františku Jezdinskému, u ně-
hož hospitoval po 2 hodiny týdně a sice 
při dějepise v V. a VII. třídě; odborný pak 
učitel hospitoval navzájem u jmenovaného 
supplenta též po 2 hodiny týdně a sice při 
zeměpise v I. tř. a dějepise v VI. třídě. Praxe 
tato trvala po celý rok.

Na školní vyučování připravoval se vždy 
velmi pilně a  řídě se bedlivě a  ochotně 
návody a pokyny v příčině methody sobě 
danými, vyučoval věcně i formálně správ-
ně a chápavosti žáků přiměřeně při čemž 
i hojně užíval učebných pomůcek, i dobře 
kreslil na tabuli mapy a různé diagramy. 
Rovněž dobře počínal si, soustřeďuje vhod-
nými otázkami pozornost celé třídy k látce 
projednávané a udržuje tak stálou pozor-
nost všech žáků.

Úkoly opravoval velmi pilně a posuzoval 
správně. Prospěch, jehož se u svých žáků 
domohl, byl uspokojivý. Se žáky zacházel 
laskavě a s mírnou rázností a dovedl bez 
nesnáze udržeti je v dobré kázni.
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Z působení jeho ve škole a že i důkladně 
jet ve svém oboru vzdělán, dá se od něho 
v úřadě učitelském očekávati působení vel-
mi prospěšné.

Mravné chování jeho bylo v každé příči-
ně vzorné. K řediteli choval se vždy uctivě, 
ke všem členům sboru učitelského kolle-
gialně a šetrně.
V Německém Brodě dne 1. srpna 1901.
J. Šteflíček
c. k. ředitel.“
(Razítko c. k. vyššího gymnasia státního 
v Německém Brodě.)

„Ježto pan Dr. Julius Glücklich odchází 
na c. k. reálku v Ječné ulici v Praze, dává 
se mu tímto z ústavu zdejšího propuštění 
beze vší závady.

Zároveň se připomíná, že pan Dr. Julius 
Glücklich jak dle prohlášení odborného 
učitele professora Františka Jezdinského, 
jež po rozumu 2. odstavce vynesení ze dne 
30. ledna 1897 č. 2387 z. š. r. předloženo 

bylo c. k. zemské školní radě, tak dle pozo-
rování podepsaného ředitele dosáhl toho 
stupně praktického výcviku úřadě učitel-
ském, jaký jest účelem zákonitého roku 
zkušebního, a že by m dle výsledku školské 
praxe k zvláštní žádosti konání formálního 
zkušebního roku od c. k. ministerstva kultu 
a vyučování mohlo býti prominuto.
Ředitelství c. k. gymnasia v Německém 
Brodě dne 22. září 1901.
J. Šteflíček
c. k. ředitel.“
(Razítko c. k. vyššího gymnasia státního 
v Německém Brodě.)

V době ukončení působení v Německém 
Brodě však již měl Julius Glücklich od 
„C. k. české zkušební komise pro učitel-
ství“ „Vysvědčení učitelské způsobilosti“. 
To si ukážeme příště.

Pokračování příště
Připravil Vladimír Staněk

Závěr Glücklichova vysvědčení o vykonané praxi na německobrodském gymnáziu.
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CO SE PSALO V ZÁLESÍ PŘED 90 LETY

Sociální cítění v našich zemích bylo vždy 
poměrně vysoké. Ovšem v minulosti hlavní 
úlohu zastávala blízká či širší rodina ne 
z donucení právem, nýbrž z prosté soli-
darity ke svým členům. Později se jednalo 
spíše o jisté formy dobrovolnické pomoci, 
kterou zajišťovala šlechta, která se měla 
starat o své poddané, a také církevní orga-
nizace a obce. Dalším významným prvkem 
byla svépomoc členů cechů a svépomoc-
ných spolků, např. ve formě tzv. bratrských 
pokladen.

Pokrok a vývoj v oblasti sociálního pojiš-
tění nastal až v souvislosti s průmyslovou 
revolucí, tedy na konci 18. století. Tehdy 
se také projevila naléhavá potřeba organi-
zovaně a hromadně zabezpečovat početné 
vrstvy obyvatelstva při nemoci, invaliditě, 
stáří a jiných sociálních událostech, které 
ohrožují zdraví nebo zbavují výdělku za 
práci. V Rakousku-Uhersku bylo v té době 
uzákoněno penzijní zaopatření státních 

a veřejných zaměstnanců, nárok na pen-
ze pro vdovy a sirotky a v roce 1889 nabyl 
účinnosti Zákon o nemocenském pojištění.

V prvních letech samostatné Českoslo-
venské republiky byla dávková sousta-
va nejprve zlepšena zákony z roků 1919 
a 1920 a v roce 1924 byl schválen velmi po-
krokový zákon č. 221/1924 Sb., o kterém 
píše autor níže, a který znamenal zásadní 
přelom v oblasti sociálního pojištění. Au-
tor v článku uvádí i výši některých dávek; 
pro zajímavost a možnost porovnání jsem 
vyhledal údaje o některých průměrných 
mzdách a cenách v letech 1927 – 1929:
Dělník 500-600, úředník 1300, horník 
940 Kč/měs. předseda vlády 110 tisíc ročně.
Chléb (1kg) 3,40, brambory (1kg) 0,95, vep-
řové maso (1kg) 17, máslo (1kg) 25, mléko 
(1l) 2, vejce (1ks) 0,85, pivo (1l) 2,90, pánská 
košile 25, boty 100, jízdné vlak 20 km 4,40 Kč.

Připravil: Jaroslav Machotka

KAREL F. PŘÍBORSKÝ

O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ

Sociální pojištění uskutečnila nutnost po 
zaopatření zaměstnanců pro případ ne-
moci, trvalé invalidity a stáří. Dělník totiž 
jest odkázán většinou na denní výdělek 
a řídí se tedy jeho příjem počtem skutečně 
odpravovaných dnů. V případě onemoc-
nění, kdy nemůže vykonávati práce, jest 
zde bez výdělku přes to, že právě nyní by 
potřeboval dvojnásobný příjem. Rovněž 
tak tomu jest ve stáří, kdy po vyčerpání 
veškerých sil nemůže svěřené práce vy-
konávati, i bývá zaměstnancem propuš-
těn a odkázán na milost i nemilost lidí. 
To dalo podnět k nemocenskému, inva-

lidnímu a starobnímu pojištění (sociální 
pojištění).

Již v dávných dobách počalo dělnictvo 
tvořiti podpůrné spolky, z kterých v roce 
1888 byly utvořeny na zákonném podkladě 
nemocenské pokladny. V té době vznikla 
také okresní nemocenská pokladna v Hum-
polci. Měla průměrně 950 členů. Z tohoto 
počtu zaujímali nejvíce soukeničtí dělníci, 
kterých bylo 580, tedy více jak polovička.

Tímto zákonem byl dělník pojištěn pou-
ze pro případ přechodné neschopnosti ku 
práci, neboť i nejdelší doba podpůrčí v ne-
mocenském pojištění nečiní více jak jeden 
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rok. Proto došlo k vydání nového zákona, 
druhé to části sociálního pojištění, který 
vešel v  platnost 1.  července  1926. Název 
nemocenských pokladen byl změněn na 
nemocenské pojišťovny. Nositelkou invalid-
ního a starobního pojištění byla ustanovena 
Ústřední sociální pojišťovna se sídlem v Pra-
ze a jest dle zákona povinna poskytovati: 
invalidní důchod, starobní důchod, vdovský 
důchod, sirotčí důchod, výbavné a odbytné.

Důchod invalidní a starobní se skládá 
z částky základní a z částek zvyšovacích. 
Dále k důchodu též náleží státní příspě-
vek ve výši 500 Kč ročně. Nejnižší důchod 
invalidní činí po skončení čekací doby (t.j. 
dvou let) 1.100 Kč ročně, nejvyšší důchod 
starobní bude činiti asi 6.000 Kč ročně.

Vdovský důchod činí polovičku důchodu, 
kterého požíval pojištěnec, neb na který 
měl nárok. Sirotčí důchod stanoven jest 
jednou pětinou invalidního důchodu.

Výbavné odstupňováno jest podle tříd 
a sice: Aa – 400 Kč, Ab – 450 Kč, B – 500 
Kč, C – 550 Kč, D – 600 Kč.

Odbytné rozděleno jest na dvě části.
1. Pro pozůstalé po pojištěnci, který 

nemá ještě skončenou čekací dobu (byl 
pojištěn třeba pouze jeden týden), jest sta-
noveno pevnými částkami ve tř. Aa – 550 
Kč, Ab – 600 Kč, B – 650 Kč, C – 700 Kč, 
D – 750 Kč.

2. Pro pozůstalé po pojištěnci, který již 
má odbytou čekací dobu, ale nejsou zde 
splněny podmínky pro přiznání některého 
důchodu (vdovského, sirotčího). V tomto 
případě se vyměřuje ve výši jednoročního 
invalidního důchodu, na který měl pojiš-
těnec nárok.

Pro přiznání vpředu uvedených dávek, 
vyjma odbytné – odst. 1. – jest hlavní

podmínkou skončení čekací doby, která 
činí – nastal-li pojistný případ od 1. červen-
ce 1926 do 31. prosince 1928 – 100 příspěv-
kových týdnů.

Mimo uvedené dávky provádí Ústřední 
sociální pojišťovna léčebnou péči v nej-
větším rozsahu, jako zuboléčbu, lázeňské 
a sanatorní ošetřování zejména mladších 
pojištěnců, aby byla zabezpečena jejich 
pracovní zdatnost.

Ke konci uvedu pro zajímavost několik 
čísel z dávkové agentury Ústřední sociální 
pojišťovny.

V současné době čítá invalidní a starob-
ní pojištění asi 2 ½ milionu pojištěnců 
a jest to proto největší pojištění veřejné 
u nás v republice. Od 1. července 1926 do 
31. ledna 1929 podáno bylo 13.919 žádostí 
na odbytné, z nichž příznivě bylo vyříze-
no 12.635 a na penězích bylo vyplaceno 
8,991.776 Kč. Od 1. ledna 1929 do 28. úno-
ra 1929 podáno bylo 313 žádostí o výbavné 
a z nich bylo přiznáno ve 269 případech 
v úhrnné částce 125.550 Kč.

Prostřednictvím okresní nemocenské 
pojišťovny v  Humpolci bylo podáno od 
1. 7. 1926 do 31. 12. 1928 celkem 11 žádostí 
za odbytné. Od 1. ledna 1929 do 31. 12. 1929 
postoupeny 3 žádosti za důchod invalidní, 
6 žádostí za důchod sirotčí, 5 žádostí za 
odbytné, 6 žádostí za důchod sirotčí, 24 žá-
dostí za výbavné.

Jest samozřejmé, že počet žadatelů bude 
každým měsícem stoupati, zejména v roce 
1931, kdy se započne s výplatou starobních 
důchodů.

Doufejme, že dojde konečně k ocenění 
sociálního pojištění a  že bude s  větším 
zájmem pracováno pro jeho zdokonalení 
a jeho rozvoj.
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Z ARCHIVU

SPOR O URÁŽKU UČITELE
Naši představu o podobě školství v první polovině 20. století ovlivňují filmy Škola základ 

života či Cesta do hlubin študákovy duše. Že ne vše platí o školách na venkově, ukazuje spor 
z Hroznětic z roku 1914. (Níže uvedený text nebyl upraven a je ponechán v původním znění.)

Slavná c. k. školní rado v Humpolci!
Já, níže podepsaný Vojtěch Vondráček, rol-

ník čp. 8 v Hrozněticích, osměluji se ve vší úctě 
podati tuto stížnost v následujících důvodech:

Dne 9. května dopoledne tohoto roku ve školní 
budově v Hrozněticích při vyučování vyvolal jsi 
[!] Jan Květoň, výpomocný učitel v Hrozněticích 
mého syna Františka z lavice, chytil jej za krk 
a lískovou hůlkou udeřil jej čtyřikráte tak silně 
přes záda, takže každý úder známky po sobě 
zanechal, čímž jemu bolesti v zádech způsobil 
a zároveň ihned na druhý den vyrazila se jemu 
osypka na pysky. Mám za to, že syn se snad ulekal 
a osypku tu dostal a 5 půldnů nemohl jíti do školy.

Není mně známo, proč tak pan Jan Květoň, 
učitel, a to již potřetí za vyučování v Hrozněti-
cích syn jen 11 roků starý, doma vždy poslušný 
a dle školního vysvědčení ve škole také. Čin ten 
jest trestuhodný, což jsem jako otec trestnímu 
soudu oznámil. Mám ještě dvě dítka ke škole, 
Marii [je] 9 roků a Vincence 7 roků starý, což 
jim dostalo [se] výprasku také. Nejsem proto, 
abych [se] dětí zastával, poněvadž by z nich nic 
nebylo, ale co je moc, chci obmezit.

V měsíci březnu přišla Marie po modlitbě do 
školy, klekla pod kříž ve škole vykonat svoji mod-
litbu. Pan učitel Květoň na ni se rozkřikl: “Co tu 
klečíš jako stará babička, jdi, kam máš jít!”

Děti jsi [!] teď vypravují napřed, kdy bude po 
škole a má každý strach jíti do školy. A musím 
jej [!] pobízeti, což se nikdy za druhého pana 
učitele nestalo. Pročež prosím, slavná c.k. školní 
rado, ráčiž na moji stížnost zřetel vzíti a takové 
jednání zakročiti.

V Hrozněticích dne 28. května 1914
Vojtěch Vondráček, rolník

Připojuji, že jsem chtěl toto přednésti hned 
9. května při schůzi ve Vojslavicích c. k. hejtma-
novi a panu inspektorovi, ale měl jsem za to, že 
se [!] pan učitel uzná. Jak vidím, že snad chce 
mstu vyhledati.

Aktum dne 18. června 1914
Výsledek vyšetřování v příčině udání Vojtěcha 

Vondráčka, rolníka v Hrozněticích, na výpomoc-
ného učitele Jana Květoně v Hrozněticích (č. 236 
O.Š.R. v Humpolci).

Nejprve vyslechnut žák František Vondráček, 
který praví: „Jedna holka, Barbora Čechová, na 
mne navedla, že jsem řekl o panu učiteli: „Ať 
mně políbí v…“ Není to pravda. Já jsem to ne-
řekl, ona si to vymyslela, protože ji tatínek ráno 
sehnal z ovsa. Pan učitel mě potom vyplatil, uho-
dil mne několikrát lískovkou.“

Starší žáci a žákyně dotázáni, odpovídají pou-
ze, že pan učitel hocha vyplatil, proč se to stalo, 
říci nechtějí, jen se rozpačitě usmívají, nebo od-
povídají: „Já už nevím.“

Pan Jan Květoň vypovídá: „Je pravda, že jsem 
hocha lískovkou dozadu uhodil, ale jen málo, a to 
proto, že řekl, co mi Barbora Čechová žalovala.“

Žákyně Barbora Čechová dne 18. 6. ve škole 
chybí, bylo pro ni posláno. Dostavila se a praví: 
„Když pan učitel vyšel ven“, řekl Vondráček: „Ať 
mi kantor vylíže…, já počítat nebudu.“ Slyšela to 
také Bočková Bohumila. Táž rovněž potvrzuje, 
že to slyšela. Naproti tomu hoši sedící okolo 
Vondráčka, totiž Vondráček Josef (bratranec), 
Záběhlík František, Boček František vyslech-
nuti, praví jednosvorně: „On řekl, aby si to pan 
učitel vypočetl sám, nic jiného jsme neslyšeli.“

Připravil PhDr. Pavel Holub
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KALENDÁRIUM, ANEB CO V KRONICE NENAJDEME

Níže uvedené zprávy vychází ze záznamů obsažených v knihách č. 93 až 96 (záznamy výkonu 
obecní policie z let 1893 až 1913) v Archivu města Humpolce, který je uložen ve Státním 

okresním archivu v Pelhřimově. Poznejte, k jakým událostem došlo v Humpolci v době vlády 
císaře Františka Josefa I. • Připravil PhDr. Pavel Holub

ÚNOR

Před 126 lety 4. února 1894 po půlnoci při-
vedl ponocný Kříž Františka Jelínka, již 
vícekrát trestaného pro výtržnost, krádež 
a chytání ptactva. Tentýž způsobil výtrž-
nost v hostinci U Kociánů. Tam poškodil 
almaru a do druhé se „dobejval“. Když hos-
tinský mu domlouval, dal mu Jelínek ránu 
do prsou pěstí a dále se v separaci neslušně 
choval boucháním a nadáváním, takže mu-
sel býti svázán.

Před 124 lety 10. února 1896 zatkl stráž-
ník Vosátko nevěstky: Aloisii Sechovcovu 
z Kališť, Aloisii Křepelovu z Pacova, které 
se noční dobou městem potulovaly a jejich 
nemravné řemeslo provozovaly. Byly do 
rána uvězněny a přísně napomenuty.

Před 118 lety 24. února 1902 byl zatknut 
František Pipek, 27 roků starý v Horních 
Dlužinách narozený a tamtéž příslušný, 
katolík, svobodný, bez zaměstnání, posled-
ně bytem v Kalištích u své sestry Rozarie 
Sukové, protože vydávaje se za učitele neb 
velebníčka, vybíral od obecenstva milodary 
ku podpoře chudých studentů.

Před 114 lety 17. února 1906 strážník Slá-
dek oznámil, že zatkl Jana Vítka, tuláka, 
mnohokrát již trestaného, 28 let starého, 
do Zbylid příslušného, který na Riegrově 
náměstí tropil výtržnost a  při zatýkání 
strážníku dal facku. Byl předán c. k. okres-
nímu soudu a poté postoupen c. k. krajské-
mu soudu. Trest 13 měsíců.

Před 111 lety 1. února 1909 večer v 19:30 
odvedl strážník Václav Průcha k žádosti 
pana ředitele chlapeckých škol Jana Ře-
háčka z prvního ročníku pokračovací školy 
Františka Vítka, 21 roků starý nádeník z Ji-
řic, který jsa blbý, do školy vešel a nocleh 
žádal. „Jmenovaného Vítka zavřel jsem do 
šatlavy,“ připomněl strážník.

Před 110 lety 22. února 1910 byl strážník 
František Kocián upozorněn, že za zahra-
dami pana Skorkovského, Jozífka a Trn-
ky dne 21. února chytal slepice František 
Nohejl (27. října 1882 v Jiřicích narozený, 
bytem Humpolec 155). Byl přistižen Janem 
Markem, povozníkem, a jeho ženou. Jeli-
kož v krátké době naznačenými majiteli 
zahrad (Skorkovskému a J. Trnkovi) ztra-
tilo se 14 slepic, byla učiněna strážmistrem 
Stuchlým a Hospodářem domovní prohlíd-
ka u rodičů a nalezeno více slepičího peří 
a odcizená tobolka pana účetního Trapela 
(s obnosem 110 korun). Bylo o tom učině-
no oznámení četnictvem a Nohejl zatčen 
a soudu odevzdán.

Před 107 lety 23. února 1913 Muži „Ling 
Hong Sun zu Wentschau Cina“ (28 let sta-
rý, bydlící ve Vídni na „Moksgasse“ 19) byly 
zabaveny tři velké a šest malých figurek na 
popel a doutníky, tři malé, též se lvíčky, je-
den panáček a dva vějíře. Měl identifikační 
vysvědčení od čínského vyslanectví.



16

LOUTKOVÉ DIVADLO

PROGRAM NA ÚNOR

Sobota 01. 02. 14:00 KAŠPÁREK PŘENOCUJE U JEŽIBABY 
A KAŠPÁRKOVA ESTRÁDA
Režie: Šárka Hůlová
pro děti od 3 let

FESTIVAL HUMPOLECKÁ MARIONETA 2020

8. 2.
KAŠPÁRKOVO POMETLO – ZAMETLO – 
Loutkové divadlo Polná
Režie: Daniela Topičová
pro děti od 3 let

15. 2.
O NAPRAVENÉ PRINCEZNĚ – Třešťští 
loutkaři
Režie: Luděk Kovář
pro děti od 4 let

22. 2.
ZAČAROVANÝ LES – Loutkové divadlo 
Humpolec
Režie: Šárka Hůlová
pro děti od 4 let

29. 2.
O VODNÍKOVI A PRINCEZNA ŽÁBA – 
Loutkářský soubor „Divadýlko na scho-
dech“ – Sezimovo Ústí
Režie: Marcela Hofbauerová
pro děti od 3 let

Kde: SOKOLOVNA – malý sál vždy v sobotu ve 14 hodin Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 25 Kč.
Program divadla a činnost souboru najdete také na stránkách

www.loutkovedivadlohumpolec.cz

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 si dovoluje pozvat 
všechny zájemce o studium 

na přípravný kurz z matematiky a českého jazyka, který bude probíhat ve 
dnech: 5. 2. 2020

12. 2. 2020
19. 2. 2020
26. 2. 2020

vždy matematika (14.30–15.15) a český jazyk (15.30–16.15).

Připomínáme žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům, že účast na 
kurzu je zdarma a není podmíněna podáním přihlášky na naše gymnázium. Prosíme 

případné zájemce, aby se registrovali na adrese dalik.jiri@gymhu.cz
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Vážení čtenáři,
dovolte, abychom se s Vámi, jako členové 

Klubu českých turistů (KČT) odbor Hum-
polec, podělili o prožitky z našich pravi-
delných středečních vycházek.

V  roce 2019 jsme podnikli 44 těchto 
vycházek a ušli při nich celkem 385 km. 
Výlety plánujeme tak, abychom je s ohle-
dem na roční období, počasí a náročnost 
terénu zvládli. Když je třeba využíváme 
hromadné dopravní prostředky (autobusy, 
vlaky). Nejčastěji chodíme v okolí Hum-
polce, občas zavítáme do Havl. Brodu, Pel-
hřimova, Ledče n. S. nebo na Jihlavsko. 
Upřednostňujeme pobyt venku v přírodě. 
Na jaře například s návštěvou přírodní-
ho výskytu bledulí, sasanek a konikleců, 
rádi chodíme podél řeky Želivky a Sázavy, 
obdivujeme krásně udržované kostelíky, 
kapličky a zvonice v okolních vesničkách 
a obcích, navštěvujeme dostupné rozhled-
ny. Občas se vydáme i dál, například do 
Botanické zahrady v Praze, na prohlídku 
Národního divadla v Praze, na zámek do 
Jindřichova Hradce, Žďáru n. S., do rod-

ného domu Otokara Březiny v Počátkách, 
nebo na podzimní dýňové aranže. Letos 
již po několikáté jsme se nechali pozvat 
na výborně připravenou tradiční Svatomar-
tinskou husu.

Na středeční výlety se vždy moc těšíme. 
Chodí nás 6 až 10. Nejen, že si užíváme 
přírody, zdravého vzduchu, utužujeme tě-
lesnou kondici a leccos zajímavého vidíme, 
ale vždy se přitom dobře bavíme a popoví-
dáme, takže ušlé kilometry ani nevnímáme. 
Snažíme se, aby každá vycházka končila 
v nějaké osvědčené hospůdce, kde si od-
počineme, ohřejeme, napijeme a najíme.

Zveme do naší skvělé party každého, kdo 
rád chodí ven a rád poznává.

Stačí sledovat naši informační skříňku 
(proti Infocentru), kde bývá vždy s několi-
kadenním předstihem vyvěšen plán každé 
plánované středeční vycházky a přidat se 
k nám. Je to úplně první skříňka (myšleno 
od Pošty).

Na další společné výlety se těší a v r. 2020 
vše nejlepší přejí členové Klubu českých 

turistů Humpolec
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

V HUMPOLCI SE VYBRALO PŘES 206 TISÍC KORUN

Většinu humpoleckých domácností navští-
vili v sobotu 4. ledna 2020 tři králové se 
zapečetěnou pokladničkou. Po Humpolci 
se rozešlo celkem 30 skupinek. Koledovali 
jsme nově také v Čejově, na Rozkoši a Vi-
lémově. Zazpívali, předali „vzácné dary“ 
a nabídli pro požehnání domu napsat na 
dveře K + M + B + 2020.

V pokladničkách humpoleckých tříkrá-
lových skupinek jsme napočítali celkem 
206 779 Kč. Z toho Čejov – 5 980 Kč, Roz-
koš – 5 687 Kč, Vilémov – 7 232 Kč. DĚKU-
JEME!

Tříkrálový koncert se letos konal v ne-
děli 12. ledna v 15 hodin. I tentokrát pě-
vecké sdružení TUCET potěšilo poslucha-
če a všichni odcházeli domů s úsměvem 
na tváři. Návštěvníci koncertu vložili do 
tříkrálové pokladničky 6 833 Kč. Děkujeme 

ZUŠ Gustava Mahlera za zapůjčení kon-
certního sálu.

Velký dík patří dospělým i dětem, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci 
Tříkrálové sbírky a Živého Betléma.

Výborná spolupráce byla s  Městským 
úřadem, Městským kulturním a informač-
ním střediskem, Děkanským úřadem, Čes-
kou spořitelnou a. s., Policií ČR, Mateřskou 
školkou a Dětským domovem Humpolec.

Děkujeme také sponzorům (Adélka a. s. 
pekárny Pelhřimov, LION PRODUCTS 
s. r. o. Humpolec) a ostatním pomocníkům 
(Jezdecký oddíl při Školním statku Hum-
polec, Dana Radilová – uvaření guláše pro 
všechny, Petr David – ozvučení náměstí, 
manželé Zachovi – půjčení psa, trubači, 
bubeník…).

S přáním láskyplného roku Dáša Arnotová
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR V HUMPOLCI

8SMIČKA SE DÍVÁ ZPÁTKY

Rok se s rokem sešel, a tak je načase trochu bilancovat. Minulý rok jste mohli v zóně 
pro umění 8smička navštívit celkem 4 výstavy a dozvědět se více třeba o tom, jaké je to 
tvořit v páru, nebo že obrazy se dají číst. V létě jste se mohli společně s vysočinskými 
solitéry projít naším krajem prostřednictvím jejich umění. A až do 16. 2. ještě stíháte 
navštívit výstavu Retina: Možnosti malby (1989–2019), která mapuje posledních 
30 let současné české a slovenské malby. Zároveň jsme vydali dohromady 5 knih, 
které rozvíjí téma daných výstav, současně s nimi i první díl souboru výtvarného díla 
Josefa Čapka Pracoval jsem mnoho. Zblízka i zdaleka vás k nám jen na výstavy při-
jelo celkem 10 573, to znamená, že se počet obyvatel Humpolce téměř zdvojnásobil. 
8smička byla v loňském roce v rádiu, televizi i novinách a párkrát stála na stupíncích 
vítězů v nejrůznějších soutěžích. Mohli jste navštívit celkem 51 sobotních rodinných 
dílen, 12 filmových projekcí, 30 středečních setkání kurzu kresby a malby, 8 předná-
šek o umění, nespočet komentovaných prohlídek a mnoho dalšího. Každý si u nás 
přijde na své, proto určitě neváhejte a přijďte se za námi podívat, najít černou továrnu 
uprostřed Humpolce není těžké! 8 korun na vstupenku s sebou!

Natálie Brzoňová, 8smička – zóna pro umění

ZÁSAHOVÁ ČINNOST JEDNOTKY HZS KV PS HUMPOLEC 
ZA MĚSÍC PROSINEC A SOUHRN ZA ROK 2019

V měsíci prosinci vyjížděla 
jednotka požární ochrany 

HZS KV požární stanice Humpolec celkem 
k 14 událostem, z tohoto počtu bylo 7 do-
pravních nehod, 2 požáry, 1 únik nebez-
pečných látek 2 technické pomoci a také 2 
plané poplachy. Za celý rok 2019 zasaho-
vala jednotka celkem u 347 událostí, z to-
hoto počtu bylo 97 dopravních nehod, 49 
požárů, 21 úniků nebezpečných látek, 153 
technických pomocí ale také 27 planých 
poplachů.

Dne 4. 12. 2019 v dopoledních hodinách 
zasahovala naše jednotka u dopravní ne-
hody za obcí Kejžlice směrem na Dolní 
Město. Mladá řidička osobního automobi-
lu nepřizpůsobila rychlost stavu a povaze 

vozovky a v  levotočivé zatáčce, kde byla 
vozovka namrzlá, dostala smyk a skončila 
s vozem v příkopě na střeše. Nehoda se 
naštěstí obešla bez zranění, došlo pou-
ze k poškození vozidla a malému úniku 
provozních kapalin. Jednotka provedla 
zajištění vozidla proti požáru a úniku pro-
vozních kapalin a po zadokumentování 
hlídkou PČR, provedla převrácení na kola 
a vytažení z příkopu. Tato událost patři-
la k těm se šťastným koncem, kéž by to 
takto dopadlo vždy. Kdyby řidiči byli více 
opatrní, bylo by na silnicích mnohem více 
bezpečno.

Připravil Npor. Mgr. Stanislav Mikeš
velitel PS Humpolec
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POJĎTE SE PROJÍT

SPOLEK TURISTÉ HUMPOLEC VÁS ZVE NA TURISTICKÉ POCHODY 

V ÚNORU

Čtvrtek 6. 2. 
Z Bílého Kámene 
do Větrného Jeníkova

Odjezd z autobusová zastávky Humpolec/
Poliklinika do Bílého Kámene v 7.50 hod.
Trasa: Bílý Kámen – Hlávkov – Trojanský 
rybník – Struhovec – Větrný Jeníkov.
Délka trasy: 8 km
Vede: Z. Kordovská

Čtvrtek 13. 1. Z Kaliště přes Staré Hutě 
do Horní Paseky
Odjezd z autobusové zastávky Humpolec/
pošta v 6.53 hod.
Trasa: Kaliště – Proseč – Staré Hutě – 
Rejčkov – restaurace Na Vršku (oběd) – 
Horní Paseka.
Délka trasy: 9 km, odjezd ze zastávky 
Horní Paseka v 12.24 hod.
Vede: M. Šíma

Čtvrtek 20. 2. Pelestrov
Odjezd z autobusové zastávky Humpolec/ 
Kuchařov v 7.19 hod. do Světlé nad Sáz., 
dále vlakem v 8.12 hod. do Perkonova.
Trasa: Perknov – Pelestrov (oběd) – 
Perknov
Délka trasy: 8 km, odjezd z  Perknova 
v 12.17 hod. do Havl. Brodu, dále autobu-
sem v 13.15 hod do Humpolce.
Vede: H.Stará

Čtvrtek 27. 2. 2020 K ledopádu
Odjezd z autobusové zastávky Humpolec/
Poliklinika v 10.02 hod. do zastávky 
Sedlice.
Trasa: Sedlice – U hydroelektrárny – 
rozcestník Vřesník – Želiv.
Délka trasy: 5 km, odjezd ze Želiva 
v 13.00 hod.
Vede: J. Kváš

PROGRAM AKCÍ SPOLKU SENIOŘI ČR Z.S.

ÚNOR

Úterý 4. 2. 13–14 h
Platíme zálohu na zájezd do Beskyd, plá-
novaný na červen 2020, cena 3000,– Kč.

Úterý 11. 2. 14 h
V hotelu Jirmásek Odpolední čaje.

Středa 19. 2. 9:30 h
KINO Humpolec – promítání filmu „Posled-
ní aristokratka“, vstupné 60,– Kč

Úterý 25. 2. 15:00 h
V gymnáziu „Škola pro každý věk“ Za krá-
sami Thajska“ přednáší Bc.V. Nováková.

Výborové schůze se konají první úterý 
v měsíci v literárním klubu knihovny od 
13–14 hod. Dostanete zde informace, člen-
ské známky, přihlášky a jiné. Změnu Pro-
gramu si vyhrazujeme.
Pozor: Sledujte informační skříňky, budou 
zde aktuální informace o případných změnách 
a také cílech naší turistické skupiny.
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CO SE DĚJE V KRASOŇOVĚ

SPOLEK PŘÁTEL KRASOŇOVA SRDEČNĚ ZVE V ÚNORU NA TYTO AKCE:

V pondělí 3. 2. v 17 hod. v místní knihovně 
si vyslechneme přednášku Mgr. M. Brůno-
vé na téma: „Spisovatel Jaroslav Hašek“.
V pondělí 10. 2. v 17 hod. v místní knihov-
ně bude vyprávět O. Štěpán o malíři Václa-
vu Radimském.
V pondělí 17. 2. v 17 hod. v budově býva-
lé školy bude přednášet Ing. Jan Havelka, 

dlouhodobý předseda klubu českých turis-
tů, na téma: „Po stopách poselstva krále 
Jiřího z Poděbrad“.
V pondělí 24. 2. v 17 hod. v místní knihov-
ně nás seznámí PhDr. P. Holub s tím, co 
všechno se můžeme dozvědět v pelhřimov-
ském archivu o naší vesnici.

PROSINEC NABITÝ ZÁBAVOU

Prosincové akce v Krasoňově byly zaháje-
ny za velkého přispění Města Humpolce 
mikulášskou besídkou, kterou uspořádal 
Spolek přátel Krasoňova.
24. prosince se v naší kapličce zpívaly kole-
dy. Zahájení se letos již po šesté ujala Eva 
Zronková. Svou řeč uvedla starým indián-
ským moudrem, poté přečetla část z evan-
gelia sv. Lukáše, pak následovalo samotné 
zpívání, které na keyboard doprovodila 
paní Štěpánová.
Na konci měsíce se 27. prosince konalo 
přátelské posezení, jež tradičně za přispění 
Města Humpolce pořádá Osadní výbor Kra-
soňova pro VŠECHNY své občany. Úvod pa-
třil předsedkyni OV, která zmínila některé 
již provedené práce v obci, dále práce, kte-
ré nás čekají v novém roce. Rovněž vyzdvi-
hla dobrou práci svých předchůdců a zá-
jem a podporu, kterou Město Humpolec 
projevuje Krasoňovu. Třešničkou na dortu 
přátelského posezení bylo skvělé vystoupe-
ní šermířů. Mohli jsme vidět, jak se dříve 
oblékal chudý občan i bohatý měšťan, jak 
se oblékalo brnění i několik šermířských 
ukázek. Zájemci si mohli potěžkat meč 
nebo zkusit helmici. K tanci i poslechu hrál 
náš oblíbený pan Šulc. Naši hosté nešetřili 

chválou, neboť program i občerstvení bylo 
skvělé, a pochvalu a uznání sklidili i obslu-
hující členové OV. Hostům se z vyhřátého 
sálu a milého prostředí ani nechtělo domů.
Ráda bych touto cestou poděkovala radnici 
za podporu, členům výboru Spolku přátel 
Krasoňova, Tělovýchovné jednotě Kraso-
ňova a členům OV i občanům za dobrou 
práci pro naši obec. Děkuji, že svou prací 
děláte náš Krasoňov ještě krásnější.
Závěrem jedno moudro pro rok 2020:

…Jednou si k  sobě dědeček zavolal svého 
vnoučka a vyprávěl mu o životě: „Víš, chlapče, 
každý člověk v sobě vede takovou osobní válku. 
Mezi sebou v něm válčí dva vlci. Jeden zlý – to 
je faleš, klam, zloba, nenávist, podlost, pýcha, 
lež, závist a pokrytectví. Druhý vlk je dobrý, je 
to láska, cit, pochopení, pomoc, krása, upřím-
nost, něha, laskavost a dobrota.“ Vnouček 
se chvíli zamyslí a pak se zeptá: „Dědečku, 
ale který vlk nakonec vyhraje?“ Dědeček mu 
odpoví: „To je jednoduché. Přece ten, kterého 
budeš krmit!“
Do nového roku Vám tímto přeji, abyste krmili 
toho správného vlka!

Připravila Eva Zronková, OV Krasoňov



22

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 1. 2., 8. 2., 15. 2., Pátek 7. 2., 21. 2., 6.3. 19:30 MÝDLO
Divadlo Půda Jiřice uvádí komedii z vězeňského prostředí autora Jirky Grambala.
Kde: Obecní úřad Jiřice Vstupné: 80 Kč, předprodej: infocentrum Humpolec

Neděle 2. 2. 19:30 TO MÁM ALE KLIKU!
Divadelní představení z dílny pražského divadla Ungelt.
Kde: Divadelní scéna kina Humpolec Vstupné: 520,– Kč, 470,– Kč

Neděle 2. 2. 16:00 FERDA MRAVENEC, PRÁCE VŠEHO DRUHU
Příběhy známých hrdinů v podání pražského divadla D 21. Vhodné pro děti od 3 let
Kde: Divadlo Za komínem Vstupné: 100 Kč

Úterý 4. 2.–Čtvrtek 27. 2. PAVEL KOUBEK – POVĚSTNÁ MÍSTA
Výstava fotografií Pavla Koubka. Kde: Muzeum dr. A. Hrdličky Horní náměstí

Středa 5. 2. 17:00 VĚDA V MUZEU
Mezinárodní expedice v Egyptě z pohledu antropologa 
doc. RNDr. Ladislavy Horáčkové, Ph.D.
Kde: Muzeum dr. A. Hrdličky Horní náměstí Více na str. 4.

Středa 5. 2. 20:00 SLAM POETRY – Poezie vs. Show.
Kde: Divadlo Za komínem Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě

Čtvrtek 6. 2. 14:00–14:45 KONCERT ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC
Vystoupení pro seniory Kde: Koncertní sál ZUŠ G. Mahlera

Pátek 7. 2. 20:00 THOM ARTWAY – zpěvák, textař a kytarista
Kde: Divadlo Za komínem Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě

Úterý 11. 2. 18:00 
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍCH PŘEDMĚTŮ ZUŠ G. MAHLERA
Kde: Koncertní sál ZUŠ G. Mahlera

Pátek 14. 2. 20:00 VLTAVA – NÁKLAD ŠTĚSTÍ TOUR
Koncert jedné z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně.
Kde: Divadlo Za komínem Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě

Neděle 16. 2. 15:00 MICHAL JE KVÍTKO!
Kde: Divadelní scéna kina Humpolec
Vstupné: 195 Kč, předprodej v infocentru Humpolec
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Úterý 18. 2. 18:00 
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍCH PŘEDMĚTŮ ZUŠ G. MAHLERA
Kde: Koncertní sál ZUŠ G. Mahlera

Středa 19. 2. 19:00 CYRANO
Poznejte příběh muže bez bázně a hany v podání hereckého spolku Kašpar Divadla 
v Celetné.
Kde: Divadlo Za komínem Vstupné: 460 Kč

Čtvrtek 20. 2. 09:45 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní představení pro děti v podání Metropolitního divadla Praha.
Kde: Divadelní scéna kina Humpolec Vstupné: 50 Kč, vstupenky koupíte na místě

Pátek 21. 2. 20:00 JÁRA BÁRTA – Klavírní večer v podání Jaroslava Bárty.
Kde: Divadlo Za komínem Vstupné: 50 Kč se hradí na místě

Sobota 22. 2. 13:00 SEMINÁŘ BYLINKY PRO VŠECHNY
Známý bylinkář MUDr. Zbyněk Mlčoch provází kurzem o bylinkách. 
Další informace na tel.: 605 157 161
Kde: Divadlo Za komínem Vstupenky zde: https://forms.gle/raFKQ9LmBztK7m1X8

Úterý 25. 2. MASOPUST – Masopustní úterý, které tentokrát připadá na 25. úno-
ra 2020, bude ve znamení tradičního průvodu v režii Česká zemědělská akademie. 
Od 14:30 hodin vystoupení žáků ZUŠ G. Mahlera na Horním náměstí.
Více na straně 2 a 3 a na zadní straně obálky celý program akce.

Středa 26. 2. 15:30 MUZEUM POD LUPOU – JAK SE ŽILO V PRAVĚKU?
Komentovaná prohlídka antropologické expozice
Kde: Muzeum dr. A. Hrdličky Horní náměstí Více na straně 4.

Středa 26. 2. 19:30 THE BACKWARDS – WORLD BEATLES SHOW
Nejúspěšnější slovenská revivalová kapela imitující legendární skupinu Beatles.
Kde: Divadelní scéna kina Humpolec 
Vstupné: 380,– Kč, předprodej vstupenek v infocentru Humpolec

Pátek 28. 2. 20:00 DJ ZA KOMÍNEM
Vystoupení známého DJ za využití špičkové profesionální zvukové a světelné techniky.
Kde: Divadlo Za komínem

Sobota 29. 2. 13:00 MUZEJNÍ VYCHÁZKA – Bude hrad Orlík i nadále zahalen lesy?
Kde: Sraz u muzea na Horním náměstí Více na straně 4.
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PLESY

Spolkový dům Humpolec
1. 2. – Ples Základní školy Hálkova
7. 2. – Maturitní ples – SČMSD 
Humpolec
8. 2. – Rybářský ples
14. 2. – Maturitní ples –
Gymnázium dr. A. Hrdličky
15. 2. – Maturitní ples –
Česká zemědělská akademie
23. 2. – Dětský karneval

Sál Komorovice
15. 2. – Skautský ples střediska Orlík

Kulturní dům Kejžlice
8. 2. – Sportovní ples Rovnost Budíkov

Kulturní dům (obecní restaurace)  
Želiv
22. 2. – Farní želivský benefiční ples

SBOR JANA ŽELIVSKÉHO CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

ZACHEUS – KLUB PRO VOLNÝ ČAS
PROGRAM V ÚNORU:

neděle 16. 2. 10:30 Neděle Sexagesimae – předpostní rozjímání a zpěvy
čtvrtek 27. 2. 17:00 Půst a doba postní – poselství, historie a zvyky, 
             přednáška s meditací

STÁLÉ AKCE:
Čtvrtek 17:00  Chvilka nad biblí
Kde: Humpolec, U Vinopalny 492, tel: 736 265 817, email: frantisektichy@email.cz

CO SE DĚJE V PETROVICÍCH

U KAPLIČKY SE NADĚLOVALO

Vysočina Petrovice uspořádala již 21. roč-
ník předvánoční nadílky, která se konala 
u rozsvíceného vánočního stromu a bet-
léma u kapličky. Vyhrávali trubači z Hum-
polce, následovalo rozdávání vánočních 
dárků a na závěr byl tradiční ohňostroj. 
Pořadatelé měli připravený čaj, který za-
hřál děti. Pro dospělé byl připravený sva-
řený punč. Akce se zúčastnilo 45 dětí a více 
jak 100 dospělých. Mezi návštěvníky byla 
i rodina z Nového Zélandu.

Pořadatele potěšila hojná účast a spokoje-
nost malých i velkých návštěvníků. Vysočina 
Petrovice velmi děkují všem sponzorům.

Josef Bloudek, 
předseda Vysočiny 

Petrovice z. s.

Petrovičtí opravili 
veřejnou studni. 
Koncem roku 2019 
se podařilo vyměnit 
popraskaný poklop 
za nový na veřejné studni zvané Na Losích.



25

DIGITÁLNÍ 3D KINO HUMPOLEC

FILMOVÝ TIP FILMOVÉHO KLUBU

SRDCOVÁ KRÁLOVNA

Dánský film Srdcová královna je druhým snímkem 
režisérky May el-Toukhy a jedním z nejúspěšnějších 
dánských filmů roku. Na festivalu v Sundance 2019 
získal hlavní cenu diváků a byl nominován na cenu 
porty. Diváckou cenu získal také na domácím festi-
valu v Göteborgu 2019 a je dánským vyslancem na 
cenu Americké filmové akademie. Film přináší kon-
troverzní téma vztahu starší ženy a mladého chlapce, 
v hlavní ženské roli se známou dánskou herečkou 
Trine Dyrholm (za film Komuna získala v roce 2016 
na MFF Berlíně cenu Stříbrný medvěd za nejlepší 
ženský herecký výkon).

PROGRAM

Prodej a předprodej vstupenek vždy 
60 minut před každým filmovým 
představením. Rezervace vstupenek je 
možná pouze na následující filmové dny 
osobně v pokladně kina, na tel: 565 532 067 
nebo on -line na
WWW.INFOHUMPOLEC.CZ
Film označený: „+“ do 15 let nepřístupný,  
„ “ do 12 let nevhodné, „•“ přístupný.
Filmy promítáme v digitální podobě (obraz 
ve vysokém rozlišení DCI) se zvukem, který 
Vás ohromí (digitální zvuk Dolby Surround 
7.1 podpořený stěnou Baffle Wall pro doko-
nalejší efekt).
Na filmy ve 3D formátu zakoupíte 3D brýle 
za 20,– Kč v pokladně kina (lehké, slušivé 
a budou Vaše)
Těšíme se na Vaši návštěvu.

sobota 1. 2. 20:00
• MALÉ ŽENY
Vstupné: 120,– Kč 2D drama/romantický 
USA TITULKY 130min Falcon

úterý 4. 2. 20:00 
středa 5. 2. 20:00
+ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Vstupné: 120,– Kč 2D komedie ČR 100min 
Bioscop

čtvrtek 6. 2. 20:00
+ SRDCOVÁ KRÁLOVNA  
* FK – FILMOVÝ KLUB
Vstupné: 120,– Kč/ FK: 100,– Kč 2D drama 
Dánsko TITULKY 120min Film Europe

sobota 8. 2. 17:00 
neděle 9. 2. 17:00
• SUPER MAZLÍČCI * PRO DĚTI
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Vstupné: 120,– Kč 2D animovaná pohád-
ka Německo/Čína ČESKÝ DABING 90min 
Bioscop

sobota 8.2 20:00 
neděle 9. 2. 19:00

 MODELÁŘ
Vstupné: 130,– Kč 2D drama/psychologic-
ký thriller ČR 100min Falcon

úterý 11. 2. 20:00 
středa 12. 2. 20:00
+ BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ 
PROMĚNA HARLEY QUINN)
Vstupné: 140,– Kč 2D akční/krimi USA TI-
TULKY 100min Vertical Ent.

čtvrtek 13. 2. 20:00 
sobota 15. 2. 20:00 
neděle 16. 2. 19:00 
úterý 18. 2. 20:00

 CHLAP NA STŘÍDAČKU
Vstupné: 130,– Kč 2D komedie ČR 100min 
Bohemia M.P.

středa 19. 2. 9:30
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA * FILM PRO 
SENIORY
Vstupné: 60,– Kč 2D komedie ČR 110min 
Falcon

středa 19. 2. 20:00 
čtvrtek 20. 2. 20:00

 JUDY
Vstupné: 120,– Kč 2D životopisný/drama/
hudební GB TITULKY 120min Bioscop

sobota 22. 2. 17:00 
neděle 23. 2. 17:00
• JEŽEK SONIC * NE JEN PRO DĚTI
Vstupné: 120,– Kč 2D komedie USA ČESKÝ 
DABING 100min CinemArt

sobota 22. 2. 20:00 
neděle 23. 2. 19:00
+ FANTASY ISLAND
Vstupné: 120,– Kč 2D mysteriozní/akční/
horor USA TITULKY 90min Falcon

úterý 25. 2. 20:00
+ SVIŇA
Vstupné: 120,– Kč 2D drama/thriller Slo-
vensko/ČR 100min SLOVENSKÝ DABING 
CinemArt

čtvrtek 27. 2. 20:00
 PÍSEŇ JMEN

Vstupné: 120,– Kč 2D thriller/drama Kana-
da TITULKY 110min Bohemia M.P.

sobota 29. 2. 20:00 
neděle 1. 3. 19:00
+ 1917
Vstupné: 130,– Kč 2D válečný/drama USA/
GB TITULKY 120min Vertical Ent.

V BŘEZNU UVIDÍTE: Mosley * pro děti, 
Neviditelný, 3Bobule, Princezna zakletá 
v čase, Promlčeno, Šarlatán, Emma
film pro seniory 18. 3. v 9:30 ŽENY V BĚHU

Připravil: Milan Žáček

* FK Filmový klub – zakoupíte průkazku FK a stanete se členy s výhodami.

POŘÁDÁTE NĚJAKOU ZAJÍMAVOU KULTURNÍ NEBO SPORTOVNÍ AKCI? DEJTE 

NÁM O NÍ VĚDĚT NA E ‑MAIL ZÁLESÍ@INFOHUMPOLEC.CZ. ZAŘADÍME JÍ DO 

NAŠEHO KULTURNÍHO PŘEHLEDU.
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ASTRA – DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR

3. 2. pondělí od 9.30 hod. Řemeslná díl
na – batikujeme ponožky, od 13.00 hod. 
Cestujeme,od 15.30 hod. Karty + Klub fi
latelistů Humpolec, 

4. 2. úterý od 9.30 hodin Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 14.30 hodin Patchwor
kový klub

5. 2. středa od 9.30 hodin Zábavné dopo
ledne, od 13.00 hodin Kavárnička poví
davá,od 15.30 hod. Předčítání 

6. 2. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pa
měti, od 13.00 hodin Jdeme na koncert 
ZUŠ G. Mahlera v Humpolci, od 15.30 
hodin Předčítání.

7. 2. pátek od 9.30 hodin Šoupaná, od 
13.00 Dokončujeme výrobky, od 15.30 
hodin Deskové hry 

10. 2. pondělí od 9.30 h Křesťanský klub, 
od 13.00 Česká tajenka, od 15.30 h Karty 

11. 2. úterý od 9.30 hod. Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 15.30 hod. Dílnička

12. 2. středa od 9.30 hodin Zábavné dopo
ledne, od 13.00 hodin Kavárnička povída
vá,od 15.30 Předčítání

13. 2. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pa
měti, od 13.00 Zpíváme pro radost, od 
15.30 Cvičení

14. 2. pátek od 10.00 hodin Mše svatá, od 
13.00 Dokončujeme rozpracované výrob
ky,od 15.30 hodin Deskové hry.

17. 2. pondělí od 9.30 hodin Řemeslná díl
na – šijeme metrového psa, od 13.00 hod. 
Setkání nad Biblí, od 15.30 hod. Karty + 
Klub filatelistů Humpolec, 

18. 2. úterý od 9.30 hodin Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 15.30 hodin Dílnička

19. 2. středa od 9.00 hodin Zábavné dopo
ledne + Jdeme do Kina, od 13.00 hodin 
Masopust v Astře.

20. 2. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování 
paměti, od 13.00 hodin Literární klub, 
od 15.30 hodin Předčítání.

21. 2. pátek od 9.30 hodin Šoupaná + Po
radna pro nedoslýchavé, od 13.00 Dokon
čujeme výrobky, od 15.30 hodin Deskové 
hry.

24. 2. pondělí od 9.30 hodin Křesťanský 
klub, od 13.00 Filmový klub, od 15.30 hod. 
Karty 

25. 2. úterý od 9.30 hod. Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 15.30 hod. Dílnička

26. 2. středa od 9.30 hodin Zábavné do
poledne, od 13.00 hodin Kavárnička, od 
15.30 Předčítání

27. 2. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pa
měti, od 13.00 Zpíváme pro radost, od 
15.30 Cvičení

28. 2. pátek od 10.00 hodin Mše svatá, od 
13.00 Dokončujeme rozpracované výrob
ky, od 15.30 hodin Deskové hry

Za Astru – denní centrum pro seniory  
B. Medová, D. Arnotová, P. Jančurová,  
T. Romanovská DiS., a J. Váňová.

Telefonní čísla Astry:  
vedoucí 777 736 069,  
sociální pracovnice: 735 745 670.
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TAEKWONDO

OHLÉDNUTÍ S TAEKWONDEM ZA UPLYNULÝM ROKEM

Skončil se rok a nastala doba bilancování. Úspěšný rok má za sebou SK Taekwondo Lacek, 
který působí i v Humpolci a okolí.

Kromě pravidelných tréninků pak přede-
vším soutěže ve sportovním zápase vypl-
ňovaly čas mladých bojovníků. Na nejvyš-
ší úrovni tj. v rámci národní reprezentace 
se medailově příliš nedařilo, ale přesto 5. 

místo Ivety Jiránkové na mistrovství svě-
ta olympijských vah, 5. místo Dominiky 
Hronové na univerziádě a bronz Dominiky 
Hronové a Jakuba Skořepy z univerzitního 
mistrovství Evropy má svou cenu. Velkým 
úspěchem je účast Dominiky Hronové 
a Ivety Jiránkové na Grand Prix, což je sé-
rie turnajů pro závodníky zvané na základě 
umístění ve světovém žebříčku. Dominika 
dokázala v této elitní skupině vybojovat 
krásné 5. místo na Grand Prix v Římě.

Na republikové úrovni už Klub Taek-
wondo Lacek dostál své kvalitě. Již po 

dvanácté v řadě obhájil týmový titul mistra 
republiky a na Vánočním turnaji, poslední 
soutěži sezóny, rozhodl o svém vítězství ve 
všech ligách, které Český taekwondo svaz 
pořádá – národní liga mládeže, extraliga 

mládeže, národní liga 
a  konečně extraliga. 
Dařilo se i na zahra-
niční scéně. Z  řady 
turnajů jmenujme tře-
ba 2. místo v týmech 
z chorvatského Čigra 
Open nebo úžasné 
prvenství na němec-
kém Neckar Pokalu. 
V  rámci navázaných 
přátelství a spoluprá-
ce vyrazili závodníci 
na netradiční soustře-
dění do Estonska a na 
Ukrajinu.

Největší radostí 
jsou však stále přibý-

vající nováčci a jejich nadšení pro sport. 
Nejenže pilně trénují, ale řada z nich se 
již zapojila do turnajových klání. To vše 
by nebylo možné bez nadšení a tvrdé prá-
ce cvičenců, trenérů a všech funkcionářů 
klubu, ale především bez velké podpory 
a pomoci rodičů i ostatních příbuzných a fi-
nanční podpory řady subjektů včetně Města 
Humpolec nebo obce Jiřice. Závěrem už 
zbývá popřát jen to dobré v novém roce 
a řadu nejen sportovních úspěchů.

Připravila Jitka Prokopová
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ŠACHY

MEMORIÁL KARLA VONDRÁČKA MĚL DVA VÍTĚZE

Krajské soutěže družstev
V Krajském přeboru čekalo naše družstvo 
na vítězství až do 5. kola, kdy se to podařilo 
v domácím utkání s Gambitem Jihlava B.
Jiskra Humpolec A  – Gambit Jihlava B 
4 ½ : 3 ½
Utkání družstev z druhé poloviny tabulky 
bylo vyrovnané, všechny body zůstaly na-
konec v Humpolci, což naše áčka posunulo 
na 7. místo tabulky.
Bodovali: Krčil, Machala a  Rozvoda po 
l bodu, Pavlíček, Strádal Pavel a Zadina 
po ½ bodu.

Krajská soutěž pokračovala 
dalšími dvě koly, v obou zá-
pasech naše družstvo remi-
zovalo:
SŠK Cejle – Jiskra Humpolec 
B 4 : 4
Své partie vyhráli Kříž a Ptá-
ček Vladimír, remizovali 
Ptáček Jan, Klubal, Rozvoda 
a Zadina.
Jiskra Humpolec B – TJ Žďár 
n/s C 4 : 4
Plně bodovali Pavlíček, Ptáček Jan a Strá-
dal Pavel, remizovali Klubal a Váňa.

Regionální soutěž měla na pořadu 
utkání 5. kola:

Jiskra Humpolec C  – ŠK Světlá n/S C 
½ : 4 ½
Smolné utkání, výsledek neodpovídá prů-
běhu a znamená, že naše céčko muselo 

přenechat první příčku tabulky soupeři. 
Pouze Píša na první šachovnici získal ½ 
bodu za remízu.

Memoriál Karla Vondráčka
Na sklonku roku uspořádal šachový oddíl 
již 10. ročník Memoriálu Karla Vondráčka 
v bleskovém šachu. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 10 hráčů z Humpolce a Havlíčko-
va Brodu systémem každý s každým. Tur-
naj měl dva vítěze. Domácí Jirka Klubal 
a havlíčkobrodský Roman Vincze porazili 
všechny soupeře, ve vzájemném utkání re-

mizovali a zaslouženě s 8 ½ 
body stanuli na stupni nejvyš-
ším. Na třetím místě je dopl-
nil domácí Miroslav Machala 
s 6 body, následovali Pavlíček 
5 ½ a havlíčkobrodští Holata 
a Jelínek s 4 ½ body.

Přebor oddílu
V polovině ledna byl dohrán 
přebor oddílu pro rok 2020. 
Byl hrán, stejně jako v posled-

ních letech, bez účast všech mladých hráčů, 
kterým pozdější večerní termín nevyhovu-
je. První místo patří zaslouženě Jaroslavu 
Strádalovi, který z deseti odehraných par-
tií jen 2x remizoval a získal 9 bodů. Další 
místa v pořadí obsadili ing. Píša, Machotka 
a Vladimír Ptáček. Vítěz sehrál po skončení 
přeboru již tradiční simultánku.

Připravil: Jaroslav Machotka
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU

VÁNOČNÍ TURNAJ REPREZENTOVALO 41 ZÁVODNÍKŮ

Vážení sportovní přátelé a čtenáři měsíční-
ku Zálesí, rád bych Vám opět sdělil několik 
novinek z našeho oddílu stolního tenisu. 
V sobotu 21. 12. 2019 jsme uspořádali již 
18. ročník tradičního vánočního turnaje, 
kde se prezentovalo 41 závodníků, všichni 
členové našeho oddílu. Tento turnaj je v od-
díle velmi oblíben, protože se z něj omlu-
vilo a nezúčastnilo se ho pouze 10 členů. 
Celkovým vítězem se stal Jaroslav Hájek 
ml., který obhájil loňské vítězství. Druhý 
skončil Tomáš Krčil a bronzovou medaili 
obdržel Aleš Krčil. Čtyřhry vyhrála dvo-
jice Tomáš Trnka – Josef Poulíček, druzí 
skončili Ondřej Pros – Lubomír Váňa a třetí 
příčku obsadili Vít Brukner – Tomáš Krčil. 
Vítězem kola útěchy se stal Martin Marek 
st. před Františkem Hložkem a o třetí příč-
ku v útěše se dělili Veronika Janů a Josef 
Zadina. Všichni zúčastnění obdrželi v lo-
sovací tombole pěknou hodnotnou cenu.

Dalšími dvěma akcemi, jejichž pořá-
dáním nás pověřil RSST Pelhřimov, bylo 
uspořádání Okresních přeborů mládeže 
a dospělých. Pro nás jako pořadatele byla 
zklamáním neobvykle malá účast mládeže 
na letošním ročníku OP. Dostavilo se pou-

ze 9 závodníků z 3 oddílů našeho okresu. 
Naopak s potěšením mohu konstatovat, že 
na OP mužů se prezentovalo 28 účastníků 
ze 7 oddílů, přičemž se dostavilo mnoho 
hráčů absolutní okresní špičky. Vítězem 
a přeborníkem okresu Pelhřimov se stal 
Petr Marek ml. z oddílu Chmelná, druhou 
příčku obsadil domácí hráč Aleš Krčil a tře-
tí byl Jakub Jeníček z Kamenice nad Lipou. 
První tři závodníci obdrželi od RSST Pel-
hřimov peněžité odměny 1000 Kč, 500 Kč 
a 300 Kč. Ve čtyřhrách si vítězství odvezli 
bratři Hanzálkové z oddílu Polesí, druzí 
skončili domácí Aleš Krčil a Adam Pavlík 
a bronzovou medaili obdrželi taktéž do-
mácí Lubomír Váňa a Ondřej Pros. Zde se 
rovněž sluší poděkovat rozhodčím a po-
řadatelům těchto sportovních akcí, neboť 
bez nich by to samozřejmě nešlo. Také se 
nesmí zapomenout na důležitou součást 
tohoto dění, a to je „kantýna“, se kterou 
byla všeobecná spokojenost. V dalším čísle 
bych rád zrekapituloval výsledky našich 
týmů v krajských a okresních soutěžích po 
odehrané první polovině ročníku.

Připravil Josef Poulíček

BLAHOPŘÁNÍ

Manželé Milada a  František Jonášovi 
z Humpolce oslaví 6. února 2020 diaman-
tovou svatbu. Dne 1. září 1960 začali oba vy-
učovat na Gymnáziu doktora Aleše Hrdličky 
a působili zde až do důchodového věku.

Do dalších společných let jim hodně zdraví 
a pohody přeje dcera Lenka, snacha Lenka, 
vnoučata Lucie, Martin a Marika a pravnuč-
ka Klárka.
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Z RODINNÉ A SPOLEČENSKÉ KRONIKY

VZPOMÍNKA

ÚMRTÍ

Josef Váňa z Horních Rápotic * 28. 3. 1958 † 13. 12. 2019

Danuše Beranová z Humpolce * 24. 7. 1961 † 13. 12. 2019

Ludmila Rýdlová z Humpolce * 21. 5. 1935 † 19. 12. 2019

Jaroslav Chmelař z Jiřic * 11. 4. 1926 † 29. 12. 2019

Václav Tachovský z Humpolce * 24. 9. 1929 † 2. 1. 2020

Jaroslav David ze Světlice * 12. 12. 1945 † 5. 1. 2020

Marta Dolejší z Humpolce * 21. 6. 1934 † 5. 1. 2020

Anna Vaňhová z Jiřic * 10. 12. 1928 † 4. 1. 2020

Marie Vanišová ze Skály * 17. 6. 1933 † 7. 1. 2020

Marie Kotnová z Petrovic * 23. 4. 1931 † 7. 1. 2020

Josef Langr z Humpolce * 8. 2. 1932 † 7. 1. 2020

„Kdo byl milován, 
nebude nikdy zapomenut“.

Dne 27. 2. 2020 vzpomeneme na smut-
né páté výročí, kdy nám odešel pan Josef 
Palán z Ústí.

S láskou a úctou stále vzpomínají a ni-
kdy nezapomenou manželka Alena s ro-
dinou. Všem přátelům a známým, kteří 
na něho spolu s námi v tento smutný den 
vzpomenou děkuje rodina.

PODĚKOVÁNÍ

Chceme poděkovat jménem celé rodiny všem pracovníkům Domova blahoslavené Bro-
nislavy v Humpolci za vřelý, laskavý a empatický přístup v péči o pana Václava Tachov-
ského. Poslední měsíce prožil díky Vám v klidu a spokojenosti. Rodina Tachovských, 
Pittlova a Kičinova.

Přiblížil se smutný den, kdy osud si Tě vzal.
Nám v očích zbyly slzy jen a v srdcích velký žal.
Tys dávala nám všeho dosti,  

úsměv, lásku, pohlazení,
jak smířit se se skutečností,  

že náhrady za Tebe není.
Dne 3. února uplyne 13 let, kdy nás na-

vždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a  prababička, paní Anna Bě
lohlávková z Vilémova. S láskou vzpo-
mínají dcery Alena a Zdena s rodinami.




