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NOVINY
ČTVRTLETNÍK

IVAN MLÁDEK VE STRMILOVĚ
V dnešním čísle SN přinášíme rozhovor s Ivanem Mládkem, který vystoupí v pátek 22.
března od 19.00 hod, v kulturním domě ve Strmilově. Můžeme očekávat show plné písniček, scének a kvalitní zábavy. jako jeden z mála domácích hudebníků se prosadil v zahraničí. Před lety jeho hit Jožin z bažin oslnil Poláky, nedávno si díky coververzi v talentové soutěži získal i Rusy. Svůj vynález - kytarový keybord Guitariano - dokonce vyvezl
až do Ameriky. Nejen o tom jsme si s Ivanem Mládkem povídali v rozhovoru.
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KNIHOVNA
Jak jste se vlastně dostal k banju? To přece u nás není moc frekventovaný nástroj.
Bylo to tím, že jste už jako student začínal s dixielandem?
Když jsem jako student propadl dixielandu,
na banjo jsem už trochu hrál. V raném mladí
jsem se občas ocitl mezi trampy, u kterých
jsem tento nástroj objevil. Na první poslech
mně jeho zvuk fascinoval, což se mi stalo
osudným.
S vaší znalostí strunných nástrojů souvisí i váš patentovaný vynález - kytarový
keyboard Guitarino. Jak jste na něj tehdy přišel?
Po jednom trapném sólovém vystoupení,
na kterém jsem vystupoval jen sám s banjem. Zatoužil jsem tenkrát po nějakém keyboardu pro hráče s kytarovou technikou,
který by vyluzoval hodnotnější doprovod
než banjo. S basou, bicími, doprovodnými akordy a s možností hrát „chórusy“. Ješ-

tě cestou domů autem jsem vymyslel název, princip a koncepci nástroje. Víc práce
pak měli odborníci Ing. David Převorovský
a Ing. Dr. Viktor Plaček, kteří nástroj vyvinuli. Velkou zásluhu na vzniku guitariana měl
i JUDr. Petr Kalenský, který se na projektu
významně finančně podílel a který se postaral o příslušné patenty.
Intenzivně koncertujete více než 50 let
- na všech možných místech, včetně zahraničí. Jak se vám ale hraje na žánrově odlišných akcích - třeba na rockovém
festivalu v Trutnově (dodnes nezapomenu na vaše tamní vystoupení), nebo
na Kryštof Kempech?
Hraje se nám všude stejně dobře, muzika
nás pořád baví - stojí pevně na základech
starého jazzu, takže máme možnost improvizovat, a tudíž hrát písničky vždycky trochu
jinak. Ať vystupujeme kdekoliv, vždycky si
hezky „zahrajeme“. (Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
(Dokončení ze str. 1)
Ať jsme na mejdanu, kde nás nikdo moc
neposlouchá, a nebo v amfiteátru, kde
deset tisíc lidí jásá a zpívá s námi. Samozřejmě taková vystoupení potěší, ale reakce lidí naše výkony moc nemění, všude hrajeme, jak nejlépe umíme. I když,
pravda, někdy se moc nedaří. Třeba když
má pianista zlomenou ruku. Nebo trumpetista opar.
Jak reagujete na časté předělávky vašich skladeb. Nebo například na nedávné parodie Jožina z bažin v české
nebo ruské verzi televizní show Tvoje
tvář má známý hlas.
Reaguji pragmaticky. Každá parodie - i ta
nepovedená - nám dělá svým způsobem
reklamu. V sedmdesáti letech jsem se dal
do televizní penze, a tak je nám každé
připomenutí na obrazovce dobré.
Doslova fenomenální úspěch jste díky Jožinovi zaznamenal asi před devíti let v Polsku. Jak k tomu tehdy došlo
a nechtěli po vás najednou Poláci nejen koncerty, ale třeba i písničky v polštině?
Zajímavé a překvapující je, že Poláci všude trvali na našich českých verzích. Takže
i když naše veškeré mluvené slovo bylo
v polštině, zpívali jsme jen česky. Poláky
asi naše řeč baví - nakonec jako nás baví
polština.
Banjo Band slaví úctyhodných 50 let.
Mohl byste představit jeho současnou
sestavu?
Lenka Plačková a Lenka Šindelářová - zpěv,
Libuna Roubychová - baskytara a zpěv, Jan
Mrázek - alt banjo, valcha a zpěv, Zdeněk
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Kalhous - klavír, Vítězslav Marek - trubka,
plectrum banjo a kytara, já - plectrum banjo, kytarbanjo a zpěv.
Jak se vám podařilo nahradit Ivo Pešáka, který byl členem kapely a vaším
spolupracovníkem prakticky celou
svou dlouhou kariéru?
Ivo Pešák byl tak výrazná figura, že ho
ani nahradit nešlo. V naší kapele zastával
hlavně funkci showmana, a tak mají teď
naši další baviči Mrázek, Plačková, Šindelářová a Roubychová víc práce. Co se
hudby týče, větší ztrátou pro Banjo Band
bylo úmrtí našeho skvělého studiového
klarinetisty Michala Pálky v loňském roce. Za toho také žádnou náhradu nehledáme, na žádné nové CD se v dohledné
době nechystáme.
Jste znám jako hudebník, textař, spisovatel, humorista, scénárista, malíř,
vynálezce… Čemu se momentálně věnujete nejvíc?
Skoro všechny vyjmenované profese jsou
u mne pod profesemi písničkáře, kterým se cítím být. A momentálně se věnuji jen dvěma - cvičení na banjo a malování. A pak vlastně jestě jedné - šoférování.
S Banjo Bandem najezdím po zájezdech
možná víc kilometrů, než kdejaký profesionální řidič.
Jaké jsou vaše plány pro letošní rok?
Zlepšit se ve hře na banjo a na kytaru, namalovat aspoň deset pláten a zdárně absolvovat všechny už nasmlouvané koncerty s Banjo Bandem. V létě budu vystupovat
na festivalu se skupinou TŘI SESTRY, tato
skupina vystoupí i ve Strmilově.
Petr Vinkler

Ing. Ivan Mládek
Narozen 7. 2. 1942 v Praze, absolvent průmyslové školy
strojnické a Vysoké školy ekonomické.

Během středoškolského studia u něj vzrůstá zájem
u jazz a v roce 1959 spoluzakládá studentský dixieland
„Storyville Jazz“. Od roku 1961 se už snaží formovat
první Banjo Bandy, ve kterých by se mohl více realizovat jako sólový banjista. V roce 1966 zakládá „Old Time
trio“ s kterým účinkuje na pravidelných jam sessionech
v pražském Poetickém klubu Viola a v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hraje
na banjo s tehdy populárním triem KTO.
V roce 1968 odjíždí na půl roku do Francie, kde účinkuje v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Po návratu do Československa jezdí zpočátku po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou
Františkem Turkem, pak vystupuje střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a jako banjista ve svém „Old Time Triu“. V roce 1970 na coutryovém festivalu v pražské Lucerně slaví úspěch se svým
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Pověsti ze Strmilova
trojbanjovým banjo bandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka.
V roce 1971 natáčí pro firmu Supraphon první svou
skladbu „Upírova píseň“ a od roku 1973 pravidelně natáčí pro Československý rozhlas. Zpočátku jen instrumentální skladby, později už své první dadaistické a recesistické písničky. Přijímá v tomto období angažmá
v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou
koncem roku 1975 natolik populární, že si může dovolit svůj Banjo Band profesionalizovat a rozjet se se s ním
po československých pódiích. Pro své pořady začíná psát
i průvodní slovo, scénky a monology, začíná ho čím dál
více zajímat humor jako takový a těžiště jeho tvorby se
stále více přesouvá z písniček na humoristickou beletrii.
Jako humorista se v letech osmdesátých realizuje i jako
malíř a začíná malovat oleje ve svém originálním „antiperspektivním“ stylu. Po roce 1989 se mu otevírají dveře do privátní televize NOVA a jedenáct let pro ni jednou
měsíčně píše a točí pravidelné hudebně zábavné pořady
„Čundrcounry show“ a „Country estráda“. Pro tyto formáty píše i všechny monology a scénky, kterými v Česku popularizuje zejména komiky „Pitkina“, Lenku Plačkovou, „Libunu“, Betty Kušnírovou a některé další. V roce
2009 navazuje spolupráci s novou TV Barrandov a postupně pro ni píše a natáčí sériové konverzační komedie
„Cyranův Ostrov“, „Cyranův poloostrov“ a „Noha XXII“.

Do dnešního dne napsal více než šest set písniček,
z nichž některé v českých zemích zlidověly /Dáša Nováková, Jožin z bažin, Prachovské skály, Jez, Linda a další/,
natočil 13 LP, 35 CD, vyšlo mu 13 humoristických knížek
a 14 posterů jeho „antiperspektivních“ olejů. A se svým
Banjo Bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii,
Rakousku, Spojených Státech a Ruské federaci. Kromě
všech svých hudebních a humoristických aktivit je také
autotorem patentu na Guitariano – první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprve představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů
v Anaheimu v USA v r. 2001

Les Jitra
V lese Jitra stála vesnice Cimrvald, která měla za obyvatele původní národ Čechů, primitivní to národ, který byl pomalu vytlačen
z celého území a vymíral. Tento národ se nehlásil k žádné církvi a žil si dále svým volným
přírodním životem. Z Cimrvaldu vedla tajná
chodba do Strmilova, kterou v noci obyvatelé Cimrvaldu navštěvovali své sousedy, se
kterými se jen vzácně navštěvovali. Jak šla
doba, přišla válka. Obyvatelé Strmilova byli během jedné noci přepadeni cizím vojskem, pouze pár obyvatel našlo záchranu

útěkem v podzemní chodbě. Cizí vojáci ale
našli vstup do podzemí a následovali Strmilovské. Po svém výstupu vyšli v Cimrvaldu,
kde spatříc další vesnici, zaútočili a jen pár
původních obyvatel starého národa, stejně jako před malou chvílí obyvatel Strmilova, se zachránilo útěkem. Zatímco Strmilov
byl obnoven, Cimrvald zůstal opuštěn. Pouze za nocí se zde zjevují duchové původních obyvatel. Další pověst vypráví, že v Jitře
na místě zvané Cimrvald stával malý hrádek, který patřil pánům z Hradce.

Cizinec
Do Strmilova jednou zavítal cizinec vážného a pochmurného pohledu. Nikdo nevěděl, kdo je a co hledá. Ubytoval se u jednoho sedláka, kterému zaplatil za jednu
místnost k ubytování dopředu a více se ani
s ním nebavil. Přicházel a mizel, jakoby něco hledal a nikdo nevěděl co. Jednou byl
cizinec na své toulce neznámo kde a Strmilov byl přepaden potulnými loupežníky.
Nahnali všechny obyvatele do prostřed náměstí a bavili se tím, že popisovali obyvatelům jak je budou mučit, nedají-li jim peníze, potraviny a šatstvo. Starosta Strmilova
a místní farář je prosili, aby odešli, ale dostalo se jim jen výsměchu a velitel loupežníků navíc dal pokyn, by oba pověsili, jaká to bude veselá podívaná. Loupežníci již
chystali dvě oprátky, když tu jako zjevení se
objevil uprostřed náměstí cizinec. Loupežníci vyvalili oči, tu ale dal pokyn velitel loupežníků pokyn, aby i tohoto příchozího pověsili. Tu cizinec řekl: „Jsem šlechtic, mám-li
zemřít šlechetnou smrtí, přál bych si být
zastřelen!“ Velitel loupežníků k tomu svo-

lil s tím, že bude zastřelen všemi loupežníky najednou. Strmilovské občany svázali,
včetně faráře a starosty a chystali se k zastřelení šlechtice. Vůdce loupežníků odpočítal salvu a začali na stojícího vzpřímeně stojícího šlechtice střílet. Ale ten se ani
nehnul a naopak loupežníci popadali jako
sťatí. Kulky se odrazily od šlechtice - fexta,
neboť byl on, zachránil obyvatelé Strmilova. Nejvíce mu děkoval starosta a duchovní, když je rozvázal a ptali se, mohou-li mu
nějak pomoci. Fext odpověděl, že by rád
i on konečně došel věčného klidu. Vyprávěl, že před staletími omylem zastřelil dívku, jíž měl rád a za to byl potrestán Neznámém tak, že nemůže zemřít, nezachrání-li
jiný lidský život a následně nebude zastřelen čímkoliv kromě obyčejného náboje.
Duchovní chápavě pokýval hlavou a nechal odlít skleněnou kulku, kterou dal starostovi, který se s fextem rozloučil a vystřelil na něj tuto kulku. Sotva se ho skleněná
kulka dotkla, fext zmizel a na místě po něm
zůstala pouze hromádka prachu.

Vodník
Po cestě od Strmilovského hřbitova k rybníku Komorníku se každou noc zjevoval velký bílý kůň, který každého děsil, nedaje se
pohladit ani chytit. Jednou si usmyslel budkovský starosta Šíma, který koně nejednou
viděl, že jej chytí. Poradil se v Hradci s lidmi, znající lecos o čarování a pořídil si lýčený provaz, na kterém udělal oko. Dozvěděl
se, že je to vodník z Komorníku, který může
být chycen pouze do lýka a pokud nedostane vodu, zůstane v podobě koně. Jednou se

mu poštěstilo v noci a setkal se opětovně
s koněm - vodníkem. Hodil mu oko provazu kolem krku a skutečně, kůň zůstal na místě. Když přivedl koně domů, celá obec mu
záviděla nádherného koně. Vozil s ním hnůj
a nedával mu ani kapku vody. Selka, když
manžel šel za jinými povinnostmi, koně politovala a donesla mu putnu vody. Sotva se
kůň napil, zmizel. Pověst nepraví, jakou měl
Šíma radost z toho, že přišel o koně, pouze
to, že se vodník přestal zjevovat.
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Městská policie

Městská policie informuje
Dovolte, abych Vás informoval o opětovném rozšíření kamerového systému a to
o instalaci nové kamery, umístěné na vodojemu v ulici Nové sídliště. Vzhledem
k výšce umístěné kamery je možnost monitorovat celý sportovní areál, odpočinkové centrum včetně dirtparku, kde docházelo k porušování ustanovení obecně
závazné vyhlášky a ničení obecného za-

řízení. I tato kamera je technicky přizpůsobena aby monitorovala pouze veřejná
prostranství a i tyto záznamy podléhají
zvláštnímu režimu.
Abych nepsal jen o rozšiřování kamerového systému ale také o výsledcích, tak
jako ukázku uvádím případ, který se stal
při pořádání městského plesu, kdy v ranních hodinách si jeden z hostů rozhodl

ukončit ples jízdou vozidlem po venkovním schodišti u kulturního domu. Jízda se
podařila, avšak došlo k poškození několika schodů. Díky záznamu kamerového
systému bylo vozidlo vypátráno, ustanoven majitel a posléze vyřešen blokovou
pokutou ve výši 3.000,- Kč.
Dalším aktuálním problémem je krmení koček na veřejných prostranstvích.
Po prvním upozornění ve Strmilovských
novinách se situace nezměnila a stále nacházíme misky a zbytky potravin. Tímto
dochází k znečišťování hlavně dětského
hřiště, kde vykonávají potřebu do písku
jak je jejich přirozeným zvykem. O to víc
nás mrzí, že v mnoha případech se jedná o kočky, které nestrádají potravou ale
tímto si zpříjemňují jídelníček a proto navštěvují tyto místa. Zamyslete se nad tímto problémem, který ať se nezdá je vážný.
Nekrmte kočky na veřejných prostranstvích. S tímto problémem se potýkají i jiné obce a města. Opětovně jsme prověřovali možnost umístnění do útulku ale
vždy dostáváme odpověď, že jsou přeplněné.
Na závěr dovolte Vás požádat při parkování vozidel ve strmilovských ulicích
o ohleduplnost. Dbejte na průjezdnost
i rozměrnějších vozidel.
Za MP Strmilov strážník Rudolf Séč

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Všechny Vás zdravím do začínajícího jara.
Právě končící zima byla letos pro nás pro všechny náročná a proti letům minulým, nebývale dlouhá. Už jsme si
odvykli, že také může padat sníh. Na jednu stranu moc
a moc dobře, protože nám pomůže se zásobami vody,
na straně druhé v naší situaci a rozkopaný Strmilov věc
nepěkná.
Hned navážu na vývoj ve stavbě kanalizace. Po roztání sněhu došlo v některých částech takřka ke katastrofě.
Rozblácené ulice rozčílily nejednoho z nás. Nedivím se
a stížnosti respektuji. I když některé názory jsou opravdu trochu zcestné. Skutečnost, že provizorní úprava
povrchu po výkopech v některých úsecích nebyla provedena kvalitně, je daná a rozhořčení v těchto částech
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je oprávněné. Za tuto situaci nese zodpovědnost jak dodavatelská firma, tak samozřejmě vedení radnice. Za tuto skutečnost se omlouvám, v současné době pracujeme
na nápravě. Zároveň jsme i poučeni z toho, že někdy dané
slovo už není, co bývalo, ale věřte, že se z této chyby náležitě poučíme. Vás samozřejmě nezajímají důvody, které
k tomu vedly, ale jaký je stav!
V tyto dny se nám opět rozjedou výkopové práce a začne
kompletní oprava povrchu v ulici Kunžatecká. Budou postupně následovat opravy povrchů v pořadí, tak jak se začínalo kopat. Může se stát, že při některých soubězích prací bude velká část Strmilova neprůjezdná, je mi to opravdu
líto, neustále hledáme řešení, aby tento stav nastal co
možná nejméně, nejlépe vůbec. Pravděpodobně se tomu
nevyhneme. Abychom neochudili od nepříjemností občany, kterých se kanalizace netýká, máme ještě napláno-

vanou opravu asfaltového povrchu v ulici Martínkova,
Krátká a zbylou část ulice U Vodojemu. Tato akce bude
spuštěna pouze po přiznání dotace u Ministerstva pro
místní rozvoj. Kdo se těší na nové stavební parcely, tak
tento rok se tímto problémem budeme také intenzivně
zabývat. V neposlední řadě, pokud nám bude přiznána
dotace na přístavbu MŠ, začneme s přípravou.
Na závěr. Vím, že budování kanalizace přináší nemalé
problémy. Zatím nebyla lepší technologie vymyšlena,
proto se těším společně s Vámi na závěr roku a dokončené dílo. Prosím o Vaší přízeň a podporu, ať vše zdárně
dokončíme ku prospěchu nás všech.
Přeji hezké jarní dny.
Martin Novák,
starosta města Strmilov
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Něco málo z místní historie - 7. část
Platíte daně? No, samozřejmě, řekne každý poctivý občan, zaměstnanec nebo
živnostník. To jen „někteří“ se snaží daně krátit, neboli optimalizovat! Ve slušné společnosti na západ od nás je to zavrženíhodné počínání a přísně trestaný
zločin! V naší, poněkud pokleslé morálce, se to tak nebere - kdo nekrade - okrádá rodinu - říkalo se - ale neuvědomujeme si, právě tu naši. Ve všech vyspělých
civilizacích, počínaje Mezopotámií, Egyptem, Řeckem, přes Římskou říši a dále přes středověk se vždycky platily nějakým způsobem daně, berně, dávky,
nejdříve naturální, potom peněžní nebo kombinované, jak vám uvedu na příkladu platby „berní“ ve Strmilově z roku
1580. Ve škole nás za komunistů učili, že
šlechta a král (panovník), lid vykořisťovali a jedním z příkladů byly povinné roboty, poddaní museli pracovat určenou dobu na „panských“ pozemcích. Ale i to byla
vlastně daň!
K čemu daně sloužily? Panovník (král)
měl na starost péči o svou zemi, musel
ji především bránit v dobách válečných,
a udržovat pořádek a řád, chod práva
a podobně. Jen výzbroj jednoho jezdce
včetně brnění měla cenu velkého statku. Kolik musela stát výzbroj celého vojska! A šlechta měla tytéž povinnosti vůči
svým poddaným a navíc musela odvádět
berně zase panovníkovi na pokrytí uvedených výdajů. A dnes? Našimi daněmi
stát udržuje chod a pořádek pomocí policie a justice, dbá na sociální výdaje a třeba tolik teď v zimě řešenou infrastrukturu, i na vojsko, jako ve středověku!
Ale vraťme se k berním strmilovským. Cituji z Urbáře v Telči sepsaného circa 1580:
„Městečko Strymilov Jeho Milosti pánu
Zachariáši z Hradce a na Telči všecken peněžitém plat dávají všichni než oves, slepice, mák to na zámek Hradec dávají“.
Platilo se většinou dvakrát ročně, na sv.
Jiří a sv. Havla, některé chudší rodiny jen
jednou ročně. Výše, naturální i finanční,
se pohybovala podle výše majetku, velikosti pronajatých polí, rybníků i jiných
nemovitostí. V té době platilo daně 105
usedlých, uvedu příklady dávek podle
jmen. Ještě v minulém století se tu vyskytovala jména Tůmů, Kučera, Kolář, Novotný, Závodský, Janáků, Křížů, Češkovi možná to byli vaši předkové!

Jan Tůmů z půldruhé čtvrti, vovsa 2 m, slepici 1 a o sv. Jiří 7 gr., o sv. Havle 8 gr., Petr Kučera z půldruhý čtvrti, vovsa 3 m, slepice 1 a ½, o sv. Jiří 6 gr., o sv. Havle 7 gr.,
Matěj Kolář z Poustky o sv. Jiří 4 gr., o sv.
Havle 4 g., Macek Novotnej - ze tří čtvrtí
vovsa 6 m, slepice 3, o sv. Jiří 12 gr., o sv.
Havle 13 gr., Václav Závodskej ze 3 čtvrtí
vovsa 5 m, slepice 3, o sv. Jiří 12 gr., o sv.
Havle 13 gr., Jan Janáků z lánu vovsa 9 m,
slepice 4, o sv. Jiří 18 a ½ d. tolikéž a groš,
Bárta Křížů ze tří čtvrtí, z Czymowaldu každého ouroku 4 gr., z Horšovského jitra

jednú v rok o sv. Havle 31 grošů ujali
za stálý plat.
Dále obec strmilovská plat dávají při novém létě na zámek Hradec máku 11 a ½
míry i kostek. Vovsa 10 centů 23 mír, slepic 2 kopy 39 kusů - konec citace - volně přeloženo, ze sumy je odečteno 30
kop, které jim pán odpustil jako náhradu
za zatopení rybníka Černoblatského (viz
část o rybnících) rybníkem Komorníkem.
A na sv. Havla točený loj z 12 krámů řeznických, z 11 po 20 librách, 12 díl se dával faráři.

jednú v rok 4 gr., za Popka a za Pavla Černých jednou v rok dává za ně 1gr., vovsa
6 m, slepice 3, na sv. Jiří 13 gr. - cituji (m.
byly - měřice, gr. - groše, penízky bílé méně hodnotná měna než groš).
Dále mlynáři Češkovi, kteří vlastnili 2 mlýny a byli tak bohatí, že půjčovali i šlechtě
(např. Anně z Hradce, roz. z Rožmitálu) Mikuláš ze mlejna a čtvrti 30 gr. na sv. Jiří a 30 gr. na sv. Havla, Vít ze mlejna a ze
čtvrti po 31 a ½ na sv. Jiří i na sv. Havla. Ti
(Češkovi) také měli povinnost - 2 a 4 kopy
grošů a ku potřebě panské zřezati prken
4 kopy (kvůli vlastnictví mlýnů) - později
nahrazeno plněním finančním, po12 groších každý. Předci mého manžela, bohatý
statkář, snad zeman, Krbec, v soupisu není. Měl vlastní pozemky a berně Hradeckým pánům tedy neodváděl, snad platil
přímo panovníkovi?
Jména uvádím ve formě napsané z roku
1580, tedy později asi Novotný, Závodský
atp.
Platila však i obec - cituji - Všecka obec
z rathauzu dávají ouroku o sv. Jiří 3 groše o sv. Havle tolikéž. Též z Janovský louky platí obec 4 groše. Též za pekelnýho
(?) platí obec každého ouroku 1 groš. Též
z rybníka Radochovského platí táž obec

Také málo majetní občané platili - část citace - ti co se nově postavili na obci, nemají k těm chalúpkám nic, dávají k záduší
někteří po po 3 gr., někteří po 2 gr. a Jeho
milosti pánu… jednou v rok o sv. Havle
po 3,1 (2 d. /penízků bílých).
Mnoho lidí dnes pátrá po svých předcích,
hledá své kořeny. I potomci migrantů, jejichž prapředci kdysi odešli „za lepším“ je
chtějí nalézt. Možná měli lepší život než
my, po materiální stránce, možná byli
ušetřeni válek, utiskování pod totalitními režimy, ale něco jim chybí, to ukotvení
v rodné zemi.
To vy, strmilovští, potomci starousedlíků,
je hledat nemusíte!
A to je, vážení čtenáři a spoluobčané, poslední část místní historie, kterou jsem si
připravila.
Ale, zkusím navrhnout redakci, jestli by
neměli zájem tisknout moji brožurku Zimerwaldy a okolí, kterou jste si mohli
prohlédnout na předloňské výstavě strašidel, po částech na pokračování. Jedná
se také o místní historii, jsou tam i některá fakta uvedená v mých článcích (fakta
jsou fakta), ale v jiných souvislostech.
Jarmila Kaprálová
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STRMILOVSKÉ NOVINY

Strmilov před 80 lety
Březen 1939 a období okupace ve Strmilově
vylíčil Stanislav Pískáček v ručně psaných pamětech, jsou uloženy v OA Jindř. Hradec. St.
Pískáček byl tehdy náměstkem starosty Antonína Ratolístky, od r. 1946 vedl obecní kroniku. S odstupem let zřejmě podle starých
poznámek a dokumentů s kronikářskou pečlivostí zaznamenal události v obci, osudy lidí
i prohřešky spoluobčanů. Jeho paměti jsou
kromě vyprávění pamětníků jediným zdrojem informací o životě naší obce za protektorátu, do obecní kroniky St. Pískáček retrospektivně zapsal pouze květnové události r. 1945.
Téměř všichni obyvatelé Strmilova byli jako
většina národa navenek loajální, protiněmeckou orientaci a vzdor vůči okupantům dávali
najevo pasivním odporem. Pískáčkovy paměti jsou toho dokladem. Můžete to posoudit
sami, i když je jejich text zkrácen.
Strmilov uviděl říšskoněmecké vojsko teprve
17. 3. Jeli z Jindřichova Hradce do Telče, kde
prý byly výtržnosti a rabování v židovských
obchodech... Navečer jich projíždělo 13 aut,
mezi nimi 22 mužů SA.
19. 3. se muselo na počest vůdce a říšského
kancléře zvonit půl hodiny. Kostelník ani jiný
z kostelních služebníků nechtěl zvonit. Teprve když farář Ira smutně sdělil, že za provedení výkonu je osobně zodpovědný, žádného že
nutit nebude, ale že tedy musí jít zvonit sám,
šel kostelník odzvonit, bylo to doopravdy jako hrana.
20. 3. dle nařízení vyvěšeny prapory s hákovým křížem na radnici, poště a četnické stanici.
Představitelé obce uvažovali o rezignaci...
Po dlouhém jednání rozhodli jsme se všichni setrvat a hleděti proplouti všemi úskalími
okupantských nařízení... za krátký čas již rezignace bez značného osobního rizika nebyla možná...
Z knihovny musela knihovní rada vyřadit knihy, byly ukryty za varhany.
Byla zavedena jízda vpravo.
22. 3. propuštěn místní lékař Dr. R. Kohn ze
služby státního zdravotního obvodu, obvod
přidělen Gerečkovi z Kunžaku... pojištěnci
protestovali, protože MUDr. Gerečka ordinoval jenom dvě hodiny odpoledne... v konkurzu se přihlásil Dr. Brýna.
23. 3. v poledne přijeli němečtí vojáci s kuchyní a volali děti, aby si šly pro jídlo, nešel nikdo.
29. 3. přijelo 38 mužů kriminální policie.
U Ratolístků prohledali továrnu, vyslýchali, kolik je tu Židů, Němců, komunistů, legionářů a pod... byli dobře informováni a hodně
hrubí. Chtěli zprávu o národní gardě, jejím
veliteli a střelivu... Ratolístka se vymluvil, že
je starostou krátký čas a věnoval se dřív jen
svému závodu...
Židé museli dát na své obchody německo-české nápisy „židovský obchod.“
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1. 4. přišli na radnici pro informaci o potřebných lidech pro poskytnutí podpor. Starosta
řekl, že takových lidí u nás není... 17. 4. vylepili plakáty, aby se potřební lidé hlásili u Franzla, krejčího v Kunžaku, o podporu. Už 18. 4. šli
do Kunžaku (následuje sedm jmen)... V Kunžaku jim dali 1 kg umělého tuku, 1 kg mouky,
nějaký hadr a vyfotografovali je...
20. duben byl nařízen světit, lidi jezdili do pole... zákaz poslouchání cizích radiovysílaček...
9. 9. nařízeno zatemňování... zákaz porážek
vepřového bravu pod 70 kg... zavedeny lístky
na potraviny a benzín... zákaz změny bydliště
Židů...
9. 1. 1940 bylo na plakátech bia Sokol na film
Syn proklaté země nadepsáno Hitler, takže to
pak znělo Hitler, syn proklaté země... mohlo
to dopadnout zle. Přišlo se na to včas, lidi se
jen divili, proč je na plakátech vyříznut obdélníček.
9. 2. se provádělo nařízení přejmenování ulic.
Měli jsme závadná pojmenování Wilsonova,
Masarykova, Jiráskova, Třebízského, Havlíčkova ulice. Takové se měly přejmenovat k uctění německých státníků, vědců a spisovatelů.
Ohlásilo se pánům, že závadná pojmenování nemáme (uliční tabulky byly už v květnu
1939 sundány) že máme jen staré topografické názvy ulic Studenská, Hradecká, Kunžatecká, Černá, Dlouhá, Nová, Zahradnická, tabulky že se daly předělat na německo-český text.
Byly v práci do převratu... postaveny německo
– české směrové tabule... tabule živností trhání krytů... Strmilov má úřady v Telči... vyvěšeny
vyhlášky o úpravě styku židovského obyvatelstva s ostatním obyvatelstvem...
28. 11. 1941 přijelo gestapo pro učitele V.
Hondlíka, jednatele Sokola. Byl v zajišťovací vazbě do 14. 1. 1942. Byla u něho důkladná domovní prohlídka, sebrali sokolské knihy
a spisy. Sokolský majetek byl zabaven, spolek rozpuštěn. Mnoho sokolských živnostníků
pozavíráno. Hondlíkovi zastaven plat, učitelé
a Ratolístka přispívali penězi, aby ředitel mohl Hondlíkově rodině vyplácet služné... Prapor
jednoty uschoval městský strážník na radnici
tak, že ho nenašli...
15. 3. byly prapory na úředních budovách
a u Klapky a Kováře...
Byly rekvírovány zvony. 20. 3. musela dát zvonek Leština, vážil 22 kg, za světové války sebrán nebyl. Ve Strmilově je brali 8. dubna, dva
z farního kostela a jeden od sv. Ondřeje.
11. 4. bylo povoláno 11 mužů k odvodu
na práci do Říše. Dosud se verbovalo dobrovolně...
16. 6. v šest hodin večer obstoupilo vojsko
a policie Strmilov. Ulice byly plné vojska a policistů, na četnické stanici bylo komisařství
i gestapo při tom bylo. Uzavřen byl Strmilov
do 10 večer...
18. 5. 1942 odjížděli Židé ze Strmilova a okol-

ních vsí do Třebíče a odtud do Terezína. Od nás
jeli Munkovi 3 osoby, Chaimský s dcerou Soňou, Goldšmíd Julius, Weinstein, dr. Kohn odjel již dříve. Ženské byly právě v mlékárně pro
mléko, litovaly je a plakaly. Klapková jim řekla: „ Když je vám jich líto, můžete jet s nima.“
Ostatně židi to také nebrali tak tragicky. Soňa
Chaimská si libovala, že přijde aspoň mezi inteligenty, Jelínková z Olšan řekla: „My se vezeme, ale vy půjdete pěšky.“ Zatím se z nich nevrátil ani jeden. Všichni zahynuli.
29. 7. sebralo gestapo paní Boženu Vicherkovou, rozenou Marešovou, manželku generála
Vicherka, který odletěl do Anglie a tam pracoval v odboji. Po ukončení války se vrátil do republiky. Paní Vicherková byla utýrána k smrti.
Byla to hezká, příjemná a hodná paní. O děti
Janu a Boženu se postaraly sestry.
3. 8. byl proveden soupis cikánů, cikánských
míšenců... byli zařazeni do výroby, žel válečné.
V budově měšťanské školy byla otevřena jednotřídní německá obecná škola, měla 11 žáků
z rodin odrodilců.
6. 1. 1943 přišla zpráva, že byli popraveni místní rodáci plukovník Kozák a kapitán Hanzl. Byla
to jen pověst. Jsou uvězněni v Buchenwaldu.
18. 1. přišel telegram, že v Berlíně zemřel Karel
Fridrich, byl tam pracovně nasazený.
19. 3. přišla zpráva, že u Ilmenského jezera padl Jeroným Rozporka, který se dal k Němcům,
od nichž očekával dobré bydlo.
Mlynáře Švehlu někdo udal, že má schované
obilí a mele načerno. Měl zavřený mlýn, Němci dovolili mlít jen ve dvou mlýnech, u K. Doležala a Povolnýho pod hřbitovem. Ke Švehlovi
přišla kriminální policie a při prohlídce našla
ve mlýně 700 kg pšenice. Dostal za to 20 000
K pokuty a měsíc vězení.
4. 5. poslal anonym úřadu práce v Jihlavě udání na strážníka K. Michala. 9. 5. přijeli na přehlídku hasičského sboru... v záklopu stropu
hasičské zbrojnice byly schovány pušky a náboje bývalé Národní gardy.
Byl rozpuštěn Orel a majetek byl zabaven.
Němci zabrali orlovnu pro dětský domov, byt
pro kuchařku je v Munkově domě.
5. 7. byl založen sportovní klub... pořádal s Kuratoriem mládeže plavecký den... zřídil hřiště
za Hospodářským družstvem na louce pronajaté od M. Bednářové.
16. 9. ročník 1924 byl v J. Hradci u odvodu pro
práci v Říši. Ze Strmilova byli odvedeni všichni
chlapci a dívky.
Pro K. Malíka, který utekl z práce v Říši, přijela
německá kriminální policie.
13. 11. večer spadlo u Bořetína letadlo, čtyři letci byli úplně roztrháni, letadlo shořelo.
Klapka tam dělal v německé uniformě policajta.
7. 12. byl v J. Hradci zatčen Jan Kopřiva. K.
Švehlovi byl zabaven majetek.
Libuše Kubáková
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Hospody
Kondrysova hospoda, dosud označená
vývěsní tabulí hostinec p. Máca, je napůl
zbouraná a zmizí jako mnohé jiné. Před válkou byly jenom na náměstí čtyři hospody,
na Braně čp. 54 měli hospodu Zlámalovi,
alkoholické nápoje prodával pekař Doležal na Nivce, chodili prý k němu na svačinu
dělníci Ratolístkovy pletárny. Další hospoda byla od r. 1930 v orlovně (nyní parkoviště před kulturním domem) a do roku 1935
se pivo čepovalo v šenkovně obecního pivovaru č.p. 223. Podle V. Martínka byl před
vyhořením Strmilova (1835) hostinec v místech Sv. Trojice. V 19. stol měli hostinec v čp.
70 Nesypovi, hostinci na Braně se říkalo
ve špásovně, hrával se tam kulečník, hostinský a zároveň krejčí Rudolf Buzek v 70. letech 19. stol. přivezl do Strmilova první šicí
stroj. V r. 1898 měl hostinec Antonín Myslík
čp. 266, František Emmer čp. 60, Konstantin
Emmer čp. 272 (vedle kadeřnictví), Josefa
Staňková čp. 260 (ul. Nová), Ferdynand Kondrys čp. 90, Hynek Urban čp. 125 (ul. Dlouhá) a František Blážka čp. 54. Leopold Kondrys provozoval letní hostinec za domem čp.
286 (dům s peč. službou).
Zdá se, že naši dědové hodně popíjeli, ale
podle sčítání z r. 1869 měl Strmilov 2618
obyvatel, pak jejich počet klesal, v roce 1921
zde žilo 1763 lidí (z toho 1 Němec, 1 Rus, 3
Ukrajinci). Hospodský byl zároveň zemědělec a často i řezník. Hospoda byla místem
setkávání, zábavy, kultury i sportu, spolky
měly v hostincích své spolkové místnosti,
pořádaly přednášky, taneční zábavy, hrály
divadlo. Jeviště vlastnil místní odbor Národní Jednoty Pošumavské, půjčoval ho ostatním spolkům a r. 1922 ho předal sokolům.
První spolky vznikaly ve 2. polovině 19. století. Členové čtenářského spolku Beseda se
scházeli u Nesypů, členové tzv. kuřácké besedy u pí Staňkové. Kouřili společný tabák
z dýmek ozdobených červeným třapcem
a kupovali noviny soc. dem. strany. Protože
byli odsouzeni za nedovolené spolčování,
založili r. 1891 u Kondrysů spolek dělnictva
textilního, pozdější dělnický vzdělávací spolek Šlechetnost. R. 1894 spolek Šlechetnost
oznámil c.k. okr. hejtmanství, že se usnesli na 1. máj „okolo 4. hodiny ve své spolkové místnosti shromážditi k cíli zasvěcení téhož dne... přítomní si při sklenici piva zapějí,
avšak ale bez jakékoliv výtržnosti.“ R. 1899
byl u Emmerů založen vzdělávací spolek
Osvěta.
Členové hospodářskočtenářského spolku
pořádali r. 1902 v zájezdním hostinci Františka Emmera lukařský kurz. Naši dědové
se neučili střílet z luku, ale vyslechli si přednášky o moderním hospodaření a učili se,

jak dělat meliorace. Sál u Emmerů užívali
sokolové jako svou první tělocvičnu. Místní jednota Sokola byla založena r. 1910,
krátce po prvním sjezdu strmilovských rodáků z Prahy. Strmilov pro své rodáky připravil pestrý program, oběd byl v hostinci u Bendů čp. 272, akademie u Emmerů,
zahradní slavnost u Kondrysů, rozloučení
u Klimešů. R. 1911 pořádal Sokol u Emmerů přednášky (O úkolech sokolstva, Tělocvik a myšlenka sokolská u žen, O válkách
husitských), divadlo, taneční zábavu a silvestrovský kabaret. Sál u Emmerů byl svědkem i neradostných událostí. V srpnu 1914
se zde sokolové loučili před odjezdem
do války, konala se zde divadelní představení ve prospěch válečných vdov a sirotků a pak ve prospěch postavení pomníku
padlým strmilovským vojákům.
Roku 1910 v domě čp. 268 otevřel hospodu Václav Klimeš. V jeho sále hráli divadlo
hasiči a kroužek divadelních ochotníků.
U Klimešů se scházela mládež, za 20 haléřů
mohli poslouchat orchestrion, později také
gramofon, V. Klimeš si ho koupil jako jeden
z prvních ve Strmilově. Ve 30. letech pořádal
oblíbené taneční zábavy „čaje o páté,“ bývaly také u Ludvíků a v orlovně. U Klimešů
měla spolkovou místnost soc. dem. strana.
R. 1937 pořádala u Klimešů schůzi Národní
obec fašistická Popelín, zúčastnil se jí Radola Gajda. Fašistická strana ve Strmilově založena nebyla, ale zesílil antisemitismus. R.
1939 předseda Společenstva živností potravních požadoval na propagační komisi
města Strmilova, aby zařadila na propagační listinu všechny árijské hostince a vyřadila
neárijce MUDr. Kohna, který ve vile Blanka
nabízel ubytování. (Dopis je uložen v OA J.
Hradec) Začátkem 50. let byl hostinec přestavěn na samoobslužnou prodejnu potravin. V 80. letech byly samoobsluha a sousední radnice (tehdy MNV) zbourány, mělo
zde být postaveno obchodní centrum SD
Jednota. Z velkorysého projektu zbyla jen
velká prodejna potravin, otevřená r. 1989.
Hospodu čp. 272 vlastnili ve 30. letech Polákovi, podle pamětníků ji navštěvovali bohatší řemeslníci a obchodníci. Po smrti majitele hospodu r. 1935 převzal Michal
Chaimský, ale jako Žid ji po okupaci nesměl
provozovat. Stal se i se svou dcerou Soňou
obětí holokaustu. V 50. letech byla v tomto
domě pošta.
Hostinec na rohu náměstí čp. 266 vlastnil
černínský velkostatek J. Hradec, proto se
zde čepovalo pouze pivo panského pivovaru. Po A. Myslíkovi si hostinec pronajal Jan
Kopřiva, pak Josef Ludvík a v r. 1939 František Vyhlídal. Do velkého sálu za výčepem

sokolové r. 1918 přestěhovali tělocvičné
nářadí, pořádali zde přednášky, divadelní
představení a taneční zábavy, od r. 1926 zde
byl i biograf. Kino bylo přestěhováno do kulturního domu (bývalé orlovny) až v r. 1967.
Jak obtížné bylo asi stěhování židlí a stolů,
častá přeměna tělocvičny na taneční sál nebo kinosál. Tělocvičnu s jevištěm získali sokolové až r. 1930 v nově postavené škole.
Ve stejném roce byl u Ludvíků vystaven věnec, který vybojoval strmilovský závodník
Jan Kubíček. R. 1935 byl pro něj v hostinci
F. Zlámala uspořádán oslavný večírek. J. Kubíček vyprávěl o závodech „Tisíc mil československých,“ o vítězství na II. českobrodském okruhu a na Lochotínském okruhu
v Plzni. Závodil na bugatce zapůjčené Jindřichem Čermákem, ředitelem místní záložny. K Ludvíkům a pak k Vyhlídalům chodili na oběd svobodní úředníci a živnostníci,
letním hostům nabízeli domácí kuchyni také Klimešovi a pí. Emmerová. Podle vyprávění pamětníků bývalo v hospodách veselo
o masopustu, o pouti i o Vánocích. Po půlnoční mši chodili přespolní k Ludvíkům, pospávali na židlích a čekali na ranní mši, teprve po skončení slavnostní bohoslužby se
vydali pěšky domů.
V 50. letech mohla být zábava u sklenice piva nebezpečná. V hospodě F. Zlámala zpívala rozjařená společnost také písničku
„Za našich mladejch let bejvával lepší svět...
bejvávalo dobře.“ Vše pak vyšetřovala policie. Zpěváci se bránili, že zpívali jenom lidové písničky. Dnes se to zdá úsměvné, ale
jeden návštěvník Kondrysovy hospody trochu přebral, trochu víc mluvil, vyprávěl politické vtipy a skončil ve vězení. Velké potíže
měl také František Zahradník, který si možná už před válkou pronajal Emmerův hostinec a hospodářství. I když byl hostinec zrušen, povinnost obdělávat pronajatou půdu
F. Zahradníkovi zůstala a za nesplnění předepsaných dodávek zemědělských plodin mu
hrozilo vězení. V tanečním sále průmyslový
kombinát Dačice vyráběl dřeváky. Dům chátral a r. 1976 byl zbourán, místo něj byla postavena budova MNV (nyní městský úřad).
V 50. letech zbyly ve Strmilově pouze dvě
hospody. Dlouho se říkalo u Vyhlídalů
a u Kondrysů, i když hospody vlastnilo SD
Jednota a pracovali tam pan Bronec, Hábich,
Zdena Zlámalová a další. Pamětníci si jistě
vzpomenou i na starou paní Křížkovou, která
ve sklepě pod Vyhlídalovou hospodou stáčela pivo a limonádu do lahví. V 70. letech starou hospodu nahradil nový hotel Komorník.
Vznik a zánik hospod v nedávné době si, vážení čtenáři, jistě doplníte sami.
Libuše Kubáková
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Škola a školka

Co se děje ve škole?
Z nového roku jsme již odkrojili dva měsíce a školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Na konci ledna si žáci školy
odnesli domů své výplatní pásky, tedy vysvědčení. Při odměňování byl brán zřetel
nejen na znalosti, ale i na pilnost a pracovitost jednotlivých žáků. A tak někteří odcházeli domů spokojeni a někteří možná
smutní, možná naštvaní. Jenom doufám,
že pokud nebylo vysvědčení dle představ
některých žáků, tak přijali taková opatření, aby to na konci roku bylo lepší.
V období těchto dvou měsíců se žáci školy zúčastnili okresního kola olympiády
z českého jazyka a olympiády z anglického jazyka. Blahopřání si zaslouží zejména
Simona Váchová, která obsadila krásné 6.
místo a ukázala tak, že svůj mateřský jazyk, i díky paní učitelce Šárce Punčochářové, ovládá velmi dobře. Jan Povolný se
zúčastnil a dobře nás reprezentoval.
Deváťáci se museli spolu s rodiči zamyslet nad svou budoucností. Byl totiž čas na odevzdání přihlášek ke studiu
na střední škole. Každý si podává dvě
přihlášky a já doufám, že budou všichni
u přijímacích zkoušek úspěšní a dostanou se tam, kam si přejí.
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Na budoucnost musíme myslet i my, kteří
zůstaneme ve škole. Již pomalu začínáme
připravovat příští školní rok i s ohledem
na to, že se nám obmění pedagogický sbor, neboť dvě kolegyně odcházejí
do zaslouženého důchodu. Na středu 10.
dubna je naplánovaný zápis do 1. třídy,
kterému bude ještě předcházet Den pro
předškoláky a také setkání s rodiči předškoláků.
Děti se ve škole vzdělávají i v mnoha souvisejících oborech. Žáci druhého stupně
si vyslechli přednášku „Než užiješ alkohol,
užij svůj mozek“. Přednáška byla velmi zajímavá a podnětná a žáci s paní lektorkou
hezky spolupracovali. Pro žáky 4. a 5. ročníků je připravena přednáška týkající se
finanční gramotnosti. Celá škola si jistě
také užije Bikovou adrenalinovou show,
na kterou jsme přizvali i naše malé kamarády z MŠ Strmilov a MŠ Zahrádky.
Abychom nezahlcovali jenom mozek, věnujeme se také sportovním aktivitám. Žáci školy jezdili na lyžařský výcvik do Skiareálu Hradiště u Nové Bystřice. Pod
vedením Martiny Nedbalové a Dominika
Hačky se některé děti zlepšily ve svých lyžařských dovednostech, některé se nauči-

ly lyžovat, ale nejdůležitější je, že si všichni ten společný týden skvěle užili. Znovu
se také jelo bruslit na stadion do J. Hradce
a plánujeme, že pojedeme ještě jednou.
V sobotu 16. března se mohou všichni těšit na Školní ples, který každoročně pořádá SRPŠ při ZŠ Strmilov. Jsme velmi rádi,
že SRPŠ díky takto získaným finančním
prostředkům podporuje různé aktivity
školy. Ráda bych touto cestou požádala
také o příspěvek do tomboly, ať už věcný, či finanční. I letos žáci deváté třídy vystoupí se svým předtančením a všechny
přítomné jistě potěší dalším číslem plesových novin, které připravili s paní učitelkou Punčochářovou.
Škola, stejně tak jako celé město, se také
zapojuje do aktivit MAS Česká Kanada.
V rámci tohoto uskupení jsou připraveny
různé vzdělávací akce pro pedagogy i žáky školy.
Na závěr oznamuji, že v souladu s §24,
odst. 2 zákona č. 561/2004Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na úterý 23. dubna pro žáky ředitelské volno z provozně – technických
důvodů. Školní kuchyně bude vařit.
Ludmila Plachá
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7. ročník soutěže Finále Zdravé 5 pro všechny malé kuchtíky
Nadační fond Albert vyhlašuje celostátní soutěž Finále Zdravé 5. Kuchařské klání každoročně podporuje u dětí znalost
zásad vyváženého stravování i kreativitu.
Letos dětské týmy budou soutěžit v přípravě zdravých svačinek s bylinkou, a nepůjde při tom jen o samotné pokrmy. Připravené pohoštění děti nakonec darují
někomu ze svého okolí. O tom, které týmy postoupí do květnového finále, rozhodne odborná porota a nově i veřejnost.
Unikátní program Zdravá 5 akreditovaný
MŠMT učí děti zdravému stravování hravou formou již patnáct let. Během školního roku proškolí 70 tisíc dětí.

V loňských ročnících děti věnovaly jídlo například do domova důchodců, hasičům i policistům.
Soutěžní týmy se mohou přihlašovat
na webových stránkách www.zdrava5.cz.
Samotné přihlášení je jednoduché. Stačí
se registrovat, nahrát recept a fotografie
z přípravy a předání svačiny včetně příběhu, koho se děti rozhodly obdarovat
a proč. Uzávěrka přihlášek je do 1. dubna.
Hlasovat bude i široká veřejnost
Odborná porota vybere z uveřejněných
receptů a příběhů tři nejlepší týmy, které
postoupí do celostátního finále. „Novinkou tohoto ročníku bude i zapojení široké

•
•

•
•

•

•
•

Soutěžní kategorie Finále Zdravé 5:
•
Mateřské školy
•
ZŠ mladší žáci (1. a 2. třída)
•
ZŠ starší žáci (3. – 5. třída)
•
2. stupeň základních škol
•
Dětské domovy a organizace
Do Finále Zdravé 5 se mohou přihlašovat
tříčlenné týmy z mateřských i základních
škol, dětských domovů a volnočasových
sdružení. „Malí kuchtíci mají za úkol připravit zdravou a vyváženou svačinku, která obsahuje libovolnou bylinku. Zároveň cena použitých surovin na čtyři porce by se měla vejít
do sto korun,“ říká k podmínkám soutěže
manažerka Zdravé 5 Alena Paldusová.
Radost ze zdravé svačiny pro mě i pro
tebe
Soutěžní disciplínou je připravit zdravý, nutričně vyvážený pokrm s bylinkou.
O vítězi rozhoduje nápaditost receptu, složení, celkový dojem a také příběh.
Účastníci mají za úkol se zamyslet, koho
jídlem obdarují a udělají mu tak radost.

veřejnosti, která svým hlasováním posune
do celorepublikového finále další dva týmy z každé kategorie,“ říká Alena Paldusová a dodává: „Zároveň vybereme pětici
nejoriginálnějších receptů s bylinkou, které
odměníme.“ Finále proběhne 25. května
v Národním zemědělském muzeu v Praze. Vítězové se mohou těšit na výhru
v podobě zážitkového víkendu.
Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit
pod hlavičkou Zdravé 5. Zkušení lektoři v průběhu roku navštěvují školy, školky a dětské domovy, kde hravou formou
seznamují děti se zásadami správného
stravování. Unikátní vzdělávací program
Zdravá 5 akreditovaný MŠMT představuje principy zdravého stravování každoročně 70 tisícům dětí. Nadační fond
Albert poskytuje školám všechny své
projekty zdarma. Více informací o projektu Zdravá 5, pravidlech a termínech soutěže naleznete na webových stránkách
www.zdrava5.cz.

•

•

Obchody Albert působí na českém trhu více než 27 let. První obchod přivítal zákazníky 6. 6. 1991 v Jihlavě.
Síť prodejen Albert má více než 300
obchodů po celé České republice, hypermarkety a supermarkety Albert najdou zákazníci v každém kraji.
Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se
denně stará 17 000 zaměstnanců.
Nadační fond Albert založil řetězec
Albert 1. září 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich
rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.
Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který
přibližuje dětem principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje
prostřednictvím hlasování zákazníků
v rámci programu Bertík pomáhá
a projekty Obchůdky s Albertem
a Do Alberta na praxi.
Za dlouhodobou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí získal
Albert v roce 2018 ocenění Bílá vrána.
Albert získal stříbrný certifikát v kategorii TOP Odpovědná velká firma roku 2017, ve stejném roce udělilo Fórum dárců Nadačnímu fondu
Albert cenu za zaměstnaneckou sbírku a v roce 2016 byl fond zařazen
mezi TOP 25 firemních fondů a nadací podle objemu rozdělených příspěvků.
Již od roku 2012 darují desítky hypermarketů Albert neprodané potraviny
Federaci potravinových bank. Neprodané čerstvé potraviny, které nesplňují nároky na konzumaci, putují
zase do zoologických zahrad a farem
ke zkrmení. Ve vybraných obchodech
se používá také speciální kompostér,
který dokáže během 24 hodin přeměnit organický odpad na hnojivo.
Albert je tradičním partnerem Národní potravinové sbírky a v roce 2017
získal titul Obchodník s největším meziročním nárůstem objemu vybraných
potravin.
Více informací o projektu Zdravá 5:
Alena Paldusová
Manažerka projektu Zdravá 5
Mobil: +420 731 249 192
a.paldusova@nadacnifondalbert.cz
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Tabulku 1. ligy starších dorostenek táhne Simona Březinová
S osmdesáti nastřílenými brankami vede
před startem jarní části sezony 2018/2019
střeleckou tabulku starších dorostenek 1.
ligy jindřichohradecká kanonýrka Simona Březinová, která má na svém kontě
i devět startů za tým žen, kde už se také

prosadila čtrnácti góly. „Prvenství v tabulce moc neřeším, ale lhala bych, kdybych
řekla, že mě netěší. Nicméně ho považuji
spíše za závazek a motivaci do dalších zápasů,“ říká v úvodu rozhovoru usměvavá
osmnáctiletá házenkářka.
S podzimem jste se rozloučili hodně
těžkým a bojovným zápasem s Ivančicemi, ve kterém jste nakonec remizovali. Jak takovéto zápasy na hřišti
prožíváte, v čem vám soupeřky dělaly
největší problémy?
Na hřišti není čas něco prožívat, musíme
hrát naplno. A je jedno, jestli je to soupeř
z horní či spodní části tabulky. Do zápasu jsme šli s tím, že nemáme co ztratit,
o to víc nás pak mrzelo, že Ivančice vyrovnaly asi 2 vteřiny před koncem. Největší problém nám kupodivu nedělaly
soupeřky, ale ivančičtí fanoušci.
Vy osobně máte bilancí 5,22 branky
na zápas, kdo je vaše další týmový kanonýrka? Cítíte z její strany nějakou
rivalitu?
Házená je kolektivní sport a je jedno,
jestli dávám góly já nebo ostatní. Každý
v týmu má svoji roli a dle našeho umístění po podzimní části ji asi plní více než
dobře. Druhou nejlepší střelkyní týmu je
Týna Plucarová, ale o rivalitě se nedá absolutně mluvit. U nás je to kolikrát tak, že
si spíš ve střelbě dáváme přednost.
Jaký cíl vám do sezóny 2018/2019 dal
trenér Petržala? Jaký se vám teď zdá
reálný?
Cílem letošní sezóny bylo důstojně odehrát celý tento rok. Musím naprosto
upřímně přiznat, že nikdo z nás, tedy
ani trenér, nečekal fakt, že přezimujeme
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na úžasném třetím místě. V tuto chvíli si
myslím, že bychom sezonu mohli zakončit do čtvrtého místa, třetí příčka by byla
určitě velkým úspěchem.
Kdo je ve vašem dorosteneckém týmu
tím největším tahounem a psychickou
oporou, když se nedaří?
Podle mě se navzájem podporujeme
všichni, ať už jsou to hráčky na hřišti, na lavičce, trenér nebo rodiče a naši fanoušci.
Vy osobně za sebou máte i sedm startů
za 1. ligu žen. Jaký je z vašeho pohledu
rozdíl mezi dorosteneckou a ženskou
soutěží?
Za dorostenky hraji téměř celých 60 minut. Za ženy nastupuji jen na malou chvilku, ale i tak vnímám, že je to určitě o zkušenostech, vyzrálosti, rychlosti a hlavně
tvrdosti.
Přijaly vás ženy do svého kolektivu jako rovnocennou hráčku anebo jste
takzvaným benjamínkem týmu?
I když nás naše ženy mezi sebe berou jako
sobě rovné, já osobně cítím, že jsem pořad mladší než ony, ale to je asi normální,
určitý respekt tam bude vždy.

Jaké jsou vaše házenkářské cíle do budoucna? Nemyslíte třeba na přestup
do zahraničí?
O zahraničí zatím opravdu neuvažuji. Dávám si zdravě reálné cíle, což je hrát co
možná nejdéle a nezranit se. Mým osobním snem a cílem je také to, aby Hradec
opět patřil mezi interligové týmy.
Jaký házenkářský sen se vám již teď
splnil? Doporučila byste házenou
mladým děvčatům a proč?
Když jsem byla malá, tak jsem se jezdila
dívat na zápasy žen a moje sny byly hrát
za ženy a hrát s tím „velkým nalepeným
míčem.” Ale teď bylo tím splněným snem
asi to, když jsme byli na Česko-slovenském poháru a stali se z nás vicemistři.
Házenou bych malým holkám určitě doporučila, ale jen těm, co se nebojí přijímat
rány, protože házená je krásný, ale opravdu tvrdý sport.
Co děláte mimo házenou? Čím se zabýváte a jak trávíte volný čas?
Vzhledem k tomu, že bydlím ve Strmilově, do školy chodím na gymnázium
do Dačic a na tréninky jezdím 4x týdně

Zahrála jste si už i Český pohár žen a nastoupila v něm proti jednomu z nejlepších ženských týmů u nás, pražské Slavii. Měla jste trému před zápasem?
Já mám trému před každým zápasem.
Hrála jsem jen pár minut, ale samozřejmě
že zápas s interligovým soupeřem je něco, co si pamatujete dlouho. Určitě mě zápas obohatil o další zkušenosti.

do Jindřichova Hradce, moc volného času nemám. Když už mi nějaké to malé
volno zbyde, ráda se podívám na hezký
film, zajdu s přáteli na diskotéku nebo jen
tak odpočívám.
Váš vzkaz ostatním házenkářům?
Hrajte pro radost.
Zdroj: HNB
Foto: Osobní archiv Simony Březinové
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Rozlosování OP muži jaro 2019
12. kolo

sobota 23. března 2019, 15:00

JISKRA STRMILOV

SOKOL Stráž n. Nežárkou

13. kolo

sobota 30. března 2019, 15:00

TJ Kunžak

14. kolo

sobota 6. dubna 2019, 16:30

JISKRA STRMILOV

15. kolo

sobota 13. dubna 2019, 16:30

SK Novosedly nad Nežárkou

16. kolo

sobota 20. dubna 2019, 17:00

JISKRA STRMILOV

17. kolo

neděle 28. dubna 2019, 16:00

Sokol Plavsko

18. kolo

sobota 4. května 2019, 17:00

JISKRA STRMILOV

JISKRA Nová Bystřice B

19. kolo

sobota 11. května 2019, 17:00

JISKRA STRMILOV

Dyje Staré Hobzí

20. kolo

sobota 18. května 2019, 17:00

FK Stará Hlína

JISKRA STRMILOV

21. kolo

sobota 25. května 2019, 17:00

JISKRA STRMILOV

22. kolo

neděle 2. června 2019, 15:00

AC Buk

23. kolo

sobota 8. června 2019, 17:00

JISKRA STRMILOV

24. kolo

neděle 16. června 2019, 17:30

TJ Nová Včelnice B

JISKRA STRMILOV
SOKOL Halámky
JISKRA STRMILOV
FC Peč A
JISKRA STRMILOV

Sokol Jarošov nad Nežárkou
JISKRA STRMILOV
SOKOL Suchdol n. Lužnicí B
JISKRA STRMILOV

Rozlosování starší přípravka jaro 2019
6. kolo

středa 1. května 2019, 17:30

JISKRA STRMILOV

7. kolo

středa 8. května 2019, 17:30

Nová Včelnice

8. kolo

středa 15. května 2019, 17:30

JISKRA STRMILOV

9. kolo

pátek 24. května 2019, 17:30

Třebětice

10. kolo

středa 39. května 2019, 17:30

JISKRA STRMILOV

Slavonice
JISKRA STRMILOV
Dačice
JISKRA STRMILOV
Nová Bystřice
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Knihovna Viléma Martínka

Jak jste na tom s vodou? Máte rádi stromy?
Dvě jednoduché otázky, na první pohled
mezi sebou až tak moc nesouvisející. Ale
přesto spolu souvisejí hodně úzce.
Představte si, že množství vody v krajině
je ve značné míře ovlivněno právě množstvím stromů, vyššího zeleného porostu,
prostě tím, čeho právě v dnešní době tolik
ubývá! Ubývá ho především naším přičiněním, o tom není vůbec pochyb. Ubyla totiž
úcta k přírodě, k jejím zákonům, ubylo povědomí o koloběhu vody, o trvalé udržitelnosti přírodního života, ale i o trvalé udržitelnosti života lidstva jako takového vůbec.
Bez zeleně a zdravé, humózní a nevyplundrované půdy není vody (a naopak) a bez
vody nebude nakonec samozřejmě ani
člověk. Pokud přežije, bude to mít opravdu moc těžké. Bude muset začínat úplně
od začátku, bude se muset učit, jak vše se
vším souvisí, jak ozdravit krajinu – půdu, zeleň, ale právě i vodu, vzduch. Musí se naučit
úctě, vděčnosti, pokoře – nejen ve vztahu
k přírodě, k Zemi, ale i jako člověk k člově-

však pociťovat na vlastní kůži a zdraví a pokud chceme, dáme si vše do souvislosti jako
puclíky. Jenom posuďte sami:
Jeden mnohaletý listnatý krasavec (například s korunou o průměru pěti metrů a s plochou asi 20 m2) totiž funguje něco jako malá elektrárna. V příhodnou dobu
zahřeje i ochladí bezprostřední okolí, je továrnou na vodu a zlepšuje klima. Pokud
z inkriminovaného místa (například u restaurace) strom zmizí a nahradíme jej třeba slunečníkem, teplota prostředí v létě při
desetihodinovém slunečním svitu stoupne o 6-8 °C. Strom tedy nejen teplo odráží,
ale zároveň i chladí (to slunečník neumí), jeho chladící výkon je přibližně 7 kWh. Když
si převedeme tuto práci do reálného spotřebního života člověka, odvede zelený přítel běžné velikosti chladicí výkon v měřítku
tří luxusních klimatizací (lednička má kolem
0,2 kWh a skutečně výkonná klimatizace asi
2 kWh). Takže tolik málo zatím o teple. A co
voda? Budeme tedy pokračovat:

ku k sobě navzájem. K životu. Jenom tak totiž může člověk dál přežít a neohrozit svým
dalším bezohledným a sobeckým jednáním
další generace.
Řekněme si, co dokáže takový strom, který
dnešní průměrný člověk vnímá spíš jako kulisu, inventář v krajině, někdy spíše nepohodlný a překážející objekt uvnitř města, sídliště,
který je nutné bezpodmínečně skátit. Padá
z něj totiž listí, které se musí uklízet, svou mohutností stíní, ohrožuje svými větvemi okolí
a existují další mnohé důvody, které podporují jeho likvidaci. Ano, takovéto aspekty například člověka obtěžují, ale tentýž člověk již
nevidí to, co vidět samozřejmě není. Lze to

V jasném letním dni na plochu tohoto stromu dopadne nejméně 120 kWh sluneční
energie. Jenom jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu, deset procent je odraženo jako světelná energie, 5-10 % se vyzáří
v podobě tepla a přibližně stejné množství
zahřeje půdu. Největší část dopadající energie se spotřebuje na výpar vody ze samotné rostliny. Má-li strom dost vody, odpaří
za den asi 100 litrů vody. Tato pára se časem
za nižších teplot změní opět na vodu, po ránu třeba na rosu, a tím vytváří znovu teplo.
Strom navíc kořeny přijímá„špinavou vodu“,
ale odpařuje čistou vodní páru. Přítomnost
vody a stromu ve dne prostředí ochlazuje

a v noci jej otepluje. V zimě strom nechladí,
protože nemá listy, ale tím, jak je tmavý, prostředí mírně otepluje.
A pokud půjdeme dále, nezůstaneme
v úžasu stát u tohoto jednoho osamoceného stromu, který kdysi vysadili naši předkové někde u svých obydlí. Pojďme dál do lesa. Tam je takových stromů tisíce. Les totiž
funguje jako taková velká a dokonalá vodní
jímka. Teprve až potom je zásobárnou paliva. Víte, že například sto kilogramů zdravé
lesní nebo stepní prsti pohltí dvě až tři sta
kilogramů vody, což je třikrát více než její vlastní vláha? Přes všechny tyto poznatky
se díky lidské chamtivosti lesy odvodňovaly,
stejně jako pole a louky, a nyní sklízíme výsledky tohoto hospodaření v podobě sucha
a úbytku vodních zdrojů... Pravděpodobně
stále více lidem nyní dochází, že bez lesa nebude ani voda a potažmo ani život.
A pokud se podíváme na dnešní stav a kvalitu půdy celkově, díky intenzifikaci zemědělství je katastrofální. Lidé z půdy odebírají
organickou hmotu v podobě úrody po staletí či tisíciletí, ale vrací ji do ní stále méně.
Vsakovací schopnost polí, luk a i jiných druhů půdy, včetně té lesní, je minimální, neobnovují se zásoby podzemních vod. Mizí
studánky a žabí tůňky, zasychají lužní lesy
i hluboce kořenící borovice. Krajina celkově
vysychá.
Pojďme se spolu zamyslet nad tím, co se
vlastně na té naší Zemi děje. Jsme vůbec
schopni tento ničivý proces zastavit? Můžeme jako jednotlivci něčím dobrým přispět?
Já si myslím, že stále šance je. Já jako jednotlivec, spolu se sousedem v naší vsi, městě, možná i s ostatními z ulice můžeme začít na našich zahrádkách. Naučit se zdravě
hospodařit s vodou a půdou na malém, ptát
se, dovídat se jak na to, vzdělávat se, uskutečňovat, později předávat zkušenosti dál.
Můžeme společně upravit i kousek náměstí
v podobě vsakovacích záhonků tak, aby neodtékala voda pryč z města. Právě naopak
- aby byla využívána v místě, kde spadne.
Pojďme se zajímat o naše studánky a studně, dřívější zdroje pitné i užitkové vody. Třeba zpočátku jen tím, že kolem nich upravíme prostor. Jako se o to tento rok s přáteli
a příznivci vody pokusíme my.
Ale o tom a o mnohém jiném až příště.
Vlasta Vondrušová

(Informace čerpány z knihy od V. Cílka, T. Justa, Z. Sůvové a kol. VODA A KRAJINA, tento článek a více informací nejen o strmilovské
vodě a našem projektu hledejte na https://www.strmilovsko.cz/obcan/cesta-strmilovske-vody/)
str. 12

1/2019

Místní části města

Adventní odpoledne v České Olešné - 22. prosince 2018
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Kultura v Jindřichově Hradci

Kulturní dům Střelnice zve
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní hru Nikolajeva Vasiljeviče Gogola „BLÁZNOVY ZÁPISKY“ dne 26.
března od 19.00 hodin do divadelního
sálu. Agentura GP-Art s.r.o. Divadelní
předplatné skupiny B.
V režii Jaroslava Gillara hraje Jan Přeučil.
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol –
dva Mistři na jednom jevišti. Oba jsou
mistry slova a dokonalého vykreslení
postav a postaviček nejrůznějších charakterů. Oba se opět potkávají po padesáti letech, kdy Jan Přeučil poprvé exceloval v této dramatické komedii, která
diváky všech generací nejen oslovuje,
ale i fascinuje svým pojetím spojení slova, hudby a osudu. Hra založená na zápiscích z Gogolova života dává Janu Přeučilovi možnost fantasticky ztvárnit příběhy
lidiček směšných až k pláči a politováníhodných k popukání, zobrazit ostré kontury charakterů, vykreslit romantismus

obrácený v žert, než se i v parodii prosadí nepřízeň osudů řízená často démony
a běsy… Nezapomenutelné představení,
ve kterém opět po půl století jedinečným
způsobem exceluje mistr českého slova
Jan Přeučil.

Stará radnice otevírá dne 2. dubna 2019
Pro výstavní sezónu roku 2019 budou
připravené stálé expozice z dějin města Jindřichův Hradec a jeho samosprávy,
expozice JHMD Železnice hrou a obřadní
síň Jana Kotěry. Návštěvníky určitě potěší
rozšířený provoz na modelovém kolejišti, které je zde nainstalováno od loňského roku.
V galerii výstavního domu bude pro
první polovinu sezóny otevřena výstava Z historie partnerského města: železniční motivy Neckargemündu 50. – 70.
let 20. století. Chystaná výstava nabídne
návštěvníkům vhled do prostředí dráhy,
které svým objektivem zachytil tehdejší železničář Alfred Volk. Dobové záběry neukazují pouze technickou stránku
železnice, nýbrž především její atmosféru, všednodenní pracovní život „ajsnboňáků“ v autentické podobě poloviny
20. století. Neckargemünd leží v regionu,
který se v té době stává hospodářsky nejsilnější oblastí západního Německa, což
se odrazilo i na intenzitě tamního železničního provozu.
Dnes patří Neckargemünd již přes 20 let
mezi partnerská města Jindřichova Hradce. Především pak spolupráce gymnázií
z obou měst probíhá od roku 1990. Milým
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faktem je skutečnost, že syn dnes už zesnulého autora fotografií, pan Frank Volk,
je v současné době úřadujícím starostou
Neckargemündu. Je to právě Frank Volk,
který sestavil soubor prezentovaných fotografií a který bude v sobotu 6. dubna
hlavním aktérem vernisáže výstavy. Vernisáž začíná v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Na zbytek sezóny naplní galerii Josef Lada. Výstava bude představovat průřez
celoživotním dílem Josefa Lady (1887–
1957), který se narodil do chudé řemeslnické rodiny ševce v malé středočeské
vesnici Hrusice. Zde prožil dětství a rád se
sem vracel pro načerpání sil a inspirace.
Sepětí člověka s přírodou a vesnický život
pak přenesl do své volné tvorby. Výstava, rozdělená do témat, obsahově naplní letní část pohádkovou a ilustrační tvorbou. Vánoční část, pojatou jako adventní
výstavu, spojí zimní motivy tvorby Josefa
Lady a výstava dřevěných hraček Luďka
Fialy. Ta bude na určitý čas i interaktivní,
kdy si budou dětští návštěvníci moci pohrát s hračkami ve společnosti autora.
Výstavní dům Stará radnice se těší na vaši návštěvu.

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

K I NO
Počátky

BŘEZEN 2019
SKLENĚNÝ POKOJ
16. 3. 2019, 19:00 hod.
Film vypráví o lidech, jejichž životy, lásku a přátelství poznamenaly dramatické
události 20. století.
KOUZELNÝ PARK
17. 3. 2019, 17:00 hod.
Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě...
LOVEní
23. 3. 2019, 19:00 hod.
Romanická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc.
PAŠERÁK
24. 3. 2019, 18:00 hod.
Muž, který je ve svých osmdesáti letech
zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy. V této situaci je mu
nabídnuta příležitost k výdělku - místo řidiče. Jenže neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu…

1/2019

Vítání občánků

Vítání občánků 13. února 2019 - děti narozené v roce 2018

Křížovka
DNEŠNÍM HUSOVÝM SADŮM
V JINDŘICOVĚ HRADCI
DALA JMÉNO
SOCHA MISTRA JANA HUSA,
KTERÁ BYLA SLAVNOSTNĚ
ODHALENA V ROCE 1923...
PŘE

VRCHOLNÝ

OZNAČENÍ
NAŠICH
LETADEL

ZÁVĚSNÉ
LŮŽKO

KONZERVOVAT
KOUŘEM

PRVNÍ
ČLOVĚK
CIZOKRAJNÝ
JEŠTĚR

JITRO
GUMOVÝ
ČLUN
VZÁCNÝ
(LATIN.)

PŘÍTEL
AMILA

LITR

ZN. OHÝB.
NÁBYTKU
NOT. ZÁPIS
JEDN. HLASU

ÚDER

DROBNÝ
UMĚLECKÝ
PŘEDMĚT

CÍL

VÝLEVNÁ
HORNINA

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

POTOM
DÁMSKÝ
KLOBOUČEK
VESLO
(ANGL.)

RUDA (NĚM.)

POTOMSTVO
JEDN. JEDIN.

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

VINĚTA
ZVĚST
MIMO
SKUTEČNOST

FRANC. ŘEKA

OBLEVA

VODNÍ
HLODAVEC

VÁHA OBALU
ZBOŽÍ
ŠPANĚL.
ŠLECHTIC

LOV
ŠEŘÍK
ÚDAJNĚ
KARTÁGINEC

2. ČÁST
TAJENKY

DOBRÉ
CHOVÁNÍ
PREZENT
ŠPÁDOVÁ
KARTA
ST. SPZ
MOSTU

VZNEŠENÁ
ŽENA

AKADEMIE
VĚD

OBYVATEL
EVR. OSTR.

ŘÍM. ČÍSLO
500
ST. SPZ.
ROKYCAN

VÝCHODNÍ
ZEMĚ
PAPOUŠEK

ČERV
VLASOVEC
MOŘSKÝ
RAK

MPZ ITÁLIE

ŘÍM. ČÍSLO
54
RUSKÁ
ŘEKA

LETADLO LEHČÍ
NEŽ VZDUCH

MENŠÍ
DOBYTEK

NADŠENÍ

NÁHLÁ
MYŠLENKA
FRANC.
HEREC

INIC. REŽIS.
LIPSKÉHO

SONDA

1. ČÁST
TAJENKY

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ
FILM

MOŘSKÁ
PLÁŽ
POLÉVKOVÝ
ZÁVAR

ÉRA

OZN. PRO
POLOMĚR

ZNOJ

VZÁCNÝ
PLYN

LAHODNÝ
POKRM

PRIMÁT

POPLACH

TROPICKÁ EVROPSKÁ
ROSTLINA FOTBALOVÁ
(OVOCE)
UNIE

OBDIV

VÝVOJ
K LEPŠÍMU

RUDNÉ
DOLY

MEDITAČNÍ OZNAČENÍ
SLŮVKO PRO VOLT

3. ČÁST
TAJENKY

ŘEKA
V KANADĚ
PRAŽSKÉ
ŽELEZÁŘ.

ČÍSLOVKA
100

NĚMEC

OCO
JM. CHAPLINOVY ŽENY

KRÁLOVNA
VÍL

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

TUNA
JEDNOTKA
TLAKU

NÁPOVĚDA:
NAT, AEROSTAT, OAR,
LOIRE, ERZ, HAMAK, UEFA,
ÁN, ONON, LATIT, ÍDA

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz bude oceněno věcnou cenou.
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„Sháním byt ke koupi nebo pronájmu
ve Strmilově a přilehlých obcích.
2+1 (případně 2+kk) a větší“.
Kontaktní údaje: Lukáš Tecl,
email: tecl.lukas6@gmail.com, telefon 721 562 142“
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