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VEŘEJNOST MŮŽE OPĚT 
PŘIPOMÍNKOVAT NÁVRH 
ÚZEMNÍHO PLÁNU

Veřejné projednání strategického 
materiálu se bude konat 17. října.
Více na straně 4

POZVÁNKA DO DIVADLA

V rámci předplatného skupiny A 
uvede KD Střelnice divadelní představení 
Spolku sešlých Commedia Dell´arte. 
Více na straně 16

jindřichohradecký pedál zakončí 
cyklistickou sezónu jihočechů
Vyznavači cyklosportu se opět dočkali. Na  sobotu 
5.  října je ve  městě nad Vajgarem naplánován pod-
zimní společný výšlap na kolech s názvem Přes kopec 
na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. Akce s mno-

haletou tradicí je tentokrát koncipována nejen jako roz-
loučení s turistickou sezónou ve městě na 15. polední-
ku, ale také jako oficiální zakončení cyklistické sezóny 
v Jihočeském kraji. Kromě jiných partnerů se k pořada-
telům totiž přidala také Nadace Jihočeské cyklostezky. 
Start i cíl podzimního Pedálu je totožný, a to hřiště 
pod Gymnáziem Vítězslava Nováka. 
Tradičně se do terénu jako první vydají ti, kteří zvo-
lí nejdelší a nejnáročnější trasu č. 3 měřící zhruba 
54 km. V 11.00 hodin vyrazí z Jindřichova Hradce 
směrem na Studnice, Pluhův Žďár, Dírnou, Višňo-
vou, Pleše, Nítovice, Cikar, Jemčinu, Hatín, Roseč, 
Matnou, Buk a zpět do Jindřichova Hradce.
Start dvou kratších tras je naplánován na 13.30 hodin. 
12 km trať trasy č. 1 vede z  Jindřichova Hrad-
ce na letiště, dále do Děbolína, Matné a Buku zpět 
do města. Trasa je vhodná i pro pěší.
Cca 29 km budou muset urazit účastníci na trase č. 
2 vedoucí z Jindřichova Hradce do Děbolína, Mat-
né, Roseče, Hatína, Plavska, Vydří, Políkna, Buku 
a zpátky do Jindřichova Hradce.
Pořadatel neručí za  škody účastníkům vzniklé ani 

jimi způsobené. Každý se účastní jízdy na vlast-
ní nebezpečí.
Na  všechny účastníky akce čeká v  parku pod 
Gymnáziem Vítězslava Nováka zajímavý do-
provodný program. Vyzkoušet si mohou např. 
horolezeckou stěnu, jízdu na  kladce či slackli-
ne-plochou smyci. Chybět nebudou ani další 
aktivity jako malování na obličej nebo soutěže 
a hry pro děti, o které se postarají místní organi-
zace (TJ Házená J. Hradec, FK Slovan J. Hradec, 
Český červený kříž). O mluvené slovo a hudeb-
ní doprovod se bude po celou dobu starat skvělý 
moderátor Michal Arnošt. Občerstvení a tech-
nické zázemí akce zajistí členové Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů města.
Zhruba v  16.30 hodin dojde ke  slosování 
účastnických diplomů o  hodnotné ceny, při-
čemž tou hlavní bude opět jízdní kolo.
Hlavními pořadateli akce jsou Město Jindřichův 
Hradec, Nadace Jihočeské cyklostezky a  Cykli-
stický klub RBB Invest Jindřichův Hradec. Ce-
ny do  soutěží věnovala Waldviertler Sparkasse 
von 1842. Společná cyklistická vyjížďka se koná 
za mediální podpory Hitrádia Faktor, TÝDENÍ-
KU Jindřichohradecka, Regionálního týdeníku 
5+2 dny Jindřichohradecko, Jindřichohradecké 
televize a měsíčníku ŽURNÁL krásné články.
Zakončete společně s námi cyklistickou sezónu 
v celých jižních Čechách! V  sobotu 5. října se 
na vás všechny těšíme.

Marcela Kozlová

PŘIJĎTE NA MINIPÁRTY KARLA ŠÍPA

Exkluzivní rozhovor o novém pořadu 
i známém hostu přinášíme uvnitř listu. 

Více na straně 13
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na listopad

Užitečné kontakty a tísňová volání
Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

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

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

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

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

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

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
klášterská 135/ii, 377 22 Jindřichův hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

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

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

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/iii, 377 04 Jindřichův hradec 
Tel.: 384 321 236
 
Státní hrad a zámek J. Hradec
dobrovského 1/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
dobrovského 202/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

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

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
kostelní 20/i, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 362 459

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

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

SoUtěž: poznáte míSto na fotografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. Správná odpověď z minulého čísla: pohled ze Svatojánské ulice přes 
schody na nábřeží Ladislava Stehny. Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Měs-
to nad Vajgarem získává paní Ladislava Ledecká z Příbraze.  Blahopřejeme.

Redakční rada 
JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané, 

opět se přiblížila doba, kdy se budete moci vy-
jádřit k územnímu plánu. Lhůty jsou stanoveny 
tak, že už od 9. září až do 24. října se máte všich-
ni možnost osobně seznámit s návrhem územní-
ho plánu na odboru výstavby v Janderově ulici, 
ale i na webových stránkách města. Veřejné pro-
jednání je pak plánováno na 17. října od 16.00 
hodin v  KD Střelnice. Více informací získáte dá-
le v  tomto čísle zpravodaje.  Již tradičně se ta-
ké v  říjnu koná ukončení letní turistické sezóny. 
V letošním roce se v Jindřichově Hradci uskuteč-
ní uzavření turistické sezóny 5. října v rámci ce-
lých jižních Čech, proto se můžete těšit v  rámci 
akce Přes kopec na  Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál na velmi bohatý program, rozmani-
té trasy, ale také další jihočeské zajímavosti. Vě-
říme, že nám počasí bude přát, a že se s  letošní 
sezónou přijde rozloučit rekordní počet cyklistů. 
Na konci října, konkrétně dvacátého osmého, si 
vás dovoluji opět pozvat na  pietní akt spojený 
s  oslavou 95. výročí vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky. Tomuto aktu budou před-
cházet malé úpravy prostoru na  nábřeží u  pa-
mátníku letců, kde jsou plánované změny jak 
chodníčků, kdy budou odstraněny stávající ži-
vičné povrhy a místo nich přijde nová konstruk-
ce s povrchem z žulové mozaiky, tak zahradnické 
úpravy. Plocha u památníku letců bude provede-

na z  kamenných desek, aby 
toto místo získalo důstoj-
nější vzhled. 

Vážení spoluobčané, pře-
ji vám příjemně strávený 
první podzimní měsíc. 

Stanislav Mrvka
starosta města 

Hejtman předal prvňákům 
bezpečnostní kufříky
V rámci zahájení nového školního roku zavítal 
v pondělí 2. září 2013 hejtman Jihočeského kra-
je Jiří Zimola společně se starostou města Sta-
nislavem Mrvkou do  2. základní školy v  Jind-

řichově Hradci. Během návštěvy dvou tamních 
prvních tříd hejtman předal dětem tzv. bezpeč-
nostní kufříky. Cílem projektu nazvaného „Bez-
pečně do školy i ze školy“, jehož iniciátorem je 
Jihočeský kraj s  Jadernou elektrárnou Temelín 
ze Skupiny ČEZ, je zvýšit ochranu dětí na uli-
ci. Kromě vyučovacích pomůcek a dalších drob-
ností v něm děti našly i předměty s reflexními 
prvky, jako například pásku či samolepky, kte-
ré si mohou přilepit či připevnit na  oděv, ko-
lo, tašku, ruku nebo i nohu. Samotnou distribu-
ci kufříků pak hejtman Zimola označil za jednu 
z největších logistických akcí na jihu Čech. 

Nové parkoviště na Hvězdárně
Ve středu 4. září bylo slavnostně otevřeno nové 
parkoviště na sídlišti Hvězdárna, které bylo vy-
staveno v  prostoru točny MHD u  5. mateřské 
školy na sídlišti Hvězdárna s kapacitou 63 míst. 
Součástí stavby je i dešťová kanalizace s lapolem 

a  veřejné osvětlení. Povrch je tvořen živičným 
kobercem a zámkovou dlažbou. Zakázku prová-
děla firma Swietelsky stavební České Budějovice.

Křest pamětní medaile 
a ocenění pěstounů
V  pátek 13. září se v  refektáři Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií uskutečnilo slav-
nostní pokřtění zlaté uncové medaile Zámek Jin-
dřichův Hradec. Česká mincovna vydala pamětní 
medaili jindřichohradeckého zámku jako dvanác-
tou v pořadí a završila tak sérii o hradech a zám-
cích. Po  samotném křtu, kterého se ujali staros-
ta města Stanislav Mrvka, Tomász Surdy z České 

mincovny a  Václav Bis kastelán Státního hradu 
a  zámku, ocenil starosta města nejzasloužilejší 
pěstouny na našem okrese manžele Žáčkovi, kte-
ří do své péče přijali postupně 16 dětí. Slavnostní-
ho ocenění se zúčastnil pan Jindřich Žáček a čtyři 
dospělé děti. Paní Žáčková byla se čtyřmi dalšími 
dětmi na dlouho očekávané dovolené v Itálii. Pan 
Žáček převzal z  rukou starosty města stříbrnou 
medaili s motivem zámku, pamětní list, dárkový 
koš a kytici. Po skončení měli možnost všichni pří-
tomní zhlédnout celou kolekci pamětních medai-
lí ze soukromé sbírky. Slavnostní atmosféru pod-
trhnul svými skladbami osmičlenný violoncellový 
soubor ze Základní umělecké školy v Jindřichově 
Hradci.

Představitelé samospráv 
Banskobystrického regiónu 
navštívili Jindřichův Hradec
V rámci své studijní poznávací týdenní cesty zaví-
tali do Jindřichova Hradce starostové a starostky 
z Banskobystického regiónu, aby si s představite-
li města pohovořili o životě samosprávy. Setkání, 
kterého se zúčastnilo 28 představitelů samospráv 
ze Slovenska, se uskutečnilo v pátek 13. září v od-
poledních hodinách v  refektáři Muzea fotogra-
fie a modreních obrazových médií. Za Jindřichův 
Hradec delegaci přivítal starosta města Stanislav 
Mrvka společně s místostarosty Bohumilem Ko-
mínkem a  Pavlem Vejvarem, tajemníkem úřadu 
Karlem Přibylem a za Mikroregion Jindřichohra-
decko starostkou z Lodhéřova Zdeňkou Klesalo-

vou. Na začátku členové Krojové družiny z Jaro-
šova nad Nežárkou starosty symbolicky přivítali 
jindřichohradeckým Tuzemákem a  poté jim za-
zpívali, zatančili a také je zapojili do svého tance 
mazurky. Následovala společná neformální výmě-
na zkušeností v oblasti života samosprávy, život-
ního prostředí a práce v regionu. Na závěr se hosté 
podepsali do pamětní knihy města. 

V Políkně mají nové dětské 
hřiště
V sobotu 14. září se uskutečnilo v  rámci pou-
ťových oslav otevření dětského hřiště v Políkně. 
Starosta města Stanislav Mrvka políkenským 
dětem předal klíč k otevření hřiště. Ty, bezpro-

středně po  jeho odemknutí, vyzkoušely s nad-
šením všechny herní prvky. Předmětem zakáz-
ky byla výstavba dětského hřiště v místní části 
Políkno v prostoru vedle stávajícího sportovní-
ho hřiště. Byla provedena úprava plochy, oplo-
cení a osazení herních prvků, vybraných osad-
ním výborem. 

Karolína Průšová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Druh 
odpadu Datum Umístění nádob

Čas
od do

VO, Z 5.10.2013
Radouňka - Náv. rybník 8:00 9:00

 - Na Kopečku 9:05 10:05
Zbuzany - Družstevní 10:10 11:10

VO, Z 5.10.2013

Otín - škola 11:30 12:30
 - u váhy 12:35 13:35

 - Jitka 13:40 14:40
 - Bobelovka 14:45 15:45

VO, Z 12.10.2013

Buk - u kapličky 8:00 9:00
 - Brož. zahrada 9:05 10:05

Matná 10:10 11:10
Děbolín 11:15 12:15

VO, Z  12.10.2013
Políkno- u bývalé školy 12:45 13:45

Horní Žďár 13:50 14:50

Harmonogram svozu odpadů
Druh 

odpadu Datum Umístění nádob
Čas

od do

VO, Z 19.10.2013
Dolní Radouň   - pískovna 8:00 9:00

Dolní Radouň   - náves 9:05 10:05
Dolní Skrýchov 10:10 11:10

Z 19.10.2013
Nežárka - Mládežnická 11:30 12:30

 - u hřiště 12:35 13:35

Z 19.10.2013
Sládkův kopec - u hřiště 11:30 12:30

Stará cesta 12:35 13:35

Z 19.10.2013
Vajgar - Řečička 8:00 9:00

Jáchymova - parkoviště 9:05 10:05
Denisova - u sběrny 10:10 11:10

Z 19.10.2013 Piketa - Žid. hřbitov 11:30 12:30

Veřejné projednání návrhu územního plánu se bude opakovat
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

V dnešních dnech se návrh Územního plánu Jindřichův Hradec (dále jen 
návrh ÚP) dostává do další fáze svého zpracovávání a to do opakovaného 
veřejného projednání. 

Opakované veřejné projednání se koná v divadelním sále kulturního 
domu Střelnice dne 17. října 2013 od 16.00 hodin.
Projednání se uskuteční za přítomnosti pořizovatele (pracovník MěÚ Jin-
dřichův Hradec, oddělení územního plánování), zpracovatele (Atelier 
T-Plan, s. r. o.), určeného zastupitele (místostarosta Ing. Bohumil Komí-
nek) a dalších zástupců města. 
V etapě dle §52 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), jejíž součás-
tí je i veřejné projednání, má každý občan možnost osobně se s návrhem 
územního plánu seznámit nejen na webových stránkách města (úřední 
deska, nebo odkaz „Územní plán“ na titulní straně www.jh.cz), ale také 
u pořizovatele, ulice Janderova 135 (vchod z Husových sadů), budova B, 
kancelář č. 103. A to ve lhůtě od 9. září 2013 do 24. října 2013 včetně. Sa-
motné veřejné projednání slouží k představení návrhu územního plánu, 
s výkladem projektanta a pořizovatele. 
Každý občan může k návrhu územního plánu uplatnit písemnou připo-
mínku. Písemné námitky proti návrhu územního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti a to po celou dobu zveřejnění návrhu (od 9. 
9. 2013 do 24. 10. 2013 včetně). Písemné námitky a připomínky adresuj-
te na MěÚ Jindřichův Hradec, oddělení územního plánování, Klášterská 
147/II, Jindřichův Hradec. Písemná námitka musí obsahovat odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení 
území dotčeného námitkou (nejlépe zákresem do mapového podkladu). 
Občané, kteří uplatnili námitku nebo připomínku v  zákonem stanove-
ných lhůtách v předchozích etapách, ji nemusí uplatňovat znovu. Po uply-
nutí lhůty po opakovaném veřejném projednání (tedy po 24. 10. 2013) bu-

dou veškeré námitky (správně podané při všech veřejných projednáních) 
zhodnoceny a bude zpracován návrh rozhodnutí o těchto námitkách, se 
kterým se bude dále pracovat podle požadavků stavebního zákona.  
Veřejné projednání přítomné občany seznámí zejména s  následujícími 
skutečnostmi:
• Dosavadní průběh procesu zpracovávání návrhu Územního plánu 

Jindřichův Hradec.
• Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, která nabyla účinnosti 1. 1. 2013 a podstatně pozměnila průběh 
pořizování návrhu územního plánu. Pořizovatel seznámí přítomné 
pouze s dílčími informacemi, které se bezprostředně týkají návrhu 
územního plánu.

• Řešení problematických míst, která se objevila po konání dvou před-
chozích veřejných projednání.

• Průběh jednání s  dotčenými orgány, tedy subjekty hájícími zájmy 
zvláštních právních předpisů (např. orgán ochrany životního pro-
středí, ochrany památek).

• Navazující průběh procesu pořizování směřující k vydání územní-
ho plánu.

Po výkladu pořizovatele a zpracovatele bude ponechán prostor pro disku-
si. Novela stavebního zákona (od 1. 1. 2013) dává nově občanům možnost 
seznámit se s návrhem ÚP a uplatnit námitky i připomínky ještě sedm 
dní po konání veřejného projednání. 

Doporučujeme občanům, pokud budou mít dotazy ke konkrétnímu po-
zemku, či konkrétnímu dílčímu řešení, aby využili celou dobu zveřejnění 
návrhu a přišli se informovat k pořizovateli na oddělení územního plá-
nování.

Bohumil Krejčí

Důležité upozornění!
Odbor dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec informuje ob-
čany, že se v úterý 8. října 2013 od 17.00 hodin v kinosále Kulturní-
ho domu Střelnice uskuteční veřejné projednání koncepce - Doprava 
v klidu v Jindřichově Hradci, což je dokument, který stanoví rozsah 

VO - velkoobjemový odpad 
Z - odpad ze zeleně Blanka Slavíková

ODBOR DOPRAVY

změn v systému parkování realizovatelných v horizontu 2 let v návaz-
nosti na dokončenou Komplexní koncepci dopravní obslužnosti měs-
ta Jindřichův Hradec. 

Zbyněk Heřman
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městská policie
Výpis z událostí
1. 9. 2013 v  cca 15.00 hodin vyjížděli strážní-
ci na  sídliště Vajgar, kde neshoda dvou souse-
dek vygradovala až ve fyzické napadení. Podsta-
tou sporu bylo obvinění sousedů, že sousedce 
do bytu namontovali kamery, kterými jí sledu-
jí. Touto představou byla natolik uchvácena, že 
vždy u sousedů zazvonila, a když jí otevřeli, pro-
běhla celý byt, aby je „nachytala“. Když se jí to 
nepodařilo, z bytu opět utekla. Toto chování by-
lo sousedy celkem v klidu tolerováno až do do-
by, kdy sousedku udeřila do zad taškou plnou 
kuchyňského nádobí. No a ta, protože měla dů-
vodnou obavu, že agrese vůči ní bude vzrůs-
tat, věc oznámila na  služebnu městské policie. 
Strážníci přestupek proti občanskému soužití 
řešili blokovou pokutou.

2. 9. 2013 v odpoledních hodinách exceloval za-
městnanec ostrahy v supermarketu Lidl. Po za-
držení pachatele krádeže několika sýrů a dvou 
balení sušenek, kdy zboží bylo absolutně ne-
porušené, učinil telefonické oznámení na  slu-
žebnu městské policie a  pachatele nechal i  se 
zbožím ve své  kanceláři a šel do jiné kanceláře 
„dělat papíry“. 
Zlodějíček seděl sám v  kanceláři, strážníci ni-
kde, tak si rozbalil jednu ukradenou sušenku 
a  snědl jí, stejný osud měla i  druhá sušenka. 
Když strážníci dorazili na místo, na stole leže-
ly odcizené sýry, dva obaly od sušenek a na žid-
li spokojený, nakrmený lapka. No, a  protože 
prodejně vznikla škoda, kterou pachatel neměl 
z  čeho uhradit, neb je bez domova a  bez pří-
jmů, tak strážníci přestupek zpracovali a předali 
právnímu oddělení MěÚ J. Hradec. Předtím ješ-

tě odpovědnou vedoucí poučili, že náhrada ško-
dy je věcí občanskoprávního řízení, které probí-
há soudní cestou. 
Také Vás napadá otázka, jestli by veškeré ná-
sledné řízení nebylo zbytečné, kdyby…?

6. 9. 2013 svérázným způsobem nakupovala 
v Kauflandu 70letá žena.  Z regálu si vzala do ru-
ky jedno balení perníčků, které na místě rozba-
lila, dva ochutnala a sáček vrátila zpět do regálu. 
Její počínání zaujalo zaměstnance ostrahy, který 
zrovna seděl u řídícího pultu místního kamero-
vého systému. Na paní si počkal za pokladnou 
a po té jí pozval spolu se strážníky do své kance-
láře. Zde paní své počínání odůvodnila celkem 
logicky. „Zvažovala jsem, jestli by mi chutnaly. 
Tak jsem je ochutnala. No, nebyly nic moc, tak 
jsem je vrátila“. Ještě, že nevrátila i ty snědené, 
pomysleli si strážníci a přestupek proti majetku 
vyřešili blokovou pokutou.

8. 9. 2013 kolem desáté hodiny večerní vyjíždě-
li strážníci na Bobelovku, kde  podnapilá matka 
s dcerou řešily údajnou a nepodloženou nevěru 

hlavy rodiny, která měla, dle nich, mít milostný 
poměr s manželkou souseda na patře. Když už 
to muž nemohl vydržet, tak je vyšoupl na chod-
bu a  zamkl za  nimi. No a  přeci si tak skvělou 
věc nenechají pro sebe. Takže jak byly v ráži, za-
čaly pěstmi bouchat na sousedovy dveře a když 
soused otevřel, tak mu vyčetly, že jeho žena má 
vztah s  jejich manželem a  otcem. To souseda 
pobavilo a  tvrzení dementoval. Jejich křik ov-
šem nepobavil ostatní nájemníky, kteří si stě-
žovali na rušení nočního klidu, proto strážníci 
oběma ženám napravili hlavu blokovou poku-
tou.

Ve  dnech 9. a  10. 9. 2013 okupoval jednu ze 
zdejších bank psychicky narušený muž. Hlasi-
tým křikem se dožadoval vyplacení jisté částky 
ze  svého účtu. Když nepochodil, tak intenzitu 
hlasu ještě zvýšil. První den, když ho strážníci 
z banky vyvedli, si lehl do vozovky před projíž-
dějící vozidla. Strážníci vozovku uvolnili a mu-
že odvezla sanita RZS. Druhý den byl muž 
v bance znovu. Několikrát byl vyveden a vždy 
se intenzita jeho chování stupňovala, až vygra-
dovala tím, že v bance začal převracet nábytek 
a  nakonec zdvihl stůl a  hodil ho proti skleně-
né přepážce, která jeho útok přestála bez úho-
ny. Následně byl odveden strážníky na služebnu 
městské policie, odkud se pokusil utéct. Při za-
držení se snažil strážníky kousat a škrábat, pro-
to mu byla nasazena pouta a opět přivolán vůz 
RZS, který muže transportoval do Psychiatrické 
nemocnice v Jihlavě.

Rudolf Gabriel

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2013
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, v platném znění, předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v nichž ve volebním obvodu Jihočeského kraje 
kandiduje 18 politických stran, politických hnutí a jejich koalic. Vzhledem k vyhlášení předčasných voleb prezidentem České republiky dochází při za-
jištění průběhu voleb ke zkrácení zákonem stanovených termínů.
VOLEBNÍ OKRSKY 
V JINDŘICHOVĚ HRADCi
Volební okrsky jsou od roku 1994 ze zákona 
stálé a v  Jindřichově Hradci jich bylo vytvo-
řeno 30. Umístění volebních místnosti zůstá-
vá zachováno ve  stejných objektech jako při 
volbě prezidenta republiky v  lednu letošní-
ho roku. Voliči se o  svých volebních okrs-
cích a  umístění volebních místností dozvědí 
na „Oznámení starosty města o době a místě 
konání voleb“. 

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ 
Volič může hlasovat ve  volební místnosti 
pro volební okrsek, kde je přihlášen k  trva-
lému pobytu a  tedy zapsán ve výpisu ze stá-
lého seznamu voličů. Volič však může hlaso-
vat i na voličský průkaz nebo může být zapsán 
do zvláštního seznamu voličů, který je vytvá-
řen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Volební místnosti budou otevřeny v  pátek 
od  14.00 do  22.00 hodin a  v  sobotu od  8.00 
do  14.00 hodin. Po  prokázání totožnosti 
a státního občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky obdrží volič úřední obálku. 
Poté v  prostoru určeném k  úpravě hlasova-
cích lístků vloží do  úřední obálky jeden vy-
braný hlasovací lístek a  úřední obálku vho-
dí před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Volič dává hlas jedné z politických stran, poli-
tických hnutí nebo koalic. Volič hlasuje tak, že 
ze sady hlasovacích lístků vybere hlasovací lís-
tek té strany, kterou chce volit. Na tomto vybra-
ném hlasovacím lístku může volič zakroužková-
ním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 

JAKÝM ZPŮSOBEM VOLIČI OBDRŽÍ 
HLASOVACÍ LÍSTKY
V případě konání předčasných voleb je termín 
doručení hlasovacích lístků stanoven nejpozdě-
ji jeden den před konáním voleb. Město Jind-
řichův Hradec se bude snažit doručit hlasovací 
lístky všem voličům nejpozději o víkendu před 
konáním voleb. Pokud sady hlasovacích lístků 
nebudou obcím doručeny včas, bude jejich do-
ručení voličům probíhat až v týdnu konání vo-
leb. Pokud se volič z  nějakého důvodu k  hla-
sovacím lístkům nedostane nebo je nějakým 
způsobem znehodnotí, pak si bude moci vy-
zvednout úplnou sadu hlasovacích lístků před 
volbami na podatelně Městského úřadu Jindři-
chův Hradec a ve dnech voleb přímo ve voleb-
ní místnosti, kde budou v  dostatečném počtu 
k dispozici.

Karel Přibyl 
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společenská kronika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 6. září se uskutečnilo v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. Přiví-
tány byly tyto děti: Ludačka Jáchym Pavel, Medková Lucie, Kubišta Patrik, Brandová Emma, Bulant Ondřej, Ferková Eliška, Fertál Tobiáš, Harudová 
Adéla, Havel Štěpán, Janočková Sára, Kos Jan, Lapka Matěj, Machart Šimon, Mašková Dominika, Růtová Nela, Svoboda Eliáš František a Fric Tomáš.

V pátek 20. září se uskutečnilo v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. Při-
vítány byly tyto děti: Krcháková Vivien, Dvořák Marek, Hrodějová Valentina, Jedlička Petr, Kaiserová Michaela, Kovandová Klára, Svobodovi Adam a 
Eliška, Šmídová Aneta, Štěpánková Justýna, Urbanová Berenika a Vlková Kristýna.

Karolína Průšová
Foto: Petra Jouzová

policie čr
Projekt „Řídím - piju nealko pivo“
Dopravní policisté z města nad Vajgarem se zapojili do celorepublikové dopravně preventivní akce s názvem „Řídím 
– piju nealko pivo“. V závěru srpna na silnici 1/34, na odstavné ploše vedoucí z Jindřichova Hradce ve směru na Tře-
boň, v době od 9.00 do 10.00 hodin dopravní policisté pprap. Petr Šimic s kolegou pprap. Ondřejem Novákem zasta-
vili a zkontrolovali společně s tiskovou mluvčí por. Hanou Millerovou celkem 47 řidičů. 
45 řidičů prošlo silniční kontrolou včetně dechové zkoušky bez závad. Za odměnu od promotérky Českých pivova-
rů a sladoven, slečny Kateřiny, obdrželi nealkoholické pivo a drobné upomínkové předměty. Řidiči sami policistům 
pochvalovali tuto akci, neboť dle jejich slov se jedná o akci, která má z preventivního hlediska svůj smysl. 
Dva řidiči se dopustili drobných prohřešků, které byly vyřešeny ze strany dopravních policistů na místě do-
mluvou.
Cílem tohoto preventivního projektu zaměřeného na požívání alkoholu je představení a rozšíření povědomí 
o nealkoholickém nápoji pro řidiče, který je možnou alternativou z hlediska bezpečnosti a dodržování do-
pravních předpisů.  
Pokud se projekt osvědčí, bude realizován i v letech nadcházejících.

Hana Millerová
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Celkově poklidný se jevil v Jindřichově Hradci měsíc říjen 1913. Nový školní rok se dostal do obvyk-
lých obrátek, úroda byla sklizena a celé město žilo nastalým poklidnějším podzimem a přípravami 
na zimní období. Díky každoročními velkorysému daru zdejší vrchnosti připravovali dříví na zimu i ti 
nejchudší, lovil se Holenský rybník.  Jasným znamením, že i zemědělská sezona je u konce, bylo ozná-
mení znovuotevření zimní hospodářské školy. Návštěvnickou sezonu končilo v říjnu i zdejší muzeum, 

které tehdy ještě nevystavovalo Krýzovy jesličky a nepřipravovalo se na zájem návštěvníků ve vánočním období, jak je tomu dnes. Naopak začínalo období 
koncertů, kulturních programů a také nabídek literatury pro dlouhé zimní večery. V říjnu 1913 nabízelo knihkupectví A. Landfras Syn jako novinku vzpomín-
kovou knihu Mému rodišti, kterou věnovala Jindřichovu Hradci herečka Adéla Volfová. 

3. října 1913
Koncert
Zpěvácký spolek „Černín“ pořádá již zítra v so-
botu dne 4. října ve dvoraně Střelnice koncert 
ve  prospěch svatováclavského daru Ústřed-
ní Matice Školské. Přispěj každý hřivnou svou 
k dílu záchrany naší mládeže – národa budouc-
nosti!

Volný vstup do musea
bude letos naposled v neděli dne 12. října. Vy-
staveny budou přibylé obrazy, sbírka starých ka-
ret a urovnaný výbor střepů nádob vykopaných 
na úpatí tvrziště lásenického. V oddělení lido-
vém, jehož zkatalogisování po  práci 1 ¾ roku 
jest dokonáno, obrací se pozornost návštěvníků 
na nově urovnanou sbírku čepců a šněrovaček. 

Pozdní květ
Mistr nožířský p. J. Nikodém přinesl do redak-

ce naší větévku jabloně osetou krásnými květy.
Teploměrná a dešťoměrná zpráva 
za měsíc září 1913
Nadešel sice podzimek s chladem a studenem, 
ale měsíc září vyznamenával se nad ostatní mě-

síce jasným nebem a byl více slunečným než je-
ho předchůdce srpen. Jasných slunečných dnů 
bylo 11, polojasných 8, deštivo bylo 11 dnů, 
ač i v ty dny chvílemi slunce zazářilo a obloha 

se někdy vyjasnila, tak že vlastně jenom 5 dní 
slunce nezasvitlo. Průměrná teplota celého mě-
síce jest +12°C (loni byla +8,2 °C)., srpen měl 
14,6 °C. První dny v měsíci měnil se vítr stále, až 
od 19. vítr vál stále od západu až do 27. září, ale 
od 28. sv. Václava do 30. vane východ. silný, jenž 
zvedá prach a jest odporný prášivec na silnicích 
i  nově vydlážděných ulicích a  třídách měst-
ských. Úroda obilí i  otava jest sklizena, bram-
bory se kopají a pilně svážejí domů i do továrny. 

Nepovolaní zahradníci
Dohližitel sadů Svatojakubských přistihl minulé 
dni v sadech 2 ovce, jak si na keřích pochutnávaly. 
Ovce byly uzavřeny a majiteli dostalo se výstrahy.

10. října 1913
Na zimní hospodářské škole 
v Jindř. Hradci

(pokračování na str. 8)

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec 

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 8. 8. 2013 do 9. 9. 2013 nás opustili: 

Marie SMRČKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 9. 1932 8. 8. 2013 
Kristina HŘEBÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 1. 1928 10. 8. 2013
Anežka VOPRAVILOVÁ, Lodhéřov 13. 1. 1922 8. 8. 2013
Marie VÁGNEROVÁ, Jarošov nad Nežárkou 12. 1. 1920 10. 8. 2013
Marie KUBÍČKOVÁ, Deštná 4. 11. 1921 11. 8. 2013
Josef KOZÁK, Kunžak 29. 8. 1955 13. 8. 2013
Halina NEUMANOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 6. 1949 14. 8. 2013
Karolína JANÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 9. 1983 15. 8. 2013
Alena MASAŘOVÁ, Děbolín 13. 4. 1940 17. 8. 2013
Anděla  VONDRUŠOVÁ, Popelín 14. 2. 1921 17. 8. 2013
Marie HANOLDOVÁ, Nová Bystřice 4. 8. 1927 20. 8. 2013
MUDr. Josef HAMPL, Jindřichův Hradec 24. 3. 1924 21. 8. 2013
Pavlína HESSOVÁ, Číměř 9. 6. 1937 21. 8. 2013
Jan SCHNEIDER, Jindřichův Hradec 22. 11. 1949 22. 8. 2013
Božena VAŇKOVÁ, Chlum u Třeboně 14. 5. 1930 24. 8. 2013
Karel  BARTÁK, Jindřichův Hradec 25. 7. 1946 26. 8. 2013
Anna  DAŇHELOVÁ, Lásenice 27. 12. 1945 27. 8. 2012
Jaroslav DVOŘÁK, Jindřichův Hradec 17. 4. 1949 28. 8. 2013
Ladislav KOPET, Jindřichův Hradec 9. 4. 1920 29. 8. 2013
Pavel SOSNA, Březová-Sokolov 4. 12. 1939 29. 8. 2013
Václav MYSLIVEČEK, Nová Bystřice 18. 7. 1946 8. 9. 2013
Václav ČIHÁK, Hradiště u N. Bystřice 22. 9. 1923 4. 9. 2013
PhDr. Vlasta ŠETKOVÁ, Újezd nad Lesy 14. 12. 1935 2. 9. 2013
Ludvík SVOBODA, Jindřichův Hradec 2. 7. 1941 9. 9. 2013

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.
Hana Palusková, Michal Žoudlík
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…abychom nezapomněli      Pamětní deska Václava Vojtěcha Nováka
Pamětní deska umístěná na  ohradní 
zdi v  Jáchymově ulici (naproti střed-
ní odborné škole a  učilišti) nám při-
pomíná místo, kde si nechal akade-
mický malíř V. V. Novák v roce 1964 
za  pomoci svých uměleckých přátel 
vystavět zahradní ateliér, v němž tvořil 
za svých častých letních pobytů.
 Již v  roce 1931 totiž poprvé za-
vítal do  jižních Čech, jmenovitě 
na Soběslavsko. Místní krajina se mu 
zalíbila natolik, že se od té doby na jih 
neustále vracel. V  období II. světo-
vé války totiž žil a  pracoval střídavě 
na několika místech v jižních Čechách 
i  v  Praze. Do  Jindřichova Hradce se 
postupně dopracoval přes Třeboň 
a Stráž nad Nežárkou.
 I  když se Václav Vojtěch Novák 

narodil v Semilech, dětství a mládí prožil po přestěhování rodiny v Praze, 
kde také vystudoval gymnázium. V době I. světové války vstoupil do sou-
kromé školy kreslení prof. Boháče na Praze – Smíchov, z níž po úspěšném 
složení zkoušek r. 1918 nastoupil na Akademii výtvarných umění. Zde nej-
prve absolvoval přípravný kurz u prof. Loukoty a následně přešel do spe-
ciálních ateliérů profesorů Bukovace, Pirnera a Nechleby. U toho také svá 
studia roku 1926 úspěšně zakončil. Po studiích se stal kmenovým členem 
Výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze. Ve 20. letech 20. století tvořil 
pod vlivem sociálního umění. Začínal jako portrétista a figuralista, ale také 
vytvořil několik zátiší inspirovaných moderními francouzskými malíři. Svá 
díla od roku 1929 opakovaně prezentoval v Alšově síni Umělecké besedy. 
Následovaly výstavy v Rubešově galerii, v Besedě a v Národní galerii v Pra-
ze. Velkou samostatnou výstavu měl r. 1965 i ve Švýcarsku.
 Od  studijních let hodně cestoval po  Francii, kde často za-
chycoval život v  přístavech. Díky těmto cestám se postupně zaměřil 

na  krásy české krajiny. Začal malovat 
dramatické krajinné scenérie v českých 
a  slovenských horách, ale i  v  Posáza-
ví a  v  okolí Prahy. Od  počátku 30. let 
se nechal inspirovat i  jihočeskou kra-
jinou, která ho natolik uchvátila, že se 
stala stěžejní v  tvorbě 60. let za  zmi-
ňovaných pobytů na  Jindřichohradec-
ku. Po  II.  světové válce zastával řadu 
významných funkcí v  různých výtvar-

ných organizacích, až nakonec získal v roce 1961 titul Zasloužilý umě-
lec. V této době začal opět cestovat, navštívil Polsko, Maďarsko, Balkán, 
Itálii, Tunisko a  dostal se až do  Číny, Vietnamu a  Sovětského Svazu. 
Ve všech zemích v rámci přehlídek československého umění vystavoval.
V muzeu, které 
patří mezi hlav-
ní opatrovatele 
autorova umě-
leckého odka-
zu, je ve  sbír-
kách uchováván 
pravděpodob-
ně jeden z  po-
sledních auto-
rových obrazů. 
Nedokončený 
obraz, jehož 
pozadí je za-
plněno typic-
kým panoramatickým pohledem na starý Jindřichův Hradec, byl rozma-
lován na  zahradě letního ateliéru pravděpodobně v  létě roku 1969, pár 
měsíců před smrtí.

Jakub Valášek

počne nový školní rok v úterý dne 4. listopa-
du t.r. Přijímají se žáci, již dosáhli stáří 14 ro-
ků. K zápisu donésti dlužno doklad o dosažení 
zmíněného stáří, nejlépe poslední školní vy-
svědčení. Také starší žáci se přijímají a dopo-
ručuje se návštěva školy pro dospělé rolnické 
synky, kteří na statku otcovském jsou zaměst-
nání a  kteří jej jednou zdědí. Vyučování trvá 
do  konce března – 5 zimních měsíců. Školné 
ani zápisné se neplatí. 

17. října 1913
Dar
Jeho Excellence vysoceurozený Pán Eugen hrabě 
Černín daroval jako každoročně i  na  rok 1913-
1914 100 metrů dříví ku rozdělení mezi místní 
chudé. Za šlechetný velikomyslný dar tento vzdá-
vá řiditelství ústavu chudých své nejuctivější díky. 

Z Vesny
Tyto dny ve  vší tichosti zasazena byla deska 
v sadech sv. Jakubských k památce zakladatele 
těchto sadů lesnímu radovi Jiřímu Wachtlovi.

24. října 1913
Z přehledu důležitých 
politických událostí
Dne 17. října: Německá vojenská vzducholoď 
L.2 vybuchla, při čemž celá posádka, 30 mužů, 
přišla o život. V 7 letech 10. katastrofa Zeppeli-
nových balonů. 

Koncert Pepy Bartoně
Hudební jednota naše vykonala velký čin, po-
zvavši k nám „malého krále houslí“ k nedělnímu 
koncertu. Šli jsem sice s nedůvěrou, nepřehání-li 
pověst o zázračném dítěti, vždyť teď jsou zázraky 
až příliš řídké, - ale naše nedůvěra byla zaplaše-
na hned prvním tonem Bruchova koncertu, který 
zazněl pod jistým tahem smyčce malého virtuo-
sa do přeplněného sálu. Pepa Bartoň je rozhod-
ný talent, a to talent lyrický. Pod malými prstíky 
tryskaly tony jiskřivé a housličky zpívaly, doslova 
zpívaly. A malý klučina stál, tiše jen tiskl tvářičku 
v svému nástroji, smyčec se kmital – vše tak při-
rozené, nikde nevidět námahy, obtíží. To dítě je 
vskutku suverenním pánem svého nástroje! 

Sokol jindřichohradecký
letos poprvé pořádá Sokolskou besedu a  sice 
dne 9. listopadu t. r. na  Střelnici. Účel besedy 
jest propagovati myšlenku sokolskou a  získati 
jí nových příznivců, příznivce stávající pak po-
vzbuditi a si zachovati pro všc sokolskou, jež má 
tak dalekosáhlý význam národní. 

31. října 1913
Přednášku A. V. Friče 
pořádá zdejší spolek vojínů a úředníků v úterý 
dne 4. listopadu o 8. hodině večerní na Střelnici. 
Tato zajímavá přednáška o thematu „Mezi Indi-
ány Jižní Ameriky“ doprovázená bude více jak 
200 světelnými obrazy.

Adéla Volfová: Svému rodišti
256 stran s illustracemi a originální obálkou 
V. Olivy. Cena K  4. K  nečetným memoiro-
vým spisům naší literatury – jež mají tím 
větší půvab, týkají-li se divadla – ode vždy 
drahého českým srdcím, přibude tímto dí-
lem nová kniha ceny trvalé, psána slohem 
prostým a  půvabným. Spisovatelka, právem 
oblíbená členka našeho Národního diva-
dla, vypravuje tu o  svém dětství, stráveném 
v  rodném Jindřichově Hradci, o  své trni-
té dráze umělecké u  kočujících společností 
a  posléze o  tom, jak pílí a  poctivostí umě-
leckou domohla se místa u naší první sceny. 
Kniha bude oblíbenou četbou každé vzděla-
né české paní a dívky. Zajímavý spis ten má 
na skladě A. Landfras Syn v J. Hradci. 

Při lovu Holenského rybníka
dne 28. a  29. t.m. konaném vyloveno: 17549 
kusů kaprů, 99 candátů, 173 štik, 74 línů, 300 
okounů, 12 sumců, v okrouhlé váze 400 q.

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete stu-
dovat v  knihovně jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského kláštera vedle kostela sv. 
Jana Křtitele a  je veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

V. V. Novák ve svém ateliéru v roce 
1966 (obálka časopisu Květy, 

roč. 16, 22. října 1966)

Novákův letní ateliér v Jindřicho-
vě Hradci v roce 2001

V. V. Novák, Květinová zahrada II, 1969, olej/plátno 
(sbírka Muzea Jindřichohradecka)
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Na Bobelovce děti hledaly poklad, sjížděly potok a bály se
„To jsme se teda sekly v odhadu,“ s úsměvem přiznaly sestry Radka Peckertová a Věra Neidro-
vá z občanského sdružení Bobeláček, které sídlí v Otíně u Jindřichova Hradce. „Já tipovala tři, 
moje ségra tak dvě desítky dětí,“ říkala Věra. Skutečnost, že na akci o poslední srpnové sobotě 
přišlo 48 dětských účastníků, tedy notně překvapila obě.

Ve stejný den se v centru okresního města ko-
nala obdobná akce většího rozsahu, na Bobe-
lovce ovšem „Rozlučka s prázdninami“ zača-
la v pozdějším odpoledni a byla rozložena až 
do  večerních hodin, takže se nalezly i  tako-
vé děti, které stihly v jednom dni dvě účasti.
Vše začalo plněním úkolů na  „Cestě za  po-
kladem“, ta vedla od stanoviště ke stanovišti 
pomocí fáborků, na  jejímž konci byla truh-
la plná zlata a drahých kamenů. Následovalo 
tvoření v malé dílně, dětská diskotéka a sjíž-
dění Hamerského potoka na kuriózních pla-
vidlech. V  proudu říčky byly k  vidění nec-

ky, prámy nebohých trosečníků, pneumatiky 
od traktoru i vana určená ke kruponu. S vo-
dou se více i  méně úspěšně potýkaly hmy-
zí, dětské i věkem omšelé posádky. Vyvrcho-
lením bezvadného odpoledne a  večera byla 
„Stezka odvahy“. Některé děti se těšily, ji-
né se bály, některé naoko, druhé doopravdy. 
Trasa je zavedla například k  hodnému has-
trmanovi Hameráčkovi, ale také k  jedovaté 
Mochomůrce – Václavu Rásochovi, a  to už 
byl důvod mít pro strach uděláno…

Roman Pišný

Novinky z Okénka
Podzim  přivítalo Občanské sdružení Okna s plnou aktivitou a s pomo-
cí přátel i příznivců. Začátek září byl pohádkový - 10  dospělých klientů 
chráněného bydlení a sociálně-terapeutické dílny spolu se dvěma pracov-
nicemi Oken prožívalo pohádkový týden u rybníka Mrhal. Týden byl za-
měřen na aktivní rekreaci s prvky dramatické výchovy a muzikoterapie. 
Mne tentokrát v roli návštěvníka přivítala milá atmosféra, okořeněná di-
vadlem O Červené Karkulce. Scénář, kostýmy a realizaci vytvořili klienti 
přímo na pobytu pod vedením Hany Landové a Andrey Kröpfelové. A že 
se při tom výborně pobavili, bylo vidět z jejich nadšených výkonů.
13. září ráno jsme přicházeli do Oken plní obav - den začal vydatným deš-
těm a přitom hodinu po poledni měla na Střelnici vypuknout květinová 
show doplněná módní přehlídkou. Vše se v dobré obrátilo - déšť se zklid-
nil a v pořadí 12. Květinové odpoledne pořádané Ing. Vladimírem Nos-
kem dopadlo výborně. Výtěžek z prodeje květin činil 20 000 Kč, z prode-
je výrobků chráněných a sociálně-terapeutických dílen Okénko 9 000 Kč. 
Všem, kteří nás přišli podpořit, upřímně děkujeme!
Jak jsem již několikrát psala - Okna slaví v letošním roce 10 let od své-
ho vzniku. Z čistě dobrovolnické organizace, která začala s prvním da-
rem ve výši 4 500 na účtu a pár nadšenými dobrovolníky, je dnes poměr-
ně velké sdružení. Organizace zaměstnává celkem 30 lidí, z nichž 19 je 
se zdravotním handicapem, provozuje chráněné a sociálně-terapeutické 
dílny, chráněné bydlení, realizuje 3 dobrovolnické programy a celou řadu 
dalších aktivit. Novým programem Oken je Centrum pro rodinu Okén-
ko, - toto centrum poskytuje poradenské, psychoterapeutické a speciálně 
pedagogické služby. V současné době Okna provozují 4 pracoviště, páté 
pracoviště  pro rodinné centrum, je ve stavu zrodu. Během let nám při-
bylo nejen množství klientů a aktivit, přibývají také příznivci. Velkou ra-

dost nám udělala nabídka  Jindřichohradeckého symfonického orchestru, 
který ve prospěch Oken pořádá dne 20. října 2013 v Domě dětí a mládeže 
benefiční koncert, jehož hostem je Václav Hudeček. Přátelům z orchest-
ru za tento úžasný nápad velmi děkujeme! Na krásné tóny a milá setkání 
se velmi těšíme a vás všechny, kteří máte rádi místní „Symfoňák“ i Ok-
na, srdečně zveme. Věříme, že společně strávené chvíle s krásnými tóny 
a ve společnosti dobrých lidí, budou pohlazením pro duši! 

Drahomíra Blažková

Jindřichohradecký symfonický orchestr slaví 15. narozeniny 
Je to již 15 let od doby, kdy dva jindřichohradečtí hudební nadšenci, Pe-
tr Bajer a Bohumil Komínek, dali konkrétní podobu svému snu a vzni-
kl Jindřichohradecký symfonický orchestr. Málokteré město se může po-
chlubit svým vlastním symfonickým orchestrem, který je navíc na velmi 
dobré úrovni. 
Pro sváteční koncert pořádaný u  příležitosti výše uvedeného výročí se 
nám podařilo oslovit velmi speciálního hosta. Vystoupí legenda houslo-
vé hry Václav Hudeček. A jak oslavit výročí smysluplně? No přece pomocí 
těm, kteří jsou odkázáni na své okolí. Občanské sdružení Okna bylo pro 
nás jasnou volbou. Víme přesně, že námi vybrané peníze budou využity 
opravdu smysluplně. Název občanského sdružení vznikl z prvních písmen 
slov otevřenost, komunikace, naděje a aktivita. S těmito slovy se mohou 
ztotožnit i členové orchestru. 

Benefiční koncert se bude konat 20. října 
od  19.00 hodin v  sále Domu dětí a  mlá-
deže. Po delší době se k nám vrací dřívější 
šéfdirigent Petr Píša. Na programu budou 
Mazurek a Romance od Antonína Dvořáka 
a  Symfonie č. 3 „Eroica“ od  Ludwiga van 
Beethovena.
Václav Hudeček byl po studiích na pražské 
konzervatoři a AMU jedním z posledních 
žáků ruského houslového virtuosa Davida 
Oistracha. Už v  15 letech získal prvenství 
v soutěži Concertino Praga a v téže

(pokračování na str. 10)
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době hrál s Royal Philharmonic Orchestra v Londýně Paganiniho koncert. 
Tím začala jeho mezinárodní umělecká dráha, která ho zavedla do celé-
ho světa. Václav Hudeček se neomezuje jen na skladby starých mistrů, ale 
rozšiřuje svůj repertoár i o díla XX. století, a dokonce neopomíjí ani sou-
dobé české autory. Je sympatické, že se snaží pomoci nastupující houslové 
generaci. Každoročně pořádá letní houslové kurzy v Luhačovicích a těm 
nejlepším dává prostor na svých koncertech.
V podání Václava Hudečka uslyšíme dvě skladby Antonína Dvořáka. Roman-
ce vznikla na žádost koncertního mistra Prozatímního divadla Josefa Markuse 
pro výroční koncert Penzijního spolku divadelního sboru a orchestru. Sklada-
tel použil část pomalé věty svého Smyčcového kvartetu f moll a vznikla lyric-

ká, zvukově půvabná skladba. Mazurek Dvořák napsal krátce po orchestrální 
verzi první řady Slovanských tanců. Má s nimi hodně společných prvků v živé, 
rytmicky výrazné stylizaci polského tance s volnějším, něžným intermezzem.
Patnáctileté výročí si zaslouží provedení nejdokonalejší orchestrální for-
my, a  to symfonie. Pro tento večer vybral dirigent Petr Píša Symfonii 
č. 3, která bývá také nazývaná Eroica. Původně tuto skladbu psal Ludwig 
van Beethoven pro Napoleona. Když ale Napoleon zradil myšlenky Velké 
francouzské revoluce a nechal se korunovat císařem, Beethoven své věno-
vání zrušil a dílo věnoval „památce hrdinů“.

Ludmila Plachá

Do Týdne knihoven se zapojí i jindřichohradecká vysoká škola
Knihovnické a informační centrum Fakulty managementu VŠE se připojuje k celorepublikové akci „Týden knihoven“, která se uskuteční ve dnech od 30. 
září do 4. října 2013. Protože knihovna fakulty managementu patří mezi vysokoškolské knihovny, je program přizpůsoben tomuto zaměření a nese ná-
zev „KIC PRO VÁS“. Cílem je propagovat Knowledge (vědomosti), Information (informace) a Culture (kulturu), tedy seznámení s kvalitním stávají-
cím knihovním fondem a novinkami, i s výstavkou nejstarších učebních materiálů. S elektronickými informačními zdroji a citacemi se budou moci ná-
vštěvníci obeznámit ve středu 2. října od 12.45 hodin ve studovně FM. 
A protože vysoká škola má plnit další funkci, podílet se na kulturním 
rozvoji společnosti, bude pod pojmem Culture uspořádána výstava ob-
razů Věry Mrázkové s  názvem Tvoje světlo. Navazuje na  výstavní fa-
kultní cyklus „Co děláme, když neděláme“ aneb volnočasové aktivity 
pedagogů a zaměstnanců fakulty. Věra Mrázková je referentka studij-
ního oddělení Fakulty managementu VŠE, která vystudovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Brně a nyní ve svém volném čase výtvar-
ně tvoří pod vedením akademického malíře Teodora Buzu. Slavnostní 
zahájení výstavy obrazů Věry Mrázkové se uskuteční ve středu 2. října 
2013 od 17.00 hodin ve studovně Fakulty managementu VŠE v Jarošov-
ské ulici. Jste srdečně zváni.

Věra Kubátová

Proměny krajiny 
V  minulých letech občanské sdružení Hamerský potok pořádalo 
vždy na podzim vycházky po okolí, při nichž jsme porovnávali obraz 
současné krajiny se zákresy v historických mapách z 19. století (tzv. 
„Císařské otisky“). Letos bereme staré mapy opět do ruky a tentokrát 
nevyrážíme do terénu, ale ve čtvrtek 17. října v 17.00 hodin míříme 
do místní knihovny. Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. zde povede bese-
du s názvem „Proměny krajiny“. Zaměří se na historii krajiny s ohle-
dem na změny stavu vodstva, porostů a hospodaření v krajině. Do-
zvíme se, jak s tím souvisejí změny v kvalitě vod a jak je ovlivňováno 
místní klima. 
Tato akce je financována z grantového programu Jihočeského kraje 
pro rok 2013. Činnost Hamerského potoka o. s. podpořilo v letošním 
roce také Město Jindřichův Hradec.

Jana Dvořáková

Jindřichohradecký zpravodaj informuje
Pro oběti trestných činů je tu už 22 let Bílý kruh bezpečí
Oběti několik desítek případů té nejzávažnější kriminality již letos nalezly 
pomoc v Bílém kruhu bezpečí, konkrétně v poradně v Českých Budějovi-
cích. Trauma, mnohdy na celý život, si nesou nejenom oběti a pozůstalí, 
ale i jejich příbuzní. Od ledna tohoto roku je všem lidem traumatizova-
ným trestným činem k dispozici bezplatně pomoc případového manaže-
ra Bílého kruhu bezpečí. Ten je připraven obětem poskytnout okamžitou 
pomoc v náročné životní situaci. Jedná se především o zvládnutí různo-
rodých aktuálních potřeb, poskytnutí právních informací a psychologic-
ké podpory. Případně umí zprostředkovat terapeutický program, který 
poskytne Bílý kruh zdarma zvlášť zranitelným obětem v  rozsahu deseti 
sezení.
Pomoc funguje v  rámci celého Jihočeského kraje a obětem je poskytována 
jak ve spolupráci s Policií ČR bezprostředně po oznámení, tak i obětem, kte-
ré trestný čin neohlásily a přijdou osobně nebo zavolají. Stojí tak mimo sys-
tém, snaží se s činem vyrovnat samy a Bílý kruh jim v tom pomáhá. To se 
týká zejména případů znásilnění, kde je počet oznámených trestných činů 
pouhých 5 %. 
V tomto roce případová manažerka Bílého kruhu bezpečí nejčastěji po-
máhala obětem loupežných přepadení, znásilnění, sexuálního zneužívání, 
domácího násilí či stalkingu. 
Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí v rámci České republiky téměř 12 000 
kontaktů. Už 22 let poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc 
obětem všech druhů trestných činů, svědkům a pozůstalých po obětech. 
Potřebujete-li v  Jihočeském kraji pomoc, stačí v  pracovní dny zavolat 
na číslo 734 479 644. Poradna sídlí na adrese Riegrova 51 v Českých Bu-
dějovicích. K dispozici je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu telefonická krizo-
vá pomoc Bílého kruhu bezpečí na telefonním čísle 257 317 110.

Projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, evidenč-
ní číslo CZ.1.04/3.1.02/86.00105 je financován z prostředků ESF prostřed-
nictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Lenka Suková

Navzájem si pomáhat se snaží nová on-line databáze kontaktů
Problémem vysoké nezaměstnanosti se zabývá nově vznikající společnost 
RODAKO s. r. o. Aktuálně vytváří databázi zájemců o práci chůvy, hospo-
dyně, pečovatelky o seniory nebo asistenta pro handicapované na strán-
kách www.rodako.cz (http://www.rodako.cz/). Tato databáze funguje 
po celé České republice. Každý zájemce o práci si vytvoří svůj profil, kde 
zveřejní požadovanou výši mzdy, dovednosti, zkušenosti, atd.
Zájemci o tyto služby si budou moci profily prohlédnout, následně nabí-
zejícího kontaktovat.
Cílem projektu je spojit tyto dvě skupiny tak, aby bylo usnadněno neza-
městnaným najít požadovanou práci a zájemcům o tyto služby byly pak 
nabídnuty bez agenturních provizí za přijatelné ceny.
Dalším cílem je tak zpřístupnění služeb pro domácnost většině rodin 
v ČR tak, aby si je mohla dovolit i rodina s průměrnými příjmy.

Martin Mynář

VĚRA MRÁZKOVÁ

TVOJE SVĚTLO
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ChCete náS?
PUKY, čivava, pes, cca 8-9 let, kastrovaný
Puky je již starší pejsek, ale delší pro-
cházku v pohodě zvládne, s ostatními 
pejsky vychází skvěle. Je slepý na le-
vé očičko. Je to velký mazel, postelo-
vý pejsek, svého páníčka dokáže bez-
mezně milovat a je velmi vděčný. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

JEANE, fena, kříženka, 3 roky, kastrovaná 
Jeane žila celoročně venku, v neza-
teplené boudě, bez lidského kontak-
tu. Je to velmi milá, temperamentní, 
nenáročná fena. Ráda se mazlí, apor-
tuje. Zvládá chůzi na vodítku, na vol-
no. V bytě je čistotná. S ostatními pejsky vychází dobře. 
Vhodná do rodiny s dětmi.
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady) 

CIRA, kříženka staforda či pitbulteriera, 1-2 roky, kastrovaná 
Cira je mladá klidná pohodová fenka. S 
ostatními pejsky vychází dobře, na vo-
dítku chodí pěkně. Je bezproblémová, 
velmi kontaktní, bude vhodná do by-
tu i do domku se zahrádkou, avšak se 
spaním uvnitř. Při zavření do kotce má tendenci utíkat, potře-
buje kontakt s lidmi. Je vhodná i k dalšímu pejskovi i k dětem.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

KEVIN, pes, lhasa apso, 2 roky
Kevin žil od štěněte se starší paní, 
která nyní zemřela. Je zvyklý v bytě, 
celkem poslušný, jen je nyní zmatený 
z toho, co se s ním děje. Nevadí mu 
ostatní pejsci ani kočičky. Prozatím 
není vhodný k dětem, jelikož se zatím při manipulaci, co se 
mu nelíbí, ožene, ale jistě je to jen prvotní nezvyk.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor) 

FRAM, pes, kříženec, 3,5 měsíce
Fram je malé štěně, které většinu 
svého života prožilo v lese. Hygienu 
zvládá perfektně, chůzi na vodítku i 
na volno také. Bude střední velikos-
ti, cca 15 kg. Byl odčerven, odblešen, 
vykoupán, naočkován a načipován. 
S ostatními pejsky vychází skvěle, kočičky mu také nevadí.
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady) 

JESYNKA, kříženka rotvajlera a dobrmana, fena, 1 rok
Daruji roční kříženku rotvajlera 
a dobrmana. Jesynka pochází z útulku, 
bohužel ji již nemohu mít. Jesy je zvyk-
lá na lidi, které doslova miluje. Potře-
buje pevnou ruku - chodila na cvičák, 
takže umí základní povely. Je zvyklá v bytě. Když je v kotci ne-
bo boudě, tak ze začátku vyje, ale potom „dá pokoj“. Jinak je to 
moc milá fenečka. Také je zvyklá na ostatní zvířata včetně ko-
ček. Z minulosti měla asi špatné zkušenosti, tak se bojí prud-
kých pohybů, ale jinak je zlatá. Jesynka je očkovaná, pravidel-
ně odčervovaná, kastrovaná není. Byla bych moc ráda, kdyby 
se dostala do dobré rodiny.
Kontakt pro zájemce - 776 312 225 
(Roudné u Českých Budějovic) 

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

Klára Zdeňková

Výstava speciálních pomůcek
Současná doba nabízí různé možnosti získání kompenzačních pomůcek 
i poměrně velký počet více či méně specializovaných výrobců a distri-
butorů. Často není jednoduché se zorientovat a vybrat si pomůcku, 
která vyhovuje potřebám jednotlivce. Ojedinělou možnost setkat 
se s odborníky a speciálními pomůckami nejen pro osoby sla-
bozraké a nevidomé nabízí Centrum pro zdravotně postižené Ji-
hočeského kraje, o. s., pracoviště v Jindřichově Hradci. Ve spolu-
práci se Spektrou, v. d. n.,  Praha pořádá výstavu moderních pomůcek 
pro zrakově i tělesně postižené osoby, pro dyslektiky a další jedince se spe-
cifickými vadami jemné motoriky a komunikace. 
Akce bude probíhat dne 16. 10. 2013 od 9.30 do 15.00 hodin v prostorách jindřichohra-
deckého pracoviště CZP JK, které se nachází v budově Úřadu práce ČR (vchod k výtahu 
z Janderovy ulice). Příchozí si budou moci prohlédnout a vyzkoušet pomůcky, se kte-
rými se mohou setkat pouze na specializovaných pracovištích organizací zaměřených 
svou činností na  tuto problematiku a působících pouze v krajských městech. Jsou to 
například kamerové lupy, čtecí přístroje, mluvící telefony, komunikační zařízení, ovlá-
dání počítače pomocí pohybu hlavy nebo úst aj. Tyto moderní pomůcky jsou vhodné 
také pro seniory a osoby, které pro svou profesi nebo volnočasové aktivity uvítají speci-
fičnost těchto pomůcek. 
Jedná se o výstavu určenou všem, kteří se chtějí se speciálními pomůckami seznámit, vyzkou-
šet si je, získat nové informace a v případě potřeby je správně využít. 

Miroslava Ferdanová

Těšte se na Týden knihoven 2013
17. ročník oblíbeného projektu startuje 30. 9. a potrvá až do 6. 10. 2013. 
Motto „S námi jen all inclusive!“

Jindřichohradecké gymnázium přivítá 
účastníky mezinárodního projektu

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci se sta-
ne ve dnech 14. až 18. října 2013  místem setkání účastníků 
mezinárodního projektu „T.R.E.A.S.U.R.E.“. V  rámci pro-
gramu Comenius na  něm spolupracují žáci jindřichohra-
deckého gymnázia  se středními školami z Polska, Německa, 
Itálie, Řecka a Turecka.  Práce na projektu, jehož tématem je 

představení tradic a kulturního dědictví jednotlivých zemí a regionů, začaly v roce 2012. 
Společná setkání žáků a pedagogů již proběhla v Itálii, Řecku a Turecku.  Nyní přivítáme 
delegace pěti zahraničních středních škol v Jindřichově Hradci. Součástí bohatého pro-
gramu bude prohlídka školy i historických pamětihodností Jindřichova Hradce. Téma-
tem workshopu, na němž budou představeny studentské prezentace a krátké filmy v an-
glickém jazyce, je tentokrát „Female role“, tj. proměna role ženy ve společnosti. Hosté 
navštíví také výtvarnou dílnu v Děbolíně a Český Krumlov.  Projekt bude pokračovat 
i v roce 2014, následující setkání proběhnou v Německu a Polsku.

Jana Burianová

Přednášky:
1. 10. 2013 – 16.00 VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM 
1. 10. 2013 – 16.30 Ludmila Černocká: IZRAEL 
3. 10. 2013 – 18.00  Jiří Hájíček: AUTORSKÉ ČTENÍ
Jihočeský spisovatel Jiří Hájíček je mimo jiné autorem úspěšné knihy „Rybí krev“, která 
získala ocenění Kniha roku v letošním ročníku literárních cen Magnesia Litera.
10. 10. 2013 – 16.30 Libor Drahoňovský: TOULKY URALEM
22. 10. 2013 – 16.00 Marie Fronková: W. A. MOZART

Výstavy:
Šárka Radová: ŠŤASTNÝ PRINC OSKARA WILDA (suterén)
Ivana Podhorská: VYSOKÉ TATRY (I. patro)
JINDŘICHŮV HRADEC V LITERATUŘE (studovna)

Nabízíme:
registraci všem novým čtenářům zdarma
čtenářskou amnestii pro zapomnětlivé
prodej vyřazených knih 

Městská knihovna Jindřichův Hradec
Informace na tel. 384 361 573; www.knihjh.cz

Tomáš Dosbaba
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kulturní servis

HVěZDáRNA F. NušLA A ASTROKLub 
PřI DDM V J. HRADcI

ÚKAZy NA ObLOZe V říJNu 2013:
Planety Merkur a Saturn jsou nepozorovatelné, Venuši najdeme večer nízko nad jihozá-
padním obzorem. Mars se začne objevovat ráno na východě, Jupiter lze pozorovat kromě 
večera po většinu noci. uran je již nad obzorem celou noc, kromě jitra a Neptun v první po-
lovině noci.  Pozorování Měsíce je velice pěkné, zvláště v období kolem první čtvrti, kdy je 
Měsíc Sluncem osvětlován z boku a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají 
stíny do okolní krajiny. obraz tak můžeme lépe vnímat prostorově, což je velice působivé. 
Měsíc projde 5. října novem, 12. října první čtvrtí, 19. října nastane úplněk, 27. října 
poslední čtvrť. i Slunce je zajímavé, za jasného počasí v jeho fotosféře uvidíme místa teplej-
ší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Podzimní obloha, ostatně jako kdykoli 
jindy během roku, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvoj-
hvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za dobrých pozorovacích podmínek. 

další zajímavosti oblohy v říjnu roku 2013: 
1. 10. v 1h - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,9° jižně) 

8. 10. ve 14h - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 3,7° severně) 
11. 10. v 0h - Měsíc v přízemí (369 849 km) 

15. 10. ve 13h - Mars v konjunkci s α Leo (Regulus 0,95° jižně) 
19. 10. při Měsíčním v úplňku – proběhne polostínové zatmění Měsíce pozorovatelné od nás 

21. 10. - maximum meteorického roje Orionid (ZHR 20, ruší Měsíc) 
23. 10. v 7h 09min Slunce vstupuje do znamení Štíra 

25. 10. v 15h - Měsíc v odzemí (404 518 km) 
25. 10. ve 20h - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,7° jižně; Jupiter v blízkosti Měsíce pozorova-

telný po 23. hodině na východě)
29. 10. ve 20h - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,8° jižně; Mars v blízkosti Měsíce pozorovatelný 

   30. 10. ráno nad východním obzorem)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v říjnu 2013:
odpoledne (pouze za jasného počasí): 

úterý a pátek: 14.00 - 16.00 hodin
večer: úterý a pátek: 19.30 – 21.30 hodin 

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

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

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 
hodin a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou 
tématikou s ústním komentářem.
Členové ČaS a kroužků ddM v  J. hradci, Třeboni a dačicích mají po předložení pří-
sl. platného členského průkazu vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s mini-
málně třídenním předstihem!!!

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

Jana Jirků

Jindřichův Hradec bude 
hostitelem setkání nejen 
evangelické mládeže
Začátkem října bývá v některém z českých či moravských měst 
Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Jedná se o víkendovou ak-
ci, ke které se z různých koutů republiky sjede zhruba pět set 
mladých lidí, pro které je připraven různorodý program. Le-
tošní sjezd se bude konat od 4. do 6. října v Jindřichově Hrad-
ci. Hlavní část programu bude probíhat na Střelnici a v Domě 
dětí a mládeže v Růžové ulici.
Téma zní: „Na jednom poli“ a týká se soužití (žijeme na jed-
nom poli s partnerem, se sousedem, s ostatními občany, s pří-
rodou, se svými předky, s dětmi...).
K tématu jsou připraveny přednášky a dílny, promítání filmu, 
taneční či gospelová dílna, sportování, divadelní představení 
Víti Marčíka (Labyrint světa) a koncerty (Jakoubek, Gastro-
jazz, Berlínské vokálně instrumentální trio). Program dopro-
vází výstava o práci evropských dobrovolníků v Keni, fotoori-
enťák po městském parku, procházka s průvodcem či možnost 
posezení v nealkoholickém PUBu na městské plovárně. V ne-
děli proběhne společná bohoslužba na Střelnici. Více informa-
cí najdete na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2013/program/  
Jednodenní návštěvníci platí poplatek 100 Kč a  vstup platí 
na všechny akce. Srdečně zveme také jindřichohradeckou ve-
řejnost.

David Balcar

Výstavní program a fotografické kurzy v Muzeu fotografie a MOM
Od října do prosince lze v Muzeu fotografie a moderních obrazových mé-
dií, o. p. s., v Jindřichově Hradci zhlédnout rozmanitý výstavní program či 
navštívit tematický fotografický kurz.  
Nově je zde k  vidění výstava Jaroslava Havlíka s  příznačným názvem 
„Cesty po Asii“ nebo „Dr. Kilian, strýc Bohumila Hrabala“. Pokračují se-
zonní výstavy „Alexandr Paul – legenda české fotografie“, „Akt“ a další, 
prodloužen byl „Barevný svět“ Jana Halašky. Ke zhlédnutí jsou i expozice 
„Moc médií / Fotografický portrét“ a „33 osobností dějin české fotogra-
fie“. Muzeum, otevřené o sobotách, nedělích a svátcích od 12.00 do 16.30 

hodin, umožní po  předchozí domluvě návštěvu výstavního programu 
i mimo uvedenou dobu. Výstavní sezona se prodlužuje z konce listopadu 
do konce prosince t. r.  
Návštěvníci využijí již od  října slevy na  vstupném; základní činí 50 Kč, 
snížené 30 Kč (žáci od 10 let, studenti, důchodci) a rodinné 80 Kč (dva do-
spělí a jedno až dvě děti). Děti do 10 let, invalidé, novináři a členové AMG 
ČR mají vstup volný. 
Vzdělávací kurzy pro dospělé ve druhé polovině roku zahájí unikátní „Fo-
tografování aktu s Robertem Vanem“ (5. 10.),        (pokračování na str. 13)

VIVAT JABLONSKÝ!
Jindřichohradecká Divadelní společnost, nesoucí jmé-
no Boleslava Jablonského, ani Ochotnický soubor J. K. 
Tyl z Kardašovy Řečice, která je jeho rodištěm, nechtě-
li a snad ani nemohli opomenout letošní dvousté výročí 
básníkova narození.
Podle letos vydané monografie Zdenky Maršíkové „Těž-
ko jest slavíku“ vytvořila Sabina Langerová dramatický 
literární útvar, který nazvala „Vivat Jablonský!“. Líčí pouť 
řečického rodáka, vlastním jménem Karla Tupého, kte-
rá vedla přes jindřichohradecké gymnázium a kněžské 
vysvěcení v klášteře premonstrátů na Strahově až k cír-
kevní službě v Polsku. Ve své době byl Jablonský nejví-
ce ceněným českým básníkem a  jeho posmrtný návrat 
do vlasti byl projevem nebývalého a obrovského vlaste-
neckého obdivu a lásky.  
Oba soubory se tedy budou snažit společně oživit básní-
kovy osudy formou scénického čtení s hudbou. Předsta-
vení „Vivat Jablonský!“ uvedou premiérově v  pátek 18. 
10. v KD v Kardašově Řečici a v jindřichohradecké reprí-
ze na Střelnici hned nato v sobotu 19. 10. Obě představe-
ní začínají v 19.00 hodin.

Jiří Langer
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v  půli října přibude čtyřdílná „Fotoškola MF a  MOM“ pro začátečníky 
(12. a 26. 10., 16. 11. a 7. 12.) a pro pokročilé (13. a 27. 10., 17. 11. a 8. 12.). 
Nabídku uzavírá workshop „Portrétní fotografie“ pro začátečníky a mír-
ně pokročilé (19. 10.). Nadto běží stále jednorázové fotografické kurzy pro 
děti a mládež, vhodné příkladně pro školní třídy či jako volnočasová ak-
tivita. Letošní novinkou je možnost dojížďky lektora za žáky a výuku lze 
přizpůsobit dětem a mládeži s handicapem, pro něž je zdarma. 
Zájemci o jakýkoliv z kurzů či o prohlídku muzea a výstavních prezentací 

mimo otevírací dobu se mohou hlásit na tel. 384 361 832 nebo 384 362 459 
či přímo v kanceláři muzea od 8.00 do 16.00 hodin. 
Samozřejmostí je bezbariérový vstup do výstavních prostor, k dispozici je 
návštěvníkům, kurzistům a ostatní veřejnosti rovněž muzejní shop s po-
hlednicemi, fotografickými publikacemi, plakáty, suvenýry anebo poseze-
ní v kavárně Fotocafé.  

Eva Florová

Ať žije Netopýr, aneb za vše může šampaňské
V nádherném prostředí Státního hradu a zám-
ku v  Jindřichově Hradci se v  rámci letošního 
hudebního léta představila krásná opereta Jo-
hanna Strausse „Netopýr“.
Prý i v Jindřichově Hradci bylo letos léto věno-
váno těmto vzácným a zajímavým malým tvo-
rům – netopýrům, kteří rádi žijí v  tichu půd 
kostelů a též starých hradů a zámků, a kteří pro 
nás lidi budou vždy jakousi tajemnou záhadou.
Úspěšná vídeňská opereta oslavila i  na  zámku 
10. výročí konání zdejších letních hudebních 
představení, kterými byly doposud známé ope-
ry české i  zahraniční, jak prohlásil při zaháje-
ní oblíbený operní pěvec Národního divadla 
v Praze a náš milý krajan Vratislav Kříž.
Tuto variantu uvedení operety mnoho diváků 
velmi uvítalo a  pro její lehkost a  mnoho zná-
mých melodií. Vždyť, když byly opereta uve-

dena poprvé ve „Dvorní opeře ve Vídni“ v roce 
1874, celá Vídeň prý jásala a po ní i Paříž a další 
hudební velkoměsta.
A  o  čem opereta pojednává? Je plná šprýmů 
a veselosti i rafinovaných intrik lásky. Ve Vídni, 

kde se vždy odehrávalo mnoho bohatých ple-
sů, se mistrně rozvine celá plejáda milostných 
historek, kdy se vídenští záletníci chtějí pomstít 
jednomu z nich, který svého přítele přestrojené-
ho za netopýra nechá v opilství v noci na lavič-
ce v parku a ten je pak ráno na posměch všem. 
Do hry jsou zapleteny i krásné ženy v přestroje-
ní v maskách na plese pořádaném ruským hra-
bětem Orlovským.
Pak, když opět všichni vystřízlivějí ve  vězení, 
jehož ředitel celou noc oslavoval s nimi, se vše 
vysvětlí a  urovná a  všechny flirty i  manželské 
nevěry jsou svedeny na sílu perlivého šampaň-
ského. Tedy, ať žije šampaňské a krásná hudba 
i radost ze života, jak nám to předvedla známá 
opereta „Netopýr“.

Eva Kadlecová

Háčkované dějiny v Domě gobelínů
V měsíci říjnu Dům gobelínů zve návštěvníky na neobvyklou výstavu „Háčkované dějiny Lenky Bednářové“. Lenka Bednářová z Nové Bystřice je autorkou nej-
rozsáhlejších dějin, vytvořených klasickou technikou háčkování. V průběhu 11 měsíců uháčkovala celkem 85 lidských a 24 zvířecích postav, které tvoří celkem 26 
výjevů z různých období od pravěku až po současnost. K vytvoření celého rozsáhlého díla, na němž pracovala po dobu přibližně 700 hodin čistého času, nebylo 
použito nic jiného než 3 druhy háčků, jehlice na pletené doplňky postav a především 18 km příze různých barev, 380 korálků a 23 kg výplně. Dějiny jsou oficiál-
ně zaevidovány do České databanky rekordů a budou zapsány do České knihy rekordů. Výstava potěší zájemce o názorný, ale netradiční pohled na dějiny, přede-
vším rodiny s dětmi a pedagogy základních nebo mateřských škol, kteří prostřednictvím vizuálních zážitků mohou svým svěřencům atraktivně vykládat historii.

Pátek 4. října 2013  – 15.30 hod. vernisáž výstavy „Háčkované dějiny Lenky Bednářové“
Sobota 5. října 2013  – 16.00 hod. v kapli sv. Maří Magdaleny k výstavě koncert Berlínské trio
Sobota, neděle 5. – 6. října   – workshop Základy tkaní na stavu
Neděle 6., 13., 20. října   – workshop Paličkování
Sobota, neděle 12. – 13. října  – workshop Tkaní tapisérií
Sobota, neděle 19. – 20. Října  – workshop Batika

      Zajímavost: Pro účastníky “Jindřichohradeckého pedálu“ s diplomem ze závodu vstup do Domu gobelínů od 5. 10. – 20. 10. 2013 zdarma.

Rita Škodová

Karel Šíp zavítá do Jindřichova Hradce s pořadem „Minipárty“
Již 23. 10. 2013 vystoupíte se svým novým zábav-
ným pořadem Minipárty v  Jindřichově Hradce 
v sále KD Střelnice. Na co se mohou diváci těšit?
Především na  premiéru. Ještě nikdy předtím 
jsme s pořadem nikde nebyli. Dále určitě na ve-
selé vyprávění nejrůznějších zážitků ze života 
nás obou. Do pořadu také nově zapojíme diváky 
Jak vznikl název ,,Minipárty“?
Nový pořad volně navazuje na původní pořad 
Všechnopartička, protože místo tří hostů zpo-
vídám jenom jednoho – Josefa Náhlovského. 
Proto ,,Minipárty". O to větší "Párty" to ale bu-
de. Nechte se překvapit :)
Jak dlouho již spolupracujete s  panem Náhlov-
ským, jak vzniklo toto spojení?
Já byl dlouho zvyklý působit na  jevišti vždy 
v nějaké dvojici a s Pepou si v tomhle směru ro-
zumíme, jsme naladěni na stejnou vlnu humo-
ru. Naše spolupráce trvá zhruba 7, 8 let.

Jak jste prožil léto, odpočinul jste si?
Celé léto jsem trávil na  chatě poblíž Karlštej-
na, takže jsem maximálně zrelaxoval. S rodinou 
jsme si dali kromě toho 10 dní na ostrově Kos.
Diváci znají Vaší televizní show Všechnopárty, 
kolik hostů už se v pořadu vystřídalo a na které-
ho nejraději vzpomínáte?
Hosty spočítané nemám, nevedu si žádné statis-
tiky. Pořad trvá skoro 8 let, myslím, že se blíží-
me ke třístému vydání, ale ani to přesně nevím. 
Těžko se mi vybírá jeden jediný host, který by 
v mých vzpomínkách výrazně vyčníval. Je jich 
víc.
Jak se těšíte k nám do Jindřichova Hradce? 
Těším se moc.

Předprodej vstupenek na pořad Minipárty 
bude probíhat v Informačním středisku města 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I.

Michal Kindl
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DIANA
Životopisné drama
V.británie/uSA/bontonfilm/2D
Lady Dianu, prin-
ceznu z  Walesu, 
zná téměř každý. 
Jen málokdo však 
zná skutečnou 
Dianu Spencero-
vou, jen málokdo 
v  ní vidí obyčej-
nou ženu. Film 
Diana není klasickým životopisem, zaměřu-
je se na poslední dva roky jejího života, kdy 
opustila královskou rodinu a  tísnivý život 
v Buckinghamském paláci. Na roky naplně-
nou novou chutí žít, neúnavnou charitativ-
ní prací a milostným vztahem, v jaký už ani 
nedoufala. Jméno její lásky bude pro mnohé 
překvapením. Stejně jako vynalézavé triky 
a převlečení, které musela princezna Diana 
používat ke  schůzkám se svým partnerem 
mimo dosah štvavých fotografů a ochranky.
Hrají: Naomi Watts, Naveen Andrews, Dou-
glas Hodge, Geraldine James, Charlse Ed-
wards a další
Režie: Oliver Hirschbiegel 
Hrajeme 3. 10. 2013 v 17.30 a 20.00

KAMeŇáK 4
Komedie/ČR/bontonfilm/2D
Po  deseti le-
tech se nám opět 
představují ob-
líbení hrdinové 
městečka Kame-
ňákov v  plné pa-
rádě. Pepanovi (V. Vydra) odjela žena Vil-
ma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se 
synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské do-
mácnosti, kde není navařeno a  vyžehleno 
a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné trou-
bě. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka 
Vlasta (D. Morávková), která vycítila příle-
žitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je však 
zaneprázdněn novou budoucností-stal se 
starostou Kameňákova. Mezitím v  místní 
čínské restauraci dojde k  nečekanému ob-
jevu. Kuchař Lojza (J. Pomeje) zalévá své 
marihuanové „bylinky“ známým Modrým 
pramenem, který v  minulých dílech po-
vzbuzoval sexuální apetýt. Když si ubalí 
„jointa“z takto zavlažovaného výpěstku za-
čnou se dít věci…
Hrají: Václav Vydra, Dana Morávková, Jo-
sef Laufer, Bohumil Klepl, Martin Dejdar, 
Alice Bendová a další
Režie: Ján Novák
Hrajeme 12. - 13. 10. 2013 v 17. 30 a 20.00

KINo
STřeLnice

říjen 2013 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – říjen 2013
JObS
Životopisné drama/uSA/bontonfilm/2D
Steve Jobs byl be-
zesporu jedním 
z  největších vizi-
onářů 20. století, 
technologickým 
géniem a  mimo-
řádně schopným 
obchodníkem. Jeho spolupracovníci ho často 
nenáviděli proto, jaký byl, ale milovali, proto co 
tvořil. Apple Macintosf, iPhone, iPad nebo filmo-
vé studio Pixar. Uměl ukazovat cestu celému lid-
stvu, pracovat však byl schopný jen s vybranými 
jedinci. Vždyť kdo by neznal jeho slavnou větu: 
„Pracujte jen s génii, idioty vyhoďte!“ Měl na to 
právo-sám byl génius. Steve Jobs, spoluzakladatel 
společnosti Apple, od jehož smrti letos na pod-
zim uplynou dva roky, nyní po knižním bestsel-
leru ožívá také na filmovém plátně.
Hrají: Ashton Kutcher, Ahna O´Reilly, Josh Gad, 
Dermot Mulroney, Amanda Crew, James Woods, 
Matthew Modine a další 
Režie: Joshua Michael Stern
Hrajeme 16. 10. 2013 v 17.00 a 20.00

PříběH KMOTRA
Akční/ČR/bioscop/2D 
Příběh Kmotra je 
inspirován best-
sellerem Jarosla-
va Kmenty „Kmo-
tr Mrázek“. Vypráví 
o  vzestupu a  pádu 
člověka, který se 
od  kšeftu s  digitál-
ními hodinkami vy-
pracoval až na pozici šedé eminence české poli-
tiky. Ve filmu se střetnou dva světy - víra v právo 
silnějšího, chytřejšího a víra ve spravedlnost. Bu-
dete sledovat strhující souboj představitele záko-
na a pořádku s člověkem, který řád přizpůsobu-
je svým vlastním potřebám. Policista Cajthaml 
(L. Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (O. 
Vetchý). Sleduje Kmotrovu láskyplnou péči o ro-
dinu, jeho starost o její zajištění a jeho postupnou 
cestu k moci. Posedlý svou pravdou, obětuje poli-
cista vlastní soukromý život, přičemž sleduje ro-
dinnou idylu muže na druhé straně barikády. Po-
stava kapitána Cajthamla je holdem policistům, 
kteří neztratili víru, že spravedlnost má zvítězit.
Příběh Kmotra je důkazem platnosti úsloví: 
„S čím kdo zachází, s tím také schází“
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Vica Kere-
kes, Jan Vondráček, Kryštof Hádek, Zuzana Čap-
ková, Vladimír Brabec a další
Režie: Petr Nikolaev
Hrajeme 24. - 25. 10. 2013 v 17. 30 a 20.00

Zdroj: www.bontonfilm.cz www.bioscop.cz 

2. 10. 17.30 - 20.00
ONe DIRecTION 3D: THIS IS uS
USa / hudební / 3d

3. 10. 17.30 - 20.00
DIANA
USa / životopisné drama / 2d

4. - 6. 10. 17.30 - 20.00
DONšAJNI
Čr / komedie / 2d

10. 10. 17.00 - 20.00
RIVALOVé
USa / akční drama / 2d

11. 10. 17.30 - 20.00
eLySIuM
USa / sci-fi akční / 2d

12. - 13. 10. 17.30 - 20.00
KAMeŇáK 4
Čr / komedie / 2d

16. 10. 17.00 - 20.00
JObS  (ART)
USa / životopisné drama / 2d

17. - 18. 10. 17.30 - 20.00
2 ZbRANě 
USa / akční / 2d

19. - 20. 10. 17.30
TuRbO
USa / animovaný / 3d

19. - 20. 10. 20.00
PLáN ÚNIKu
USa / akční thriller / 2d

24. - 25. 10. 17.30 - 20.00
PříběH KMOTRA
Čr / akční drama / 2d

26. - 27. 10. 17.30
ZATAŽeNO ObČAS TRAKAře 2
USa/ animovaný / 3d

26. - 27. 10. 20.00
MAcHeTe ZAbIJí
USa / akční komedie / 2d

31. 10. - 1. 11. 17.30 - 20.00
bATTLe OF THe yeAR: THe DRe-
AM TeAM
USa / taneční / 3d

PředSTaVení Pro děTi

6. 10. 15.00
NAše KARKuLKA
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
13. 10. 15.00
KRTeK A weeKeND
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
20. 10. 15.00
cVRČeK A SPOL. 
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
27. 10. 15.00
ZA KAMARáDy Z TV VII.
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – ŘÍJEN 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. října, 16.00 hod.

VeřeJNé ČTeNí DěTeM
Městská knihovna
1. října, 16.30 hod.

IZRAeL
Přednáška Ludmily Černocké
Městská knihovna
3. října, 16.00 hod.

KODeX
Výstava kopií kodexu Vyšehradského
Muzeum Jindřichohradecka 
Štítného ulice
3. října, 18.00 hod.

AuTORSKé ČTeNí
Jiří hájíček
4. října, 8.30, 10.00 a 11.30 hod.
DíLNy PRO šKOLy 
v rámci TÝDNe KNIHOVeN 
ILuMINAce STARÝcH RuKOPISŮ
dílny jsou určeny pro 2. stupně 
základních škol a střední školy
Muzeum Jindřichohradecka 
Štítného ulice
4. října, 17.00 hod.
VeRNISáŽ ONDřeJe SOuKuPA 
Jindřichohradecko
Fotocafé, kostelní 20/i
4. října, 21.00 hod.
VeČeRNí TOuLKy báJNÝM 
HRADceM
hrané kostýmované večerní pro-
hlídky o méně známé historii města.
Muzeum fotografie a MoM
5. října, 8.00 - 16.00 hod.
wORKSHOP - šití
Fotocafé, kostelní 20/i
5. října, 10.00 - 17.00 hod.
FOTOGRAFOVáNí AKTu 
S RObeRTeM VANeM
Muzeum fotografie a MoM
5. října, 11.00, 13.30 hod.
PřeS KOPec NA HRADec ANeb 
JINDřIcHOHRADecKÝ PeDáL
Sraz účastníků v parku pod 
Gymnáziem V. nováka J. hradec
5. října, 13.00 - 18.00 hod.
HISTORIcKé A STřeLecKé 
SLAVNOSTI
Vystupují: soubor historického šermu 
Páni z hradce, taneční skupina Balla-
re, skupina Living history a lukostřelci
ShZ - i. a ii. nádvoří
5. října, 20.00 hod.
TřI SeSTRy
koncert, kc Jitka
6. října, 13.00 hod.
beAuTy SHOw
Lovely hair
Fotocafé, kostelní 20/i
6. října, 21.00 hod.
VeČeRNí TOuLKy báJNÝM 
HRADceM
hrané kostýmované večerní prohlíd-

ky o méně známé historii města.
Muzeum fotografie a MoM

8. října, 17.00 hod.
DOPRAVA V KLIDu 
V JINDřIcHOVě HRADcI
Veřejné projednání koncepce
kd Střelnice
9. října, 17.30 hod.
šAMANISMuS
Beseda s Mgr. Martou Pejchalovou
Fotocafé, kostelní 20/i
9. října, 19.00 hod.
cOMMeDIA DeLL´ARTe 
Spolek Sešlých
divadelní předplatné skupiny a.
kd Střelnice
10. října, 16.30 hod.
TOuLKy uRALeM
Přednáška Libora drahoňovského
Městská knihovna
11. října, 9.00 - 16.00 hod.
FARMářSKé TRHy
Masarykovo náměstí
12. října, 10.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hod.
KuRZ FOTOšKOLA MF a MOM
Pro začátečníky - základy fotografování
Muzeum fotografie a MoM
12. října, 21.00 hod.
KRyšTOF
koncert, kc Jitka
12. - 13. října, 8.00 - 16.00 hod.
wORKSHOP
Základy fotografování
Fotocafé, kostelní 20/i
13. října, 9.30 hod.
SeTKáNí S bIOTRONIKeM
Přednáška Tomáše Pfeiffera
GVn J. hradec
13. října, 10.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hod.
KuRZ FOTOšKOLA MF a MOM
Pro pokročilé - žánry portrét, archi-
tektura, dokument a reportáž, krajina
Muzeum fotografie a MoM
13. října, 16.00 hod.
Kristina Herzinová 
„O DVANácTI MěSíČKácH“
divadelní pohádka
kd Střelnice
13. října, 18.00 hod.
VARHANNí KONceRT
kostel Českobratrské církve 
evangelické, Bratrská 129/iV
14. října, 19.00 hod.
bANDeROVcI 
V JIŽNícH ČecHácH
Přednáška Mgr. Libora Svobody 
a setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova hradce
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice
16. října, 9.30 – 15.00 hod.
VÝSTAVA SPecIáLNícH POMŮceK
Výstava moderních pomůcek pro 
zrakově a tělesně postižené.

Budova Úřadu práce, Janderova ulice
17. října, 16.00 hod.
POZDVIHNI Se Duše Z PRAcHu…
Výstava kramářských tisků s ná-
boženskou tématikou z fondů 
Muzea Jindřichohradecka
Muzeum Jindřichohradecka 
Balbínovo náměstí
17. října, 17.00 hod.
PROMěNy KRAJINy
Přednáška doc. rndr. Jana 
Pokorného, cSc. 
Městská knihovna
18. října, 18.00 hod.
GeNeRáL IN MeMORIAM 
FRANTIšeK SKOKAN
Setkání khL. kpt. v. z. karel Lud-
ník přednáší o jednom ze skuteč-
ných hrdinů ii. zahraničního 
protifašistického odboje. 
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice
18. října, 19.00 hod.
KRISTINA
koncert, kc Jitka
19. října, 18.00 hod.
wORKSHOP - Pedig
Fotocafé, kostelní 20/i
19. října, 19.00 hod.
VIVAT JAbLONSKÝ!
Scénické čtení s hudbou 
ke 200. výročí narození 
básníka Boleslava Jablonského
kd Střelnice
19. října, 20.00 hod.
KReySON
koncert, kc Jitka
20. října, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
kd Střelnice
20. října, 19.00 hod.
beNeFIČNí KONceRT
Účinkují: Jindřichohradecký sym-
fonický orchestr, dirigent Petr 
Píša. host: Václav hudeček
dům dětí a mládeže
22. října, 16.00 hod.
w. A. MOZART
Přednáška Marie Fronkové
Městská knihovna
22. října, 18.00 hod.
JAK Se ŽIJe beZ LePKu
Science café
Fotocafé, kostelní 20/i
22. října, 19.00 hod.
„SeZNAMTe Se eRIcH 
wOLFGANG KORNGOLD“
koncert v rámci abonentních 
koncertů kPh. Účinkuje smyčco-
vé kvarteto - david hrubý, klára 
hegerová, kristina hrubá czaj-
kowská, Lenka koplová

kaple sv. M. Magdaleny
23. října, 16.30 hod.
„POSTřeHy Z PANAMy“
Beseda klubu aktivního stáří 
s ing. L. Černockou
Sociální služby, Česká ulice
23. října, 19.00 hod.
MINIPáRTy
nový zábavný pořad moderátora, 
textaře a baviče karla Šípa s ex-
kluzivním hostem: J. a. náhlov-
ským. Volné pokračování pořadu 
Všechnopartička. Prostor dosta-
nou i dotazy diváků.
kd Střelnice
26. října, 10.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hod.
KuRZ FOTOšKOLA MF a MOM
Pro začátečníky - základy fotografování
Muzeum fotografie a MoM
26. října, 21.00 hod.
MIG 21
koncert, kc Jitka
27. října, 10.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hod.
KuRZ FOTOšKOLA MF a MOM
Pro pokročilé - žánry portrét, archi-
tektura, dokument a reportáž, krajina
Muzeum fotografie a MoM

27. října, 15.00 hod.
eVA A VAšeK
koncert, kc Jitka

28. října, 10.00 hod.
OSLAVy 95. VÝROČí ZRODu 
ČeSKOSLOVeNSKé RePubLIKy
Probíhající výstavy:

NOuZOVKy aneb, KDyŽ JSMe 
MěLI HLubOKO DO KAPSy 
Muzeum Jindřichohradecka 
Štítného ulice 
Výstava potrvá do 6. 10. 2013

LeTeM HRAČKářSKÝM SVěTeM 
Muzeum Jindřichohradecka 
Štítného ulice 
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

NA SKLONKu MONARcHIe 
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice 
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

šŤASTNÝ PRINc 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 10. 2013 

VySOKé TATRy 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 10. 2013

řeMeSLA PRO PAříŽ
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

ceSTy PO ASII - Jaroslav Havlík
Muzeum fotografie a MoM
Výstava potrvá do 30. 11. 2013

KRAJINy Z ČeRVeNé LHOTy - 
Alžběta Horynová
Galerie inspirace
Výstava potrvá do 24. 10. 2013
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Kulturní dům Střelnice 
uvádí v  rámci divadel-
ního předplatného sku-
piny A  dne 9. 10. 2013 
v 19.00 hodin inscenaci 
COMMEDIA DELL´ARTE.
Inscenace vznikla někdy 
v průběhu léta roku 1995, 
kdy se herci ze dvou spřá-
telených brněnských di-
vadel (HaDivadla a  Di-
vadla Husa na provázku) 
spojili se svým spolužá-
kem z JAMU - režisérem 
Zdeňkem Duškem, aby 
připravili vlastní „zábav-
né“ představení. S  před-
stavením herci v  letních 
měsících objížděli čes-
ké hrady a  zámky a  při-
vydělávali si tak na  ži-
vobytí. Postupem času se ale tato komedie 
stala tak slavnou, že ji Spolek sešlých začal 
hrát i v průběhu roku v různých divadlech 
České republiky. Příběh je poplatný žán-
ru Commedia dell´arte; chamtivý Pantalo-
ne (Marek Daniel) touží po krásné Isabelle 
(Tatiana Vilhelmová / Gabriela Štefanová), 
ta miluje romantického Leandra (Michal 
Bumbálek / Roman Slovák / Jiří Hajdyla), 
který o  ni soupeří ještě s  chvástavým Ca-
pitánem (Pavel Liška). Celým dějem prová-
zí Harlekýno (Roman Slovák / Leoš Noha), 
kterému sekunduje Pantalónova služeb-
ná Kolombína (Ivana Hloužková / Andrea 
Marečková). 

PŘEDSTAVENÍ JAK PRO DOSPĚLÉ, TAK 
PRO DĚTI. 

Kulturní dům Střelnice pořádá v  rámci abonentních koncertů KPH kon-
cert klasické hudby v podání Korngold Quartetu  „SEZNAMTE SE ERICH 
WOLFGANG KORNGOLD“ dne 22. 10. 2013 v 19.00 hodin. „Předskokán-
ci“ ZUŠ J. Hradec.
Korngold Quartet (dříve Quartetto di Gioia) patří mezi přední česká kvarte-
ta nastupující mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde 
začínalo pod vedením violoncellisty Janáčkova kvarteta Břetislava Vybírala 
a pokračovalo v již dnešním složení na JAMU Brno ve třídě prof. Adolfa Sý-
kory (Janáčkovo kvarteto). Největším úspěchem souboru je vítězství na Me-
zinárodní soutěži Leoše Janáčka 2010, kde kvarteto získalo také cenu za nej-
lepší provedení díla Leoše Janáčka a vítězství na soutěži Nadace Bohuslava 
Martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci dí-
la Bohuslava Martinů. Na svém kontě má řadu dalších ocenění – mezi ni-
mi např. zvláštní cenu Josefa Koďouska ze soutěže pořádané v rámci ACT 
Musical Festival London 2006, 2. cenu z mezinárodní soutěže Premio Cit-
ta´di Padova 2009 a  Promotion award z  Internationale Sommerakademie 
2010. Soubor se snaží budovat všestranný repertoár, který zahrnuje stěžejní 
díla kvartetní literatury všech stylových období. Podstatně je zastoupena čes-
ká tvorba a soubor se věnuje i interpretaci děl soudobých. V rámci spolupráce 
s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje i o komorní skladby pro větší obsa-
zení. Nahrával pro Český a Bavorský rozhlas.

Program: Joseph Haydn – Smyčcový kvartet B dur op. 50, č.1
                Erich Wolfgang Korngold – Smyčcový kvartet Es dur č. 2. op. 26
                Leoš Janáček – Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“ (26´)

Ivana Bačáková

inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ
14. - 19. 10. 2013 Jazz Goes to Town  2013 
XIX. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Hudební kluby, Divadlo 
Drak, Kongresové centrum Aldis.

CHEB
3. - 6. 10. 2013 Divadlo jednoho herce  
Tato mezinárodní přehlídka je jediným festivalem svého druhu v České 
republice, program XVII. ročníku najdete na webu Západočeského diva-
dla v Chebu.

KUTNÁ HORA
15. 9. - 1. 12. 2013 Come in 
Výstava česko-německého designu na  pomezí volného umění, Galerie 
Středočeského kraje.

LITOMYŠL
4. – 7. 10. 2013 ArchiMyšl 2013
Bohatý program na různých místech ve městě při příležitosti oslav Světové-
ho dne architektury, vč. koncertu klavírního dua E. Viklický a P. Schönová.

POLIČKA
12. - 17. 10. 2013 Zákrejsova Polička
III. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických souborů, velký 
sál Tylova domu v Poličce.

TELČ
12. 10. 2013 Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hodin Na Baště
Výlov rybníka z  hráze před vstupem do  historického centra, prodej ži-
vých ryb a rybích specialit, hudba, občerstvení. Farmářské trhy od 9.00 
do 16.00 hodin na náměstí.

TŘEBOŇ
5. 10. 2013 Jabkobraní
Tradiční podzimní slavnost jablek: jablečné speciality, soutěže o nejkrás-
nější jablko, o nejlepší štrúdl, ovocný trh, Masarykovo náměstí.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
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sport
Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 5. JH – Veselí n. Mor. so 5. 10.  18:00
kolo 6. Olomouc – JH so 12. 10.  17:30
kolo 7. JH – Slavia Praha so 2. 11.  18:00
kolo 8. Šaľa – JH so 9. 11.  18:00
kolo 9. JH – Zlín so 16. 11.  18:00

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky liga 
– Čechy, skupina B
kolo 3. JH – Písek so 5. 10.  12:30
kolo 5. JH – Astra Praha so 19. 10.  12:30
kolo 8. Písek – JH ne 17. 11.  13:00
kolo 9. JH – Kobylisy so 23. 11.  12:30

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky liga 
– Čechy, skupina B
kolo 3. JH – Písek so 5. 10.  15:00
kolo 5. JH – Háje so 19. 10.  15:00
kolo 7. JH – Tachov so 9. 11.  15:00
kolo 8. Písek – JH ne 17. 11.  11:00
kolo 9. JH – Kobylisy so 23. 11.  15:00
kolo 10. Háje – JH so 30. 11.  10:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga 
– Západ
kolo 6. Třemošná – JH ne 6. 10.  14:00
kolo 7. Karlovy Vary – JH ne 13. 10.  14:00
kolo 8. JH – Litice so 19. 10.  15:00
kolo 9. JH – Dobřany ne 20. 10.  11:00
kolo 10. Suchdol – JH ne27. 10.  15:00
kolo 11. JH – Kovo Praha so 2. 11.  14:00
kolo 12. JH – Hostivař ne 3. 11.  11:00
kolo 13. JH – M. Boleslav ne 17. 11.  14:00
kolo 14. Kladno B – JH ne 24. 11.  14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci MČR 
– JIH
kolo 2. Blatná – JH so 5. 10.  14:00
kolo 3. JH – Písek so 12. 10.  12:00
kolo 4. Pedagog ČB – JH so 19. 10.  10:00
kolo 5. Jihlava – JH so 26. 10.  10:30
kolo 6. Suchdol – JH ne 10. 11.  10:00
kolo 7. JH – Blatná so 16. 11.  11:00
kolo 8. JH – Blatná so 16. 11.  13:00
kolo 9. Písek – JH so 23. 11.  11:00
kolo 10. JH – Pedagog ČB so 30. 11.  11:00

Kopaná – FK JH 1910, muži divize A
kolo 9. Tachov – JH so 5. 10.  16:00
kolo 10. JH – Doubravka ne 13. 10.  16:00
kolo 11. Sušice – JH ne 20. 10.  15:30
kolo 12. Hořovicko – JH so 26. 10.  14:30
kolo 13. JH – Zličín ne 3. 11.  14:00
kolo 14. Čížová – JH so 9. 11.  14:00
kolo 15. JH – Rokycany ne 17. 11.  13:30

Kopaná – Sokol JH, ženy divize D – Čechy
kolo 6. JH – Zlíchov so 5. 10.  16:00
kolo 7. Jižní Město – JH so 12. 10.  11:00
kolo 8. JH – Příbram so 19. 10.  15:30
kolo 9. Holoubkov – JH so 26. 10.  14:00
kolo 10. JH – Vonoklasy so 2. 11.  14:00
kolo 11. Bohemians 1905 – JH ne 10. 11.  11:00

Kopaná – FK JH 1910, starší dorostenci krajský 
přebor – ČEZ
kolo 9. JH – Slavia ČB so 5. 10.  10:00
kolo 10. Loko ČB – JH ne 13. 10.  10:00
kolo 11. JH – Milevsko so 19. 10.  10:00
kolo 12. JH – Č. Krumlov so 26. 10.  10:00
kolo 13. Hluboká – JH so 2. 11.  9:00
kolo 14. JH – Lomnice so 9. 11.  10:00
kolo 15. Blatná – JH so 16. 11.  9:30

Kopaná – FK JH 1910, mladší dorostenci krajský 
přebor – ČEZ
kolo 9. JH – Slavia ČB so 5. 10.  10:00
kolo 10. Loko ČB – JH ne 13. 10.  10:00
kolo 11. JH – Milevsko so 19. 10.  10:00
kolo 12. JH – Č. Krumlov so 26. 10.  10:00
kolo 13. Hluboká – JH so 2. 11.  9:00
kolo 14. JH – Lomnice so 9. 11.  10:00
kolo 15. Blatná – JH so 16. 11.  9:30

Kopaná – FK JH 1910 B, muži I. B třída 
– skupina D
kolo 7. JH B – Č. Velenice ne 6. 10.  16:00
kolo 8. Soběslav B – JH B ne 13. 10.  16:00
kolo 9. JH B – Ledenice so 19. 10.  15:30
kolo 10. Třebětice – JH B ne 27. 10.  14:30
kolo 11. JH B – N. Bystřice so 2. 11.  14:00
kolo 12. Slavonice – JH B so 9. 11.  14:00

Kopaná – SK Horní Žďár, okresní přebor XSTM 
POWER Drink
kolo 9. Strmilov – H. Žďár so 5. 10.  16:00
kolo 10. H. Žďár – Jarošov so 12. 10.  16:00
kolo 11. S. Hlína – H. Žďár so 19. 10.  15:30
kolo 12. S. Hobzí – H. Žďár ne 27. 10.  15:00
kolo 13. H. Žďár – Studená so 2. 11.  14:00
kolo 14. H. Žďár – Chlum so 9. 11.  14:00

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž 
– skupina A
kolo 7. Buk – Lásenice so 5. 10.  16:00
kolo 8. Deštná – Buk ne 13. 10.  15:30
kolo 9. Buk – Rapšach so 19. 10.  15:30
kolo 10. Staňkov – Buk ne 27. 10.  14:30
kolo 11. Buk – Majdalena so 2. 11.  14:00
kolo 12. Buk – Plavsko so 9. 11.  14:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U15 – skupina A
kolo 9. Písek – JH ne 6. 10.  10:00
kolo 10. JH – Rokycany so 12. 10.  10:00
kolo 11. Vlašim – JH so 19. 10.  10:00
kolo 12. JH – Táborsko so 26. 10.  10:00
kolo 13. Plzeň – JH ne 3. 11.  10:15
kolo 1. JH – Slavia Praha so 9. 11.  10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, starší žáci 
U14 – skupina A
kolo 9. Písek – JH ne 6. 10.  11:45
kolo 10. JH – Rokycany so 12. 10.  11:45
kolo 11. Vlašim – JH so 19. 10.  11:45
kolo 12. JH – Táborsko so 26. 10.  11:45
kolo 13. Plzeň – JH ne 3. 11.  12:00
kolo 1. JH – Slavia Praha so 9. 11.  11:45

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci 
U13 – skupina A
kolo 9. Kunice – JH so 5. 10.  14:00
kolo 10. JH – Táborsko ne 13. 10.  10:00
kolo 11. Prachatice – JH ne 20. 10.  14:15
kolo 12. JH – Plzeň ne 27. 10.  10:00
kolo 13. Slavia Praha – JH so 2. 11.  10:15
kolo 1. Č. Budějovice – JH ne 10. 11.  10:00

Kopaná – FK JH 1910 – Česká liga, mladší žáci 
U12 – skupina A
kolo 9. Kunice – JH so 5. 10.  15:45
kolo 10. JH – Táborsko ne 13. 10.  11:45
kolo 11. Prachatice – JH ne 20. 10.  16:00
kolo 12. JH – Plzeň ne 27. 10.  11:45
kolo 13. Slavia Praha – JH so 2. 11.  12:00
kolo 1. Č. Budějovice – JH ne 10. 11.  11:45

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga 
– skupina Západ
kolo 5. JH – Žďár n. Sáz. st 2. 10.  18:00
kolo 6. Řisuty – JH so 5. 10.  18:00
kolo 7. JH – M. Budějovice so 12. 10.  18:00
kolo 8. Bílina – JH st 16. 10.  18:00
kolo 9. JH – Nymburk so 19. 10.  18:00
kolo 10. Pelhřimov – JH st 23. 10.  18:00
kolo 11. JH – Milevsko so 26. 10.  18:00
kolo 12. Vrchlabí – JH so 2. 11.  18:00
kolo 13. JH – Děčín st 6. 11.  18:00
kolo 15. JH – Klatovy so 16. 11.  18:00
kolo 16. Tábor – JH so 23. 11.  18:00
kolo 17. JH – Kolín st 27. 11.  18:00
kolo 18. Jablonec – JH so 30. 11.  18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, mladší dorost liga 
– skupina Střed ELIOD
kolo 6. Třebíč – JH. ne 6. 10.  12:00
kolo 7. JH – Krkonoše ne 13. 10.  12:00
kolo 8. Kolín – JH ne 20. 10.  12:00
kolo 10. JH – Liberec B čt 31. 10.  12:00
kolo 11. Č. Budějovice B – JH ne 3.11.  12:00
kolo 12. Znojmo – JH čt 14. 11.  12:00
kolo 13. JH – Jihlava B ne 17.11.  12:00
kolo 14. M. Boleslav B – JH ne 24. 11.  12:00

Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VYSOČINA
kolo 5. JH – PSJ Jihlava B pá 4. 10.  17:30
kolo 6. Dačice D – JH pá 11. 10.  19:00
kolo 7. JH – Chotoviny pá 18. 10.  17:30
kolo 8. JH – N. Včelnice pá 1. 11.  17:30
kolo 9. Pelhřimov – JH pá 8. 11.  19:00
kolo 10. JH – Start Jihlava pá 15. 11.  17:30
kolo 11. N. Bystřice B – JH pá 22. 11.  19:30
kolo 12. JH –N. Město n. M. pá 29. 11.  17:30

Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
kolo 3. JH B – N. Včelnice C čt 10. 10.  17:30
kolo 4. Dačice E – JH B čt 17. 10.  18:00
kolo 5. N. Bystřice C – JH B pá 25. 10.  17:30
kolo 6. JH B – Třeboň čt31. 10.  17:30
kolo 7. N. Bystřice D – JH B so 9. 11.  18:00
kolo 8. JH B – N. Bystřice E čt 14. 11.  17:30
kolo 9. JH B – Kunžak D čt 21. 11.  17:30
kolo 10. Kunžak B – JH B čt 28. 11.  18:00
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Volejbal – Slovan JH, muži krajský přebor II. 
– skupina C
kolo 5. Slovan ČB – JH čt 3. 10.  17:00

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
kolo 1. JH – Ostrava so 12. 10. 
kolo 2. Pardubice – JH st 16. 10.  18:00
kolo 3. JH – Kolín so 19. 10. 
kolo 4. Děčín – JH st 23. 10.  18:00
kolo 6. JH – Opava st 30. 10. 
kolo 7. Prostějov – JH so 2. 11. 
kolo 8. JH – Svitavy st 6. 11. 
kolo 9. Brno – JH so 9. 11.  18:00
kolo 10. JH – Ústí n. Labem st 13. 11. 
kolo 11. USK Praha – JH so 16. 11. 
kolo 12. Ostrava – JH st 20. 11.  17:30
kolo 13. JH – Pardubice so 23. 11. 
kolo 14. Kolín – JH st 27. 11.  17:45
kolo 15. JH – Děčín so 30. 11. 

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga 
– skupina A
kolo 2. Liberec – JH so 12. 10. 
kolo 3. M. Boleslav – JH ne 13. 10. 
kolo 4. Kladno – JH so 26. 10. 
kolo 5. Žižkov – JH ne 27. 10.  10:00
kolo 6. JH – Domažlice so 9. 11. 
kolo 7. JH – Klatovy ne 10. 11. 
kolo 8. Děčín – JH so 23. 11. 
kolo 9. Most – JH ne 24. 11. 

Basketbal – BK Lions JH, kadeti U17 liga 
– skupina A
kolo 2. JH – Klatovy so 5. 10. 
kolo 3. JH – TigersČB ne 6. 10. 
kolo 4. Brandýs – JH so 19. 10. 
kolo 5. Litoměřice – JH ne 20. 10. 
kolo 6. JH – Vyšehrad so 2. 11. 
kolo 7. JH – Sokol pražský B ne 3. 11. 
kolo 8. JH – Děčín so 16. 11. 
kolo 9. JH – Liberec ne 17. 11. 
kolo 10. Chomutov – JH so 30. 11. 

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina A
kolo 6. Plzeň – JH so 12. 10. 
kolo 7. Tachov – JH ne 13. 10. 
kolo 1. JH – Tigers ČB so 26. 10. 
kolo 8. Tigers ČB – JH ne 27. 10. 
kolo 9. Sparta Praha – JH so 9. 11. 
kolo 10. Písek – JH ne 10. 11. 
kolo 11. Chomutov – JH so 23. 11. 
kolo 12. Slaný – JH ne 24. 11. 

Florbal – FK Slovan JH, ženy II. liga – divize Východ
kolo 9. JH – Štíři ČB so 30. 11. 
kolo 9. JH – Písek so 30. 11. 

Florbal – FK Slovan JH, muži Jihočeská liga
kolo 3. JH – Soběslav ne 13. 10. 
kolo 3. JH – FbK Tábor B ne 13. 10. 

Florbal – FK Slovan JH B, muži Jihočeský přebor 
– divize A
kolo 1. JH B – Štíři ČB C so 12. 10. 
kolo 1. JH B – United ČB C so 12. 10. 

Florbal – FK Slovan JH, dorostenci II. liga 
– divize Východ
kolo 7. JH – Kaplice ne 3. 11. 
kolo 7. JH – FBŠ Jihlava ne 3. 11. 

Florbal – FK Slovan JH, dorostenky liga 
– divize Východ
kolo 3. JH – Štíři ČB ne 20. 10. 
kolo 3. JH – United ČB ne 20. 10. 

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga elévů
kolo 2. JH – Kaplice ne 13. 10. 
kolo 2. JH – Meťák ČB ne 13. 10. 
kolo 4. JH –United ČB ne 24. 11. 
kolo 4. JH – United ČB ne 24. 11.

Florbal – FK Slovan JH B + R, mladší žáci 
Jihočeská liga
kolo 3. JH B – JH R  ne 3. 11.
kolo 3. JH B – Strakonice ne 3. 11.
kolo 3. JH R – Tábor ne 3. 11.
kolo 3. JH B – Tábor ne 3. 11.
kolo 3. JH R – Dačice ne 3. 11.
kolo 3. JH B – Dačice ne 3. 11.
kolo 3. JH R – Strakonice ne 3. 11.

LETEM SPORTOVNÍM SVĚTEM
ATLeTIKA
O rozšíření atletického týmu se snaží SKOK J. 
Hradec. Každé úterý a čtvrtek vždy od 16.30 
do 18.00 hodin se atleti ve věku od 6 do 15 let 
scházejí na oválu v areálu hřiště v Jáchymově 
ulici. „Přibíráme další kluky a holky se zájmem 
o atletiku. Pokud chtějí k nám do oddílu, tak by 
měli přijít v odpovídajícím sportovním obutí 
a oblečení,“ upozorňuje předseda klubu Otakar 
Kinšt (telefon: 606 934 098;  email: skokjh@
quick.cz nebo kinstota@seznam.cz), jenž podá 
předem i potřebné informace.
JeZDecTVí
Na první říjnový víkend jsou naplánovány tra-
diční podzimní závody všestrannosti ve  Dvo-
rečku u  Blažejova. Tamní Military centrum 
je bude pořádat společně se SK OK J. Hradec, 
přičemž na pořadu budou mít již XIX. ročník. 
Uskuteční se coby mistrovství oblasti Vysoči-
na v  kategoriích juniorů a  dětí. Zároveň však 
proběhnou i soutěže o „Cenu Města J. Hradce“, 
„Cenu pivovaru Samson“ a také hobby závody. 
Na nejúspěšnější jezdce a koně čekají finanční 
odměny v  souhrnné výši 18 tisíc korun. Pro-

gram začne v pátek 4. října v 15 hodin prezenta-
cí, drezúrní zkouška čeká na účastníky v sobotu 
hned o 8 hodin ráno. Nejatraktivnější částí zá-
vodu všestranné způsobilosti je nesporně kros, 
ten bude odstartován v sobotu ve 14.00 hodin. 
Nedělní závěrečný parkúr pak začne slavnost-
ním nástupem v pravé poledne. Více informa-
cí lze získat u ředitele závodů Stanislava Šamala 
(dvorecek@atlas.cz, 721 444 754).
SOFTbAL
Naposledy v  roce 2007 se softbalisté SO Pha-
raon J. Hradec zúčastnili pravidelné soutě-
že v kategorii mužů. Od té doby existovalo jen 
paběrkování v podobě občasného startu kade-
tů na  turnajích, v  posledních třech letech pak 
už klub prakticky žádnou činnost nevykazo-
val. Pharaon letos slaví 20 let od data, kdy o so-
bě začal dávat více vědět, což zdejší softballové 
nadšence přimělo k tomu, aby se pokusili o re-
nesanci tohoto sportu v J. Hradci. Na softballo-
vé hřiště u V. ZŠ na jindřichohradeckém sídli-
šti Vajgar zvou zájemce všeho věku, z nichž by 
šla vytvořit družstva pro účast v soutěžích. Tré-
ninky s  náběrem nových softbalistů se konají 

každé pondělí a  středu od  18 hodin. V  přípa-
dě většího zájmu se bude konat i trénink o ví-
kendu od 17.00 hodin. „Rýsuje se spolupráce se 
skautským oddílem,“ věří ve znovuzrození soft-
ballu v J. Hradci pracovník klubu Martin Stej-
skal, jenž více informací o obnově klubu podá 
prostřednictvím tří e-mailů (pharaon.jh@atlas.
cz; MartinStejskal15@email.cz; info@pharaon.
wz.cz). Sportovat mohou přijít všichni od 6 let, 
kdy se začíná Bee-ballem a T-ballem, až po do-
spělé (web: http://www.pharaon.wz.cz/menu/
nabor.php).
VODácKÝ SPORT
Na  sobotu 5. října v  10.00 hodin mají vodá-
ci ze Suchdola nad Lužnicí naplánovaný již 34. 
ročník slavnostního rituálu „Zamykání Lužni-
ce“. Opětovně se odehraje na  suchdolské vo-
dácké základně u Klikovského mostu a po něm 
bude následovat splutí řeky směrem k jezu Pi-
lař, kempu v Majdaleně nebo až k soutoku Sta-
ré a Nové řeky. Sjezd má délku v rozmezí od 8 
do 15 kilometrů. Pohybu milovní pěší zájemci 
mohou trasu vodáků kopírovat na břehu. Více 
informací podá David Franta (605 472 246).

VeSLOVáNí
Ozdobou Chalupovy regaty bude start čerstvého mistra světa
Preambulí podzimu, zároveň mnohdy i uzavřením závodního dění na městském rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci, bývá veslařská regata „Chalupa 
Cup“. Letos se v sobotu 5. října uskuteční již po jednadvacáté. O úspěšnosti nebo neúspěchu závodu bude jako vždy rozhodovat svatý Petr, pakliže bude 
vstřícný k závodníkům, organizátorům a divákům, pak budou všichni se vstupem do podzimní nevyzpytatelnosti spokojeni.
Špatné počasí je nepřítelem „Chalupova poháru“, vyhání fanoušky, způsobuje nekalosti veslařům i dračím kanoistům. Přejme si, aby o první letošní říj-
nové sobotě sluníčko hřálo, aby se neobjevil déšť, či dokonce sněhové vločky, i je už regata v minulosti zažila. „Kéž by bylo tak pěkně jako loni,“ vzpo-
mněl si na jubilejní dvacátý ročník místopředseda pořádajícího Veslařského klubu Vajgar Radim Staněk na to, kterak v minulém roce půl třetí tisícovka 
diváků v kraťasech a tričkách s krátkými rukávy obsypala nábřeží Ladislava Stehny i protější ochozy pod kostelem svatého Jana Křtitele.
Počasí sice jisté není, ale jistota kvalitní podívané je nabíledni. Na regatu se chystají mnozí čeští reprezentanti, kteří letos startovali úspěšně na mistrov-
ství světa v jihokorejském Čhungdžu. Hlavní hvězdou nesporně bude skifař Ondřej Synek, jenž přijede ověnčen čerstvým titulem světového šampióna. 
Obhajovat loňské vítězství z klasického skifu bude Milan Doleček, přihlášeni jsou bratři Jan a Ondřej Vetešníkové, kteří na MS byli členy posádky české 
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listárna
Vlastimil Hanuš, 18 let, Albeř (student Gymnázia V. Nováka v J. Hradci)
Držitel Zvláštní ceny literární poroty: Ceny města Jindřichova Hradce v literární soutěži jindřichohradecký Textík

Sluneční paprsky
Sluneční paprsky urazily nepředstavitelnou vzdále-
nost prázdnotou vesmíru. Dopadly na hladinu mod-
ravého Atlantiku a donutily pár molekul vody změ-
nit skupenství. Západní větry donesly načechraná 
mračna až nad střední Evropu. Vločka za vločkou se 
teď snáší nekonečně sametovou tmou nezpozorová-
na lidským okem. Až lucerna zavěšená nad předvá-
noční ulicí ozáří lehounké víry… a pak – konec.
Dopad do rozbředlého špinavého sněhu, po kterém 
bezohledně šlapou desítky procházejících lidí. Ma-
jí na botách jen hnusné prosolené svinstvo – nevidí 
drobounké něžné posly, kteří jim k nohám přinášejí 
energii hvězd.
Zastavím se a vzhlédnu k zářící lucerně. Sníh mi pa-
dá do vousů… je to chladivé, mokré a nové. Čím více 
se vzdaluji od dětských let, tím jsou pocity jako ten-
hle vzácnější. V zasněžených ulicích míjím spousty 
lidí. Každý je jiný. Všichni po něčem touží a něčím 
se trápí. Snad každý miluje a mnohý nenávidí. Pu-
tují životem a jen málo z nich si klade otázky… Jsou 

vůbec na světě rádi? Věřím, že ano. Věřím, že kde-
si hluboko uvnitř máme všichni uloženu neurčitou, 
všeobecnou a hlubokou lásku ke  světu v nejširším 
slova smyslu. Právě kvůli neurčitosti a všeobecnosti 
se však tato láska stává pro mnohé z nás příliš nekon-
krétní, samozřejmou a neuchopitelnou. Proto je ob-
čas dobré na chvíli zastavit, zahledět se na zimní lu-
cernu a nechat si nasněžit do vousů.
Ve svém životě si vážím právě okamžiků, které mi 
velmi konkrétně a  živě připomínají „Proč jsem 
na světě rád“. Jsou to drobnosti, které přicházejí ne-
čekaně. Nelze je naplánovat. Ze zkušenosti ale vím, 
že existují děje, které jsou pro zrod takovýchto hlu-
bokých okamžiků zvlášť dobrým substrátem. Jsou to 
události, jejichž význam není jen povrchní. Vnímám 
je jako metafory dění v sobě samém. Jsou to události, 
kdy silně prožívám vnější svět, ale snad ještě více se 
obracím dovnitř – do svého nitra. 
Zářným příkladem je pro mě symbol Cesty. Cesty 
probíhající vně i uvnitř – reálně i metaforicky. Dvě 

cesty ve svém životě pokládám za opravdu zásadní 
líhně takovýchto konkrétních prozření „Proč jsem 
na světě rád“.
První z nich byla cesta na druhý konec světa. Čtr-
náctidenní pouť okolo Stewartova ostrova na  No-
vém Zélandu. 125 km náročného terénu – pochodu 
blátem, svahy a koryty řek. 125 km v pralesích pl-
ných ptačího zpěvu. 14 dní samoty, vyčerpání, roze-
dřených nohou, deště a slunka. 14 dní, kdy čas ztra-
til svou pedantskou autoritu…, mé kroky řídilo jen 
slunce a puls oceánu. Byl jsem sám. Pět dní chůze 
od nejbližší usedlosti – nesmírná samota. Za dlou-
hých večerů, kdy tma nabývala nových rozměrů, 
jsem nahlédl do vzdálených a temných koutů vlastní 
duše. Musel jsem hledat sílu v sobě samém, vzpomí-
nat a bilancovat...

čtyřky bez kormidelníka, jež tam skončila jedenáctá. „O tom, zda přijede i Mirka Knapková, se rozhodne až těsně před startem,“ hovořil Staněk o zá-
vodnici, která měla letos spoustu lapálií se zdravím, ale i tak si v J. Koreji dojela pro bronz. „Cítí se už hodně unavená,“ dodal. Svůj um předvede oddíl 
handicapovaných veslařů z Českých Budějovic, velká účast závodníků bude z několika pražských klubů, početná je výprava VK Jiskra Třeboň.
Chybět ve startovním poli nebude ani Václav Chalupa. Na počest tohoto pětačtyřicetiletého rodáka z J. Hradce se podnik koná, fandové jej zří nejen 
ve veslařské lodi, ale bude plnit i roli kormidelníka při bitvě dračích lodí, které budou zápolit při distančním klání kolem Karolínina ostrova. K vidění 
bude jako obvykle i spousta dalších rámcových závodů, v nichž se objeví všechny kategorie mládeže, veslovat bude i přípravka. „To jsou kluci a dívky, 
kteří poprvé sedli do lodí teprve před pár týdny,“ uvedl Staněk, jehož syn Radim také bude závodit. „Pojede v nejmladší kategorii. To by měl děda ra-
dost,“ připomněl místopředseda svého zesnulého otce Václava Staňka, jenž byl také výtečným veslařem a v minulosti Chalupovu regatu uváděl jako hlasatel.

Program – XXI. ročník „chalupa cup 2013“ – sobota 5. října

10.00 Zahájení

Xii. ročník „Sprintů Miroslava Strejčka“ Mladší žactvo

Starší žactvo

dorostenky, dorostenci

12.00 „o pohár Jihotvaru“ dračí lodě

13.00 hlavní program

„o pohár jindřichohradecké dvojky“ dvojka „bez“ mužů

„Memoriál karla Jedličky“ Skif lehkých vah mužů

MaSTerS Veteráni

„o pohár starosty Jindřichova hradce“ Skif žen

15.30 XXi. ročník „chalupa cupu“ Skif mužů

Roman Pišný

Zbývající část povídky si mužete přečist v digitál-
ní verzi knihy Textík, kterou si můžete stáhnout 
z portálu www.epika.cz. Přesná adresa pro staže-
ní je zde: www.epika.cz/textik.pdf

Foto: Zdeněk Prager
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pozvánky na listopad
Městské akce: Ostatní akce:
• 9. 11. 

KONceRT PS SMeTANA
• 10. 11. 

SeNIOR KLub
• 17. 11. 

NA KOuZeLNéM PALOuČKu 
– DIVADeLNí POHáDKA

• 19. 11. 
FIVe STAR cLARINeT QuARTeT 
– KONceRT V RáMcI AbONeNTNícH 
KONceRTŮ KPH

• 25. 11.
JešTěRKA NA SLuNcI 
– DIVADeLNí PřeDPLATNé SKuPINy b

• 26. 11. 
SuNNy bOyS 
– DIVADeLNí PřeDPLATNé SKuPINy A

Foto: Martin KozákŘeka Nežárka

• 2. 11. 
TLuSTá beRTA + JAKSI TAKSI – KONceRT

• 2. 11. 
TRAVeSTI SHOw – HANKy PANKy

• 8. 11. 
STO ZVířAT – KONceRT

• 15. 11. 
NO NAMe – KONceRT

• 21. 11. 
MISS JINDřIcHOHRADecKA

• 22. 11. 
DANce PARTy

• 24. 11. 
KOuZeLNá šKOLKA

• 29. 11. 
TubLATANKA – TOuR 30 LeT – KONceRT


