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DROGOVÁ PROBLEMATIKA 
SE NEVYHÝBÁ ANI 
JINDŘICHOVU HRADCI

S různými typy závislostí pomáhá 
klientům protidrogová poradna.

Více na straně 12

pekelně zábavné odpoledne zakončí 
rozsvícení vánočního stromu
Na příchod čertů, andělů a Mikuláše se Jindřichův Hra-
dec může těšit v  neděli 1. prosince. Úderem 15. ho-
diny totiž na  náměstí Míru vypukne třetí ročník ak-
ce s názvem „Pekelně zábavné odpoledne“. Především 
na dětské návštěvníky čekají soutěžní stanoviště, po je-
jichž absolvování si mohou vyzvednout balíček se slad-

kou odměnou. Chybět nebude ani Pekelná kniha hří-
chů, do které děti mohou nakreslit své obrázky a dospělí 
třeba vepsat případné neduhy svých ratolestí. Součástí 
programu bude i vystoupení žáků jindřichohradeckých 

základních škol, společné zpívání koled, apod. Úplnou 
novinkou pak bude soutěž o  nejhezčí vánoční stro-
meček. Na šest jindřichohradeckých základních škol 
doputují stromky z  městských lesů. Žáci stromečky 

nazdobí a dopraví na samotnou akci, kde budou vá-
noční symboly na pódiu vystaveny. Autorům nejhez-
čího z nich předá odměnu starosta Jindřichova Hrad-
ce Ing. Stanislav Mrvka. Moderátorem a průvodcem 
celého odpoledne bude Michal Arnošt. Návštěvníci se 
mohou v rámci Pekelně zábavného odpoledne samo-

zřejmě i občerstvit. Chybět by neměl ani pekelně dob-
rý čaj z kotlíku. 
Na stejném místě, kde bude probíhat zábavný program, 
tedy na náměstí Míru, si v 17.00 hodin návštěvníci nej-
dříve vyslechnou sváteční proslovy, po nichž bude ná-
sledovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Zábavné odpoledne pořádá Město Jindřichův Hradec, 
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec a Oblastní 
spolek Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci. 
Na  realizaci akce Pekelně zábavné odpoledne se Měs-
tu Jindřichův Hradec podařilo získat finanční příspě-
vek od Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. ve vý-
ši 20 000 Kč. 
Partnery akce jsou: Waldviertel Sparkasse von 1842 Jin-
dřichův Hradec, Fruko – Schulz, s.r.o. Jindřichův Hra-
dec, MAS Česká Kanada
Mediální partneři: Týdeník Jindřichohradecka, Jindři-
chohradecký deník, Jindřichohradecká televize, měsíč-
ník Žurnál, Týdeník 5plus2 Jindřichohradecko a Hitrá-
dio Faktor

Karolína Průšová, Marcela Kozlová

POZVÁNKA DO DIVADLA

Listopad přinese opět divadelní představení 
v rámci předplatného A i B.

Více na straně 14

KONCERT V RÁMCI KRUHU PŘÁTEL 
HUDBY LETOS NAPOSLEDY

Série abonentních koncertů KPH 2013 
zakončí koncert Five Star Clarinet Quartet. 

Více na straně 14
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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

Pozvánky na prosinec

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 
pohotovostí): 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

KD Střelnice - pokladna
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

P. Centrum Jindřichův Hradec
Protidrogové poradenství a terapie 
(včetně všech závislostí „nedrogových“, t.j. pato-
logické hráčství, poruchy příjmu potravy, atd.) 
Pravdova 837/ii. („Bílý dům“) 
377 01 Jindřichův hradec
2. poschodí, dveře č. 55.
poradenské hodiny: 
pondělí a středa 8.00 - 12.00/13.30 - 16.30
Tel.: 775 567 705

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 z Denisovy ulice do sídliště Pod Kasárny
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Jan Polášek 
z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se krátce ohlédl za  důležitými 
akcemi pro veřejnost, které se uskutečnily v  mě-
síci  říjnu. Veřejné projednání strategických doku-
mentů je jedním ze základních nástrojů, kdy mů-
že veřejnost uplatňovat své názory a připomínky. 
Na  začátku měsíce byla v  kinosále Střelnice zve-
řejněna koncepce parkování v  Jindřichově Hrad-
ci v krátkodobém výhledu.  Předmětem koncepce 
Doprava v klidu je stanovení rozsahu změn v sys-
tému parkování realizovatelných v horizontu dvou 
let v návaznosti na dokončenou 1. etapu komplex-
ní koncepci dopravní obslužnosti města Jindřichův 
Hradec. Tento materiál nepřímo souvisí s návrhem 
územního plánu města, jehož veřejné projedná-
ní tentokrát proběhlo oproti předchozím dvěma 
v přátelském duchu. Některé podněty byly vyřeše-
ny na místě, další se bude snažit výbor pro územní 
plán vyřešit co nejdříve. Nyní z veškerých námitek 
bude vyhotoven návrh rozhodnutí, který bude za-
slán dotčeným orgánům. Ty budou mít třicetiden-
ní lhůtu k vyjádření. 
I  v  letošním roce jsme pro vás připravili se Služ-
bami města Jindřichův Hradec dvoje vánoční tr-
hy. Jedny stálé, kdy stánky budou opět k  dispo-
zici prodejcům s vánočním sortimentem po celou 

dobu adventu na náměstí Mí-
ru a  druhé tradiční. Ty se 
uskuteční o víkendu 7. a 8. 
prosince na  náměstí Mí-
ru i  Masarykově náměstí 

a budou probíhat souběžně 
s adventními dny na zámku. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Pod Kasárny mají děti 
novou školku
Na  konci září se uskutečnilo slavnostní otevře-
ní 1. mateřské školy Pod Kasárny po rekonstruk-
ci za přítomnosti vedení města, školky a zástupce 
zhotovitele. Na této mateřské škole došlo k zateple-
ní a výměně oken, rekonstrukci bytu na třídu ma-

teřské školy, vybudování nové herní plochy na za-
hradě mateřské školy a opravě povrchu vstupního 
prostoru do mateřské školy. Na realizaci, která tr-
vala dohromady od poloviny června do začátku zá-
ří, se podílelo průběžně několik firem. Předškoláčci 
hostům zazpívali na úvod písničky a na přivítanou 
rozdali drobné dárečky. Pásku společně přestřihli 
Hana Látová, zástupkyně ředitelky, Dagmar Val-
chová, ředitelka školky, Stanislav Mrvka, starosta 
města a Radek Dvořák, ředitel Stavitelství Blábolil. 

Úprava parku v Horním Žďáru
V úterý 1. října se v odpoledních hodinách usku-
tečnilo slavnostní otevření parku v Horním Žďá-
ře po úpravách za přítomnosti vedení města. V ne-
vzhledném parčíku v  lokalitě před mostem přes 

Nežárku došlo k odstranění nevhodných a přerost-
lých jehličnanů, úpravě a ozelenění volných ploch, 
vytvoření mlatových cest, osazení laviček a  nové 
výsadbě stromů a keřů. 

V Otíně mají nový chodník
Ve středu 2. října byl vedením města předán do uží-
vání obyvatelům Otína nový chodník, který se vine 
podél silnice druhé třídy v délce 233 metrů od au-
tobusové zastávky k lokalitě Na Palásku.

Cyklisté společnou vyjížďkou 
ukončili sezonu
Oblíbená akce s  příhodným názvem Přes kopec 
na  Hradec aneb Jindřichohradecký pedál završi-
la cyklistickou sezonu v  celém Jihočeském kraji. 
Na trasy dlouhé 54, 29 a 12 kilometrů se v sobotu 
vydalo celkem 545 účastníků z  Jindřichohradecka, 
Táborska a Písecka a vytvořili tak rekord podzim-
ních výšlapů. Nejdelší trasu ujelo 162 účastníků, což 
je rekord na nejdelší trati. Oba starty zahájil staros-
ta města Stanislav Mrvka v parku pod gymnáziem, 
spolu s  ním kratší trasy odstartoval hejtman Jiho-
českého kraje Jiří Zimola. Společně se pak vyda-
li na dvanáctikilometrovou trasu. Během odpoled-
ne si účastníci mohli vyzkoušet horolezeckou stěnu, 
malování na obličej, střílení na branku u stanoviš-
tě florbalového týmu, překonání malé házenkářky 
v bráně a další soutěže. Překvapením odpoledne by-
lo pouštění žlutých a modrých balonků štěstí s přá-
ním. Každý účastník obdržel při registraci diplom, 
díky kterému po dojezdu opět pod gymnázium mo-

hl vyhrát okamžitě v malé tombole nebo později při 
slosování o hlavní cenu, kterou bylo horské kolo. To 
si s velkou radostí domu odvezla paní Dana Peštáko-
vá. Děkujeme všem účastníkům za výbornou atmo-
sféru a těm, kteří poslali svůj balonek k nebi, přeje-
me, ať se jim jejich přání brzy vyplní. Za pořadatele 
- Město Jindřichův Hradec, Nadace Jihočeské cyklo-
stezky ve spolupráci s Cyklistickým klubem RBB In-
vest Jindřichův Hradec a Sborem dobrovolných ha-
sičů Jindřichův Hradec. Generálním partnerem byla 
ETE – Jaderná elektrárna Temelín.

Slavnostní přijetí žáků 
a učitelů z partnerského města
Ve středu 9. října 2013 v refektáři Muzea fotogra-
fie a moderních obrazových médií slavnostně při-
jal starosta města Stanislav Mrvka spolu s místosta-
rostou Pavlem Vejvarem žáky a učitele z gymnázia 
našeho partnerského německého města Neckar-
gemünd při příležitosti jejich výměnného poby-
tu v  Jindřichově Hradci. V úterý 15. října se pak 
v refektáři Muzea fotografie uskutečnilo slavnost-

ní přijetí žáků a pedagogů všech zemí zapojených 
do mezinárodního programu Comenius.

Jindřichohradecké íčko zvítězilo
Jindřichohradecké informační středisko se sta-
lo vítězem soutěže popularity turistických infor-
mačních center „Informační centrum 2013“ v Ji-
hočeském kraji. Soutěž pořádala asociace A.T.I.C. 
a  VLP a. s. vydavatelem Deníku a  agenturou 
Czech Tourism na webových stránkách www.de-

nik.cz/infocentra. Slavnostní vyhlášení se usku-
tečnilo ve čtvrtek 17. října v Housově mlýně v Tá-
boře. Ocenění převzaly vedoucí odboru kanceláře 
starosty Jana Říhová a vedoucí oddělení cestovní-
ho ruchu a marketingu Zuzana Bedrnová.

Karolína Průšová
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

městský úřad informuje

ODBOR DOPRAVY

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Plánování sociálních služeb na Jindřichohradecku
Dne 25. listopadu 2013 v 15.30 proběhne v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií veřejné projednání, kde bude možné získat informace o komunitním plánování 
sociálních služeb v Jindřichově Hradci. Zváni jsou všichni, komu není zajištění kvalitních 
sociálních služeb pro naše občany lhostejné. V případě zájmu se, prosím, obraťte na níže 
uvedené kontakty.
Úkolem komunitního plánování je zjistit, jaké jsou potřeby uživatelů sociálních služeb, te-
dy např. lidí se zdravotním postižením, seniorů, bezdomovců nebo i dětí a mládeže. Na zá-
kladě srovnání těchto potřeb a možností, zejména finančních, pak bude vytvořen komunit-
ní plán sociálních služeb pro celé správní území obce s rozšířenou působností Jindřichův 
Hradec, tedy pro 58 obcí. 
Základem komunitního plánování je spolupráce občanů, úřadů a také organizací, které za-
jišťují sociální služby. V Jindřichově Hradci se budou scházet čtyři pracovní skupiny, a to 
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vylou-
čením. Svou činnost zahájí začátkem roku 2014. O zřízení pracovních skupin se uvažuje 
i v obcích Nová Bystřice, Nová Včelnice, Kardašova Řečice a Strmilov. Kromě plánu rozvo-
je sociálních služeb vznikne také katalog všech poskytovatelů sociálních služeb, který bu-
de k dispozici všem obcím i občanům. Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci již-
ní Čechy a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Kontakt:
Bc. Daniel Rosecký, tel. +420 777 793 720, email: daniel.rosecky@cpkp.cz
Mgr. Monika Emrová, tel. +420 777 793 736, e-mail: emrova@jh.cz 

Zdeňka Šindelářová

Informace k úpravě prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Dnem 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mě-
ní zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Tato novela živnostenského zákona m.j. nově reguluje prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin tím, že u koncesované živnosti s předmětem pod-
nikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 

Zkontrolujte svůj řidičský průkaz 
Upozorňujeme držitele řidičských průkazů, že nejpozději do 31. prosince 2013 je nutné vyměnit řidičské průkazy, které mají datum vydání v rozmezí 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu průkazy pozbývají platnosti.
Kde si mohu vyměnit řidičský průkaz?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého poby-
tu na území České republiky.

Co musím mít s sebou? 
- „Žádost o vydání řidičského průkazu“ – obdržíte na pracovišti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně

Dopravní značení ve Vídeňské ulici navádí řidiče jak správně zastavit
I přes jasné vyznačení ve Vídeňské ulici stále přetrvávají nedostatky v průjezdu křižovatkou Vídeňská - Václavská. Řidič 
musí zastavit před příčnou čárou souvislou a až po rozsvícení zelené barvy vjede do odbočovacího pruhu tak, aby jej ři-
diči jedoucí směrem rovně do centra mohli pohodlně z pravé strany objet. Rovněž tak řidiči jedoucí přímo musí použít 
vyznačený jízdní pruh pro jízdu v přímém směru. Na fotografii, kde z Václavské ulice do Vídeňské odbočuje traktor, je 
vidět situace, která nastane při nerespektování dopravního značení. Vzhledem k často se opakujícím přestupkům bude 
této křižovatce věnován zvýšený dohled městské policie.

Karolína Průšová

Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz? 
Vydat řidičský průkaz je možné do 20 dnů 
od podání žádosti, příp. do 5 pracovních 
dnů od podání žádosti po úhradě správního 
poplatku 500 Kč. 

Kolik mě to bude stát? 
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplat-
ku, vyjma vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních 
dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč). 

Zbyněk Heřman
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městská policie
Výpis z událostí
Staré české pořekadlo „tak dlouho se chodí se dž-
bánem pro vodu, až se ucho utrhne“ zřejmě nic 
neříkalo 65letému muži, který si v Kauflandu prů-
běžně přikrádal drobné zboží. Ostraha o jeho po-
čínání věděla, ale nikdy se mu přestupek proti ma-
jetku nepodařilo prokázat, až 5. 10. 2013 si také 
vyrazil na nákup. Do košíku vzorně ukládal zboží, 
poté zajel do oddělení drogerie, kde z košíku vy-
bral sáčky s kořením za 67 Kč a ty šoupnul do kap-
sy bundy. Cítil se již tak jistý, že se ani nerozhlé-
dl. Kdyby tak učinil, všiml by si detektiva v černé 
uniformě, který jeho počínání se zájmem sledo-
val. No a pak v klídku zamířil k pokladně, zaplatil 
a … spadla klec. V kanceláři ostrahy z kapsy koře-
ní vyndal a ke krádeži se přiznal. Přivolaní stráž-
níci věc řeší jako přestupek proti majetku. 

9. 10. 2013 O  výjezd do  baru ve  Svatojánské 
ulici byli strážníci požádání v  17.05 hodin. 
Silně podnapilý 50letý host se zde dožadoval 
podání piva. Barman, který mu pivo odmítl 
podat, byl počastován několika peprnými na-
dávkami. Když ani ty nepomohly, host přitvr-
dil a  začal vyhrožovat fyzickou likvidací. Bar-
man byl tvrďák na svém místě, který nepovolil 
a  host proto musel odtáhnout s  nepořízenou. 
Cestou z baru zavrávoral, upadl na stůl a pře-
vrhl poloprázdnou sklenici s pivem, jejíž obsah 
okamžitě vyřadil z činnosti notebook jednoho 
z hostů. Vystřízlivění bude krušné, neboť má co 
vysvětlovat Policii ČR a navíc ho čeká náhrada 
způsobené škody.

12. 10. 2013 Ve 21.45 hodin vyjížděla hlídka na žá-
dost barmanky do baru Červený netopýr ve Václav-
ské ulici, kde se měla „rvát celá hospoda“. Strážníci 
na místě zjistili, že osazenstvo celé hospody tvoři-
lo celkem 6 hostů, a to dvě ženy a čtyři muži. Pět 
hostů mělo v baru rodinnou oslavu a šestý si při-
šel pustit písničku k juboxu. Když ji vybíral, tak se 
mu jedna dívka ze slavící skupinky začala posmívat 
kvůli jeho nagelovanému účesu. On prohodil cosi 
o dementech, což jeden z hostů neustál a tahanice 
byla na cestě. Létaly nadávky, posléze i pěsti, hosté 
se váleli po zemi. Strážníci situaci uklidnili, převez-
li spolu s hlídkou Policie ČR zraněné na ošetření. 
Další postup si bude řídit již Policie ČR na základě 
předložených lékařských zpráv.

Rudolf Gabriel

alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medo-
viny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se doplňuje text 
„a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované živnosti pro vý-
robu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholic-
kých nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, tj. pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikač-
ní předpoklady. Podnikání v prodeji těchto komodit není vázáno na schvá-
lenou provozovnu, která by se uváděla v rozhodnutí o udělení koncese (pla-
tí zde obecná pravidla pro oznámení provozovny podle § 17 živnostenského 
zákona). Smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené komodity. 
Pro plynulý přechod podnikání ze stávající úpravy na novou právní úpra-
vu byla přijata tato přechodná ustanovení:
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po do-
bu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 17. dubna 2014. Po-
žádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji těchto komodit pokračovat 
do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti 
o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti 
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli 
právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Přijetí žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin nepodléhá správnímu poplatku: 
Podle přechodných ustanovení zákona vyžaduje změna právní úpravy ze 
strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne 
účinnosti novely, tedy od 17. října 2013. Úprava se bude vztahovat na všech-
ny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního li-
hu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i ko-
nečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude 
vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zaří-
zeních, případně i v dopravních prostředcích. O koncesi pro prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i výrobci 
těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, 
resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozov-
ny. V této souvislosti se doporučuje - z důvodu právní jistoty, aby o koncesi 
pro prodej požádali i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpra-
vu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům 
(bez ohledu na ustanovení § 42 živnostenského zákona, kterým se upravu-
je rozsah oprávnění podnikatele provozujícího živnost spočívající ve výrob-
ní činnosti). 

Jaroslav Krafka

Dokončení rekonstrukce místní komunikace Horní Žďár – Dolní Pěna

ODBOR ROZVOJE

Dne 30. 8. 2013 byl slavnostně zahájen provoz na místní komunikaci ve-
doucí z Horního Žďáru do Dolní Pěny.  Došlo ke kompletní výměně po-
vrchu vozovky v délce 750 m a k jejímu rozšíření pro obousměrný provoz. 
Stavební práce zahrnovaly rovněž zvětšení poloměrů oblouků křižovat-
ky silnic I/34 a této místní komunikace. V rámci rekonstrukce bylo vy-
budováno nástupiště u autobusové zastávky a parkovací zálivy u fotba-
lového hřiště. Přínosem pro obyvatele Horního Žďáru, kteří bydlí podél 
této komunikace, jsou provedené vegetační úpravy, zejména výsadba no-
vých stromů a keřů. Celková rekonstrukce komunikace vyšla město na 
7,738 mil. Kč. Koncem září 2013 byla podána žádost o proplacení dotace 

z Regionálního operačního programu Jihozápad. Přislíbená dotace ve vý-
ši 6,209 mil. Kč by mohla doputovat na účet města začátkem roku 2014.

Vladimír Krampera

Říkají si Parta HIC
Paní Alena Korandová a Eva Michálková uklízí město a jsou na to pyšné. V říjnu například zame-
taly prostranství před kostelem sv. Jana Křtitele. Vzkazují: „Není třeba cítit se jako žebráci, ale uvě-
domit si, že stát platí i lidem, kteří nepracují. My pracujeme a cítíme se dobře“. Takto může vypadat 
veřejná služba.

Pavla Míchalová
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Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. října 2013 se uskutečnilo v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií vítání občánků místostarostou města Bohumilem Ko-
mínkem. Přivítány byly tyto děti: Beran David, Hrádkovi Jakub a Aneta, Běhalová Matylda, Dupal Filip. Holický David, Mihula Adrian, Novotná Bar-
bora, Roubalová Simona, Strachotová Natálie, Šimeček Václav a Vlnas Vojtěch

Karolína Průšová
Foto: Petra Jouzová

policie Čr
Policisté utužují kondici 
i na tenisových kurtech 
Tenisové turnaje pořádá SKP (sportovní klub policie) Jindřichův Hradec celkem 
2× ročně. Oba turnaje se konají na antuce poblíž  kryté haly Tenis Sport pod Gym-
náziem Vítězslava Nováka. V září zorganizovali toto sportovní klání policisté Jaro-
slav Vašek, který je vedoucím tenisového oddílu, společně s Vladimírem Hanous-
kem. Utkalo se zde šest dvojic ve čtyřhře. V policejním sportovním klubu se sdružují 
i tzv. „nepolicisté“. Cílem těchto tenisových turnajů je nejen zvyšování tělesné kondi-
ce policistů a dalších členů sportovního klubu, ale i utužování kolektivu. Poháry pro 
vítěze zajistil jeden z jindřichohradeckých bankovních ústavů.

Hana Millerová

Prevence
Svátek k uctění Památky zesnulých se blíží! 
Zvýšené hlídky policistů budou bdít nejen nad dopravou, ale i nad návštěvníky 
hřbitovů. Jako každoročně v měsíci listopadu uctíme, my žijící, památku našich 
blízkých zesnulých. Na místa posledního odpočinku nemíří jen čestní lidé, ale 
bohužel i zloději. 
Policisté z Územního odboru Jindřichův Hradec každým rokem v období Duši-
ček zaznamenávají nejen několik krádeží věcí z hrobů nebo odložených věcí při 
úpravě hrobů, ale i z aut zaparkovaných na přilehlých parkovištích u hřbito-
vů. Kontroly parkovišť před hřbitovy provádějí jindřichohradečtí policisté 
každoročně. Není tomu jinak ani tento rok. Se zvýšenými hlídkami začnou ještě 
před víkendem a tyto hlídky potrvají přes sobotu i neděli, kdy většina lidí přijede 
na hrob uctít památku svých zesnulých.
Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, vše 
co lze snadno a rychle zpeněžit. Mnoho lidí neumí policistům vůbec popsat, 
co jim bylo z hrobu odcizeno. Lidem proto doporučujeme, aby si své hroby vy-
fotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude pro policii 
mnohem jednodušší zadokumentovat původní stav hrobu. Přesným popsá-
ním odcizených věcí se tak zvýší šance na dopadení pachatele. Zloději si totiž 
na hřbitovech dost často tipují osamělé osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou 
například pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu do kontejneru, seberou jim 
odloženou tašku a zmizí.

Policejní zkušenosti dokladují, že zvýšeného pohybu lidí využívají i zloději, kte-
ří se zaměřují na auta odstavená na parkovištích v okolí hřbitovů, a vykráda-
jí je. Policisté proto opět připomínají řidičům, aby si nenechávali v zaparkova-
ných vozidlech na parkovištích viditelně odložené věci a při odchodu od vozidla 
zkontrolovali uzavření oken, včetně střešního, uzavření zavazadlového prostoru 
a samozřejmě všech dveří vozidla. 
Na  bezpečnost a  plynulost v  silničním provozu budou o  „Dušičkách“ dbát 
ve zvýšené míře nejen dopravní policisté, ale i policisté z jednotlivých obvod-
ních oddělení. Dopravní policisté připomínají především starším občanům, 
kteří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 60 let mu-
sí při silniční kontrole předložit  doklad o zdravotní  způsobilosti. Jak vychází ze 
zákona, osoba starší 60 let se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce. Ta se 
obnovuje po 5 letech, tj.  v 65 letech, poté po 3 letech a od 68 let každé dva roky.
Občany, kteří na hřbitově vidí, že se tam děje něco podezřelého, žádáme, aby 
to ihned oznámili na policii. Čím dříve se o krádeži dozvíme, tím větší má-
me šance na dopadení zloděje. 
Uhlídat všechny hřbitovy na Jindřichohradecku je pro policii ve skutečnosti 
nemožné, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si všímají podezře-
lých osob a informace ihned volají na bezplatnou policejní linku 158! 

Hana Millerová

spoleČenská kronika
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Foto: Věra Pfauserová

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 10. 9. 2013 do 13. 10. 2013 nás opustili:  

Božena KRAUSOVÁ, Jindřichův Hradec 31. 7. 1930 10. 9. 2013
Marta STAŇKOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 5. 1916 11. 9. 2013
Karel KOMORÁD, Jindřichův Hradec 3. 8. 1929 13. 9. 2013
Stanislav HOVORKA, Březina 5. 8. 1922 14. 9. 2013
Božena RODOVÁ, Jindřichův Hradec 31. 7. 1929 14. 9. 2013
František PRŮCHA, Sezimovo Ústí 6. 11. 1920 14. 9. 2013
Miloslav SVOBODA, Jindřichův Hradec 26. 7. 1932 16. 9. 2013
František BREIT, Jindřichův Hradec 9. 11. 1946 16. 9. 2013
Zdeňka KOVÁŘOVÁ, Lovětín 25. 6. 1931 18. 9. 2013
Jiří STUDENÝ, Domanín 10. 9. 1954 19. 9. 2013
Miroslava JIRÁNKOVÁ, Jindřichův Hradec 31. 3. 1923 21. 9. 2013 
Václav BÍNA, Nová Včelnice 29. 11. 1948 25. 9. 2013
Růžena DAVIDOVÁ, Žíteč 16. 8. 1919 28. 9. 2013
Karel POKORNÝ, Jindřichův Hradec 8. 8. 1936 29. 9. 2013
Stanislav DYTRICH, Roseč 7. 10. 1938 1. 10. 2013
JUDr. Josef NOVÁČEK, Jindřichův Hradec 31. 7. 1952 2. 10. 2013
Květoslava PALOVÁ, Kunžak 30. 3. 1930 2. 10. 2013
František HRÁDEK, Buk 7. 5. 1920 3. 10. 2013
Zdenka KOHOUTOVÁ, Stříbřec 2. 6. 1930 4. 10. 2013
Anna CHLAŇOVÁ, Bílá u Číměře 2. 5. 1923 4. 10. 2013
Jaroslav PŘECH, Staré Město pod Landštejnem 6. 2. 1944 8. 10. 2013
Marie DVOŘÁKOVÁ, Mnich 11. 5. 1937 8. 10. 2013
Irena MICHALOVÁ, Strmilov 24. 8. 1943 10. 10. 2013
Miluška TEINEROVÁ, Otín 4. 5. 1935 13. 10. 2013

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.
Hana Palusková, Michal Žoudlík

Církev je „matka“
Mnohým se zdá divné, proč křesťané nazývají církev matkou. Je to dokonce jeden z nejčastějších 
a nejkrásnějších obrazů, který užívali světci k označení svého vztahu mezi nimi a církvi. V jakém 
smyslu a jakým způsobem je církev matkou?
 
1) Nejdříve si musíme uvědomit, co znamená mateřství v lidské společnosti. Matka nosí dítě v lů-

ně a přivádí je na svět. A taková je také církev, rodí nás k víře působením Ducha svatého, který 
jí dává plodnost podobně jako Panně Marii. Obě, církev i Panna Maria, jsou matky. Co lze ří-
ci o Matce Boží, lze říci i o církvi, a naopak. Když navštívíme v Římě baptisterium (místo pro 
křtitelnici) v bazilice sv. Jana, nalezneme uvnitř latinský nápis: „Tady se rodí lid božského pů-
vodu, zrozený z Ducha svatého, který dává plodnost těmto vodám, v nichž Matka církev rodí 
své děti.“
Je důležité pochopit jeden fakt: být součástí církve není jen nějaká vnějšková či formální zále-
žitost, není to vyplnění formuláře. K církvi nepatříme jen jako k nějaké společnosti, straně či 
organizaci. Víra je osobní úkon, je to odpověď Bohu, který se dává poznat a chce se mnou na-
vázat přátelství. Křesťan není ostrov, víra je darem Božím, který sdílíme společně s druhými.
A tady se rodí otázka: „Milujeme také my církev jako matku, dokážeme chápat její nedostat-
ky? Všechny matky mají nedostatky, zakrýváme je a snažíme se nepravit? Pomáháme jí jako 
její děti?“

 
2) Matka nejen dává život, ale je to mnohdy její péče, zejména v době dětství, která dává dětem 

růst a bezpečí. Zahrnuje je svou láskou. Církev jako dobrá matka dělá totéž: provází náš růst 
předáním Božího slova a vysluhováním svátostí. Bez církve bychom nic nevěděli o Bohu, bez 
společenství církve bychom byli jako děti bez domova, vlastní hříšnost a neznalost by nás zahubila. Stalo se to již mnoha lidem, když si říkali: 
nač církev? Vydali se špatnou cestou, upadli do sekt, nebo nakonec úplně opustili Boha. Pravdivé je přísloví: „Kdo nemá církev za matku , nemá 
ani Boha za Otce.“ Jak zoufalý musí být člověk, který pohrdá matkou nebo jí škodí? V podobném zoufalství se nacházejí ti, kdo šlapou po církvi.

 
3) Někdy si však klademe otázku, kdo tvoří církev. Církev tvoří ti, co jsou pokřtěni. Nejsou to tedy jen kněží. Někdy se slyší: „Věřím v Boha, ale 

ne v církev, protože církev říká…, kněží říkají…“ Církev netvoří jen kněží, církev tvoří všichni, kdo uvěřili a jsou pokřtěni. Ti všichni jsou cír-
kev a jsou si před Bohem rovni. Všichni jsou povolání spolupracovat na Božím království, i když každý podle svých možností a stavu. Dokonce 
i ti, kteří stojí opodál, mimo církev, jsou povolání k poznání Boha. Proto se také církev nazývá „katolická“ tj. všeobecná, neboť je tu pro všechna 
a všechny volá k víře v Ježíše Krista.

Z promluvy papeže Františka připravil P. Jiří Špiřík
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Listopad 1913 probíhal ve  městě stejně poklidně jako předchozí měsíce. Místní se po  slunném 
a teplém říjnu připravovali na zimu. Měsíc začal v atmosféře oslavy svátku Všech svatých a vzdá-
ní úcty zemřelým v den památky Dušiček. V sále na Střelnici se začínala konat řada odpoledních 
a večerních společenských akcí. Nebývalému zájmu návštěvníků se těšila přednáška cestovatele 
Friče, která byla posléze na stránkách Ohlasu podrobena detailní kritice. Největšího úspěchu do-

sáhla tehdy Sokolská beseda, která byla tak hojně navštívena, že si vynutila opakování. Celkem jí Ohlas ve třech svých číslech věnoval téměř pět stran, 
do nichž bylo zahrnuto i závěrečné shrnutí s precizním popisem celého programu. 

7. listopadu 1913
Při poslední leči 
v  Rodvínově vybrán na  Ústřední Matici škol-
skou obnos 41.10 K, který byl v  admin. naší 
dnešního dne odveden. 

Návštěva hřbitovů
v den Všech Svatých následující neděli a v den 
památky Dušiček byla neobyčejně veliká. Veš-
keré rovy od  těch skvostnými pomníky ozdo-
bených až k tomu nejchudšímu, byly osvětleny 
a  kvítím okrášleny. Pohoda ve  dnech těch pa-
nující vylákala každého k návštěvě svých milých 
na sv. poli odpočívajících. Posvátné ticho vládlo 
po celém hřbitově a rušeno bylo jen povyková-
ním několika kluků jež ani v místech těch nedo-
vedli se slušně chovati. 

Přednáška Fričova
konána v úterý dne 4 t.m. na Střelnici. Přitažli-
vost thematu a obrázky způsobily, že sešlo se to-
lik obecenstva, až sál skoro nestačil. Těšili jsme se 
na přednášku i na mladičkého cestovatele, ale by-
li jsme poněkud zklamáni. Měli jsme slyšeti o In-
diánech a jejich životě, zvycích, umění – a slyšeli 
jsme stále a stále v různých variantách písničku 
na toto motto: všichni cestovatelé, co jich přišlo 
do  Ameriky, jsou šarlatáni, lháři a  hlupáci, je-
nom jeden je poctivý a nejzkušenější – já. Milio-
nové město Buenos Aires stálo vypravovateli pro-

to za zmínku, že jsou tam veliké redakce zařízené 
se vším komfortem a členem jedné je – on sám. 
Přednáška sama formálně byla vlastně dopro-
vodem a  výkladem promítaných obrázků, tak-
že jednotného a  uceleného obrazu o  poměrech 
tamějších jsme si neodnesli. Co je nám nejvíce 
sympatické, to je stanovisko páně Fričovo k Indi-
ánům: má smysl pro jejich život, respektuje jejich 
svéráznost a cení jejich kulturu a jemný smysl pro 
umění a  poesii. Snímky, které provázejí výklad, 
jsou voleny šťastně a jsou zdařilé a působivé.

Již tuto neděli
Dne 9. listopadu bude na Střelnici Sokolská be-
seda. K  předešlým zprávám dlužno připome-
nouti, že všechna čísla jsou pečlivě připrave-
na a nacvičena. Pestrý program – proslov, zpěv 
solový, melodram, rohování, elektrické kužele, 
antické sochy a postavy z Marathonu, sborový 
zpěv, živý obraz, koncert Hudební Jednoty atd. 
– vše skýtá záruku pěkné, ušlechtilé zábavy, ma-
jící svůj zvláštní ráz. Přibylo ještě jedno effektní 
číslo: „Světlonoši“, skupiny na železném žebří-
ku, představující svícen, kandelábr a j. Podrob-
ný program na přední stránce našeho listu. 

Teploměrná a dešťoměrná zpráva 
za měsíc říjen 1913
Měsíc říjen byl měsícem velice příjemným, ne-
boť jasno a  slunečno bylo po  12 celých dnů 

a o 15 dnech bylo polojasno – po oblačnu ne-
bo před ním bylo slunečno a jasno – svítilo te-
dy slunce krásně po 27 dní a jen 4 dni bylo za-
taženo a pošmourno celý den. Napršelo celkem 
28,4 mm, což jest 16,6 pod normal měsíce října. 
Mlha byla velmi často, 16x v noci a ráno a někdy 
až do  samého poledne. Průměrná teplota mě-
síční byla +8,5 °C (loni 4,6 °C) a byl tedy říjen 
teplý. Nejchladnější dny byly 14. a 15., kdy ráno 
mrzlo. Tyto mrazíky způsobily, že všechny stro-
my již shodily listí své a tak trčí holé větvě k ne-
besům. V polích připravena neb i vykonána jest 
nová setba a příroda chystá se k zimnímu od-
počinku. ale v polích dosud vesele se ozývají rá-
ny z pušek střelců, zvláště při honech na zajíce.

14. listopadu 1913
Veškeré učitelstvo české
sdružené v  organisacích: Zemském ústředním 
Spolku Jednot učitelských, Zemské ústřední 
Jednotě učitelů měšťanských škol, Zemské ústř. 
jednotě učitelek a industriál. učitelek zve tímto 
k veřejné protestní schůzi za úpravu svých pla-
tů, která se koná v neděli dne 16. listopadu 1913 
o půl 10. hodině dopolední v místnostech Bese-
dy v Českých Budějovicích.

Sokolský večer na Střelnici
Sokolská Beseda, uspořádaná v neděli 6. listo-
padu 1913 na  Střelnici těšila se tak obrovské 
a u nás nevídané návštěvě, že přemnozí již vů-
bec míst nedostali a  vrátiti se musili. Úspěch 
besedy byl překvapující, byltě program sestaven 
vesměs z  čísel nejen originelních, ale i  neoby-
čejně působivých, jichž skvělé provedení uvedlo 
obecenstvo do živého nadšení. Přemnozí účast-
níci této krásné bratrské a povznášející besedy 
projevili ihned na  besedě přání, aby večer ten 
byl ještě jednou opakován. Zábavní výbor vy-
hověl přání tomuto a uspořádá pod dojmem své 
první besedy Sokolský večer v neděli 16. listo-
padu 1913 na Střelnici, doufaje, že tím zavděčí 
se zejména těm, kteří na Besedě míst nedostali.

Žádá o náhradu
Majitel domu č. 96/III dal si svůj dům pěkně obarviti 
a měl z něho skutečnou radost. Než radost jeho byla 
tyto dny pokažena. Automobil řízený osvědčeným 
šoferem projížděl za blativého počasí kolem zmíně-
ného domu a široká pneumatika potřísnila blátem 
dosud čistou zeď. Majitel domu v domnění, že stalo 
se tak příliš rychlou jízdou a z té příčiny domáhá se 
na majiteli moderního vozidla náhrady.

(pokračování na str. 9)
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…abychom nezapomněli     Pamětní deska Prof. Stanislava Prowázka
Za  dva roky uplyne rovných sto let od  chví-
le, kdy v  Lužici zemřela jedna z  významných 
osobností světové vědy, jindřichohradecký ro-
dák Stanislav Prowázek. Někdy se jeho příjmení 
psalo Provázek, odborná veřejnost ho zná pod 
německy psaným Prowazek, my se v tomto pří-
spěvku přidržíme varianty uvedené na jeho pa-
mětní desce. 
Narodil se 12. listopadu 1875 v Klášterské uli-
ci v rodině důstojníka 75. pěšího pluku. Dlou-
ho zde však nepobyl, neboť na počátku 80. let 
byl otec přeložen do Komárna a rodina se stě-
hovala k Dunaji. Malý Stanislav tam vážně one-

mocněl, a proto se často zotavoval u matčiných rodičů v Božejově, kde také 
navštěvoval místní školu. Zanedlouho se rodina znovu stěhovala, když byl 
otec v roce 1883 přeložen do Plzně. Stanislav v západočeské metropoli do-
končil obecnou školu a absolvoval gymnázium. Po maturitě studoval bo-
taniku a zoologii na pražské německé univerzitě, studia dokončil ve Vídni, 
kde byl promován doktorem filozofie. Již jako student publikoval odborné 
studie o prvocích, zajímavá je například jeho stať o planktonu Otavy a Vlta-
vy. Mikrobiologii se pak doktor Prowázek věnoval i ve své profesi. Od roku 
1901 působil ve vědeckých institu-
cích ve Frankfurtu na Mohanem, 
Mnichově a Berlíně, dále se zabý-
val prvoky, svůj odborný zájem 
zaměřil na  původce různých ne-
mocí. V  roce 1903 odejel do  Ist-
rie studovat původce zimnice, kte-
rou onemocněl v  dětství, o  čtyři 
roky později se zúčastnil expedi-
ce na Jávu, kde studoval původce 
neštovic. V  červnu 1907 nastou-
pil na  místo přednosty oddělení 
pro výzkum prvoků v ústavu pro 
tropické nemoci v  Hamburku. 
V té době byl již uznávaným věd-
cem, získal titul profesora, nadále 
se věnoval praktickým lékařským 

problémům. Následujícího roku odejel 
do Brazílie, kde vypukla epidemie neš-
tovic. Významná byla jeho účast na ex-
pedici na  tichomořské ostrovy, kde 
kromě jiného studoval oční choroby. 
Na ostrově Sawai se díky úspěšnému lé-
čení domorodých obyvatel dočkal zce-
la mimořádného ocenění: stal se jejich 
čestným náčelníkem s exotickým jmé-
nem Lalolo. Tuto poctu však málem zaplatil svým zdravím, když po ritu-
álním tetování onemocněl a několik dní bojoval s horečkami. Po návratu 
do Evropy se pracovně dostal na Balkán, kde v roce 1913 studoval příčiny 
skvrnitého tyfu v Srbsku, po vypuknutí první světové války pak organizoval 
boj proti této nemoci v Turecku. Počátkem roku 1915 se vrátil do Německa 
a pokračoval v této práci v zajateckém táboře nedaleko lužické Chotěbuzi. 
Sám se tam však nakazil a 17. února 1915 nemoci podlehl. Při jeho pohřbu 
zazněla tato slova: „Věda, které zesnulý věnoval celý svůj život, je bohatší 
o pravého hrdinu, trpící lidstvo pak chudší o nebojácného bojovníka za je-
ho blaho.“ Následujícího roku pak byly profesorovy ostatky pietně uloženy 
do rodinné hrobky v Kamenici nad Lipou.
Za  dva roky uplyne rovných 
padesát let od  chvíle, kdy byla 
Stanislavu Prowázkovi na  rod-
ném domě v Klášterské ulici č. 
77 odhalena pamětní deska. Sa-
motnému slavnostnímu odha-
lení, které se uskutečnilo v  ne-
dělním dopoledni 14. listopadu 
1965, předcházela „výstava pa-
mátek na dr. Stanislava Prowáz-
ka“ v  jindřichohradeckém mu-
zeu a  „slavnostní akademie“ 
na  Střelnici. Umístění pamětní 
desky významnému vědci, známějšímu ve světě než ve svém rodném městě, 
inicioval spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a podpořila Českoslo-
venská akademie věd. Samotné realizace se ujal akademický sochař Václav 
Hlavatý, který „jednoduchou, ale výraznou“ desku navrhl a zhotovil. 

František Fürbach

Stanislav Prowázek

Slavnostní odhalení pamětní desky 
14. 11. 1965

Pamětní deska po odhalení

Rodný dům s pamětní deskou v 60. letech 
minulého století

Přepaden mužem 
v ženském obleku
Mistr řeznický Josef Hrouza ze Stráže vracel 
se 7. t.m. po páté hod. večer na řeznické bryč-
ce z Třeboně. Blíže vesnice Mláky byl zastaven 
ženou, která naň volala, aby ji svezl. Zastavil, 
v tom však již žena, v které poznal přestrojené-
ho muže, jala se naň házeti kamení a jí na po-
moc přiběhli z  lesa ještě dva muži. Řezník se 
zprv bránil útočníkům bičem, načež práskl 
do  koně a  ujel. Některý z  tří útočníků za  ním 

ještě střelil, aniž by ho byl poranil. Jde prý o mstu 
pašeráků cukerinu, které zmíněný řezník udal. 
Případ vyšetřuje četnictvo.

21. listopadu 1913
Výsledek honů
na panství Jeho Excel. hraběte Černína jest ná-
sledující: při lesním honu na Barboře zastřele-
no: 140 zajíců, 11 koroptví, 10 bažantů a 4 krá-
líci. Tamatéž (Kornice) 118 zajíců, 12 koroptví, 
6  bažantů a  6 králíků. V  Bažantnici 257 zají-
ců, 27 koroptví, 13 bažantů a 5 králíků. Na Pě-
něnském 277 zajíců, 8 koroptví, 5   bažantů, 
2 králíci a 1 srnec. V Schönbornském 433 za-
jíců, 56 koroptví, 42 bažantů, 8 králíků a 2 slu-
ky. V  Bažantnici 423 zajíců, 10 koroptví, 
218 bažantů, 131 králíků a 1 sluka. Další hony 
byly v Bukovém háji, na Ovčím vrchu a při Dě-
bolíně. Celkem bylo zastřeleno 3368 kusů zvěře. 

Nesnášenliví
Chovancům měst. chorobince F. CH. a  M. T. 
nebylo dvakrát vhod, že na  místo zemřelého 
Hynka, přijat byl Ant. Šruc. Z  té příčiny děla-
li novému spolubydlícímu kde jen možno sa-
mé příkoří, kteréž vyvrcholilo v  tom, že dne 
17.  t.m. nenáviděného Šruce stloukli. Poraně-
ný vyhledal lékařskou pomoc u říd. měst. lékaře 

pana Dr. Kheka, kterýž ponechal jej v nemocni-
ci v ošetřování, kdežto oba málo mírumilovní 
odvedeni do měst. vězení. 

28. listopadu 1913
Roentgenův přístroj
ve  všeob. veřejné nemocnici zdejší se nalézají-
cí a všemi moderními vymoženostmi opatřený, 
jest za dozoru pana primáře k použití i pro ne-
mocné v  městě a  okolí. Poplatek stanoven jest 
pro osoby mohoucí platiti na 12 korun ku kaž-
dému použití včetně s deskou fotografickou kro-
mě honoráře panu primáři. Pro chudé ambu-
lantně léčené jest používání Roentgena zdarma.

Zima se blíží
Neklamný důkaz toho jest i ta okolnost, že den 
co den hlásí se na strážnici stále více a více osob 
k dobrovolnému noclehu. 

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat 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
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de Studio Dell´arte. Písničkář Pepa Nejedlý s kamarády zahraje na kyta-
ru oblíbené skladby a na závěr tradičně zabubnují děti z Hakuna Matata.

Pro děti bude připraveno TVOŘENÍČ-
KO, pro všechny pak občerstvení a drob-
ný dárek za příspěvek do sbírkové kasičky.

Vstupné je dobrovolné.
Proutek se těší na  setkání se všemi, kdo 
mají rádi předvánoční atmosféru, chtějí 
poznat vánoční zvyky, koupit si vánoční 
výzdobu a drobné dárky.

Helena Krahulíková

spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Pojďme si něco zajímavého zkusit! 
Občanské sdružení Okna chystá již jedenáctý výcvik dobrovolníků pro-
gramu Pět P (Přátelství, Péče, Prevence, Podpora, Pomoc) v  Jindřicho-
vě Hradci. V čem spočívá obsah programu? Dospělý dobrovolník, starší 
18 let, se věnuje 2 - 3 hodiny týdně dítěti, které díky svému zdravotnímu 
nebo sociálnímu problému nemá možnost zapojit se do běžných dětských 
volnočasových aktivit. Dobrovolník se na svoji roli připravuje během ví-
kendového výcviku (letos proběhne ve dnech 8. – 10. listopadu v prosto-
rách sociálně terapeutické dílny Okénko v  továrničce Gardon, Pražská 
104). Během těchto dní se dozví řadu informací o programu, z rozhovoru 
s psycholožkou zjistí něco o sobě, zahraje si zajímavé hry, k dispozici bude 
mít dobré jídlo. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, pak pode-
pisují smlouvu o dobrovolnické práci na dobu 10 měsíců. A během těchto 
měsíců se scházejí se svým “dítětem”, jednou měsíčně se pak setkají s ce-
lou dobrovolnickou skupinou na supervizním setkání, kde mají možnost 
sdělit své zkušenosti, v případě problémů hledat řešení, v případě pohody 
sdílet společnou radost.
Program Pět P funguje ve světě již déle než 100 let, své kořeny má v Ame-
rice, v programu „Big brothers, big sisters“. V Česku je realizován 15 let 
díky velké péči Národního dobrovolnického centra Hestia. V Jindřichově 
Hradci program realizuje Občanské sdružení Okna ve spolupráci s Fakul-
tou managementu VŠE. Zkušenosti máme výborné. Dobrovolníci, kteří 
vydrželi nároky programu, hovořili na supervizích o velkém sebepozná-
ní, které jim tento program přinesl. Cítili, že mnohdy byl přínos větší, než 

vklad. Za sebe – supervizorku – 
musím hovořit o desítkách nád-
herně strávených hodin s  mla-
dými lidmi, kteří dokázali svůj 
volný čas velmi smysluplně vy-
užít k  prožitkovému obohace-
ní vlastnímu i  jim svěřeného 
dítěte. O  silných rozhovorech, 
ve  kterých si dobrovolníci do-
kázali formulovat své možnos-
ti, cíle, životní směřování. O tá-
borech, plných prožitků a lidské 
sounáležitosti.
Program má v Jindřichově Hradci velmi dobré zázemí – je zde plně vy-
bavená klubovna v bezbarierovém „Bílém domě“. Pro společné akce vyu-
žíváme zahradu chráněného bydlení Okénko. Na tábory jezdíme do zají-
mavých lokalit.
Kdo by měl chuť, čas a vytrvalost ujít s Okny v rámci programu Pět P je-
den nebo více roků života (nejdéle „sloužící“ dobrovolník s námi putuje 
již 7 let), je srdečně vítán. Bližší informace vám ráda poskytne koordiná-
torka programu Hana Dlouhá, tel.: 725060392, nebo supervizorka Draho-
míra Blažková, tel.: 723733556.

Drahomíra Blažková

Otevřený dvůr v Plasné již podvanácté
Den v  duchu tradičních řemesel, 
s vůní adventních věnců, malovaných 
perníčků i horkých nápojů nabízí ob-
čanské sdružení Proutek všem, kdo 
přijedou na „Otevřený dvůr“ do Plas-
né  u  Kardašovy Řečice v  sobotu 
30. 11. 2013. Od 10.00 do 16.00 hodin 
zde bude probíhat vánoční trh s do-

provodným programem pro potěšení dětí i dospělých, s nabídkou krás-
ných výrobků z chráněných a terapeutických dílen i zručných řemeslníků. 

Program zahájí Machovo žesťové kvarteto, s vánočními koledami vystou-
pí pěvecký sbor Jakoubek a dětský soubor Nova Domus.
„Vánoce za časů našich babiček aneb jak se v Čechách strašívalo“ předve-

Filmový festival Tierra SNOW FILM FEST 
bude tentokrát věnován zimním sportům
Ve 140 městech České republiky a 47 městech Slovenské republiky uvidíte ty nejlepší filmy o zimních sportech z celé-
ho světa. Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
a  dalších zimních radovánkách přinese Snow film fest. Festival probíhá od října do listopadu ve všech regionech Čes-
ké republiky a Slovenska.

V Jindřichově Hradci proběhne festival 12. listopadu od 18.00 hodin 
v sále kina Střelnice.
• Vstupné je 95 Kč a rezervace vstupenek probíhá na e-mailu stu-

dio23@studio23.cz
Všichni jste srdečně zváni.
• Kontakt na pořadatele: pavel.pfauser@seznam.cz, tel.: 608215767
• Všechny tiskové podklady (plakáty, loga) najdete přímo zde: http://

www.pohora.cz/snow-film-fest/ke-stazeni/
• Videoupoutávka na Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=m-

ppI64JNJpE
• Informace k promítání v J. Hradci jako datum, čas, cena a rezer-

vace vstupenek, najdete zde: http://www.pohora.cz/snow-film-
-fest/14074-jindrichuv-hradec-zimni-festival

Program festivalu:
Lákavý strach / Tempting Fear
Andreas Fransson je asi nejodvážnějším extrémním lyžařem této genera-
ce. Ve filmu Tempting Fear zkoumá místo, kde strach přemůže všechny 
emoce, protože smrt číhá na každém chybném kroku.
Režie: Mike Douglas, Kanada, 2012, 25 minut
Ocenění: 'Best Action Film' Adventure Film Festival 2012, 'Best Story' X-
Dance 2012, Cold Smoke Award 2013
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/tempting-fear/

Modrá posedlost / Blue Obsession
Modrá posedlost, i tak by se dal přeložit název filmu točeného na aljaš-
ském ledovcovém platu Juneau Icefield.                   (pokračování na str. 11)
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ChCete náS?
Axim, kříženec rhodéského ridgebacka, pes, 1,5 roku
Axim je krásný velký mladý pes 
se základním výcvikem. S fen-
kami vychází dobře, některé pej-
sky si však vybírá, což je klasic-
ké chování v jeho věku. Potřebuje 
pohyb a aktivního páníčka. Na vodítku chodí pěkně. 
Kontakt pro zájemce - 720 428 993 (Jindřichův Hradec)

Vendulka, kříženka labradorského retrívra, fena, cca 2 roky
Fenečka je z počátku velmi bázlivá, 
po přivyknutí je to však neskutečný 
mazlík a „závisláček“. Je velmi hodná 
a s ostatními pejsky vychází dobře. Na 
vodítku i na volno chodí pěkně.
Kontakt pro zájemce - 720 428 993 (Jindřichův Hradec) 

Jarča, fena, kříženka, 3 roky, kastrace v plánu
Jarča je mladá fenečka, která žila s dal-
šími 11 pejsky v lese. Zpočátku je ne-
důvěřivá, ale rychle si zvyká. Na vo-
dítku chodí pěkně. S ostatními pejsky 
vychází dobře. Miluje lidi a je to vel-
mi vděčný pejsek. Je střední velikosti 
- cca do 15 kg.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Duno, pes, kříženec, 2 roky, kastrovaný
Duno je mladý pejsek, který žil s dal-
šími 11 pejsky v lese. Zpočátku je ne-
důvěřivý, ale rychle si zvyká. Na vo-
dítku chodí pěkně. S ostatními pejsky 
vychází dobře. Miluje lidi a je to velmi 
vděčný pejsek. Je menší až velikosti - cca 10 kg.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Stříťa, fena, kříženka, cca 2 roky, kastrovaná
Stříťa pochází ze smečky psů, která 
se rozmnožila na jednom pozemku. 
Hygienu zvládá perfektně, na vodít-
ku chodí pěkně. Prozatím se však stá-
le straní fyzickému kontaktu, nechá se 
chytit, přijde pro piškotek, vrtí ocáskem, ale pohlazení ne-
vyhledává. Je zcela nenáročná, vhodná k dalšímu pejskovi. 
Potřebuje trpělivý a vlídný přístup.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Kříženec jezevčíka, pes, 10-12 let 
Nabízíme nalezence! Pejsek se potulo-
val mezi obcemi Majdalena a Třeboň, 
běhal kolem silnice a otáčel se za au-
ty (asi ho někdo z auta vyhodil). Pej-
sek se našel v sobotu 24. 8. 2013, byl 
ve špatném stavu, silně zablešen a chybí mu hodně zoubků. 
Veterináři odhadli jeho věk zhruba na 10-12 let, základní 
ošetření dostal, i proti bleškám. Pejsek má delší silně zaned-
banou srst. Snažíme se ho dát dohromady, ale jde to poma-
lu. Snese se s ostatními psíky i kočkami, jen nám připadá 
více hluchý, a už asi i špatně vidí. Ale vitální je celkem dost. 
Nemá rád samotu, pak si pobrekává. Není kastrován.
Kontakt pro zájemce - 728 548 636 (Stará Hlína) 

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

Klára Zdeňková

Horolezec Alan Gordon se  snažil zachytit místa na ledovci Mendenhall, kde se od 
svých devíti let neustále pohybuje a která se každý den proměňují.
Režie: Alan Gordon, Jordan Halland, USA, 2011, 8 minut
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/blue-obsession/

Na sever od slunce / Nordfor sola
Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Rozhodli se strávit devět měsíců studené norské zimy 
v izolaci za polárním kruhem v neobydlené zátoce omývané Atlantikem, kde našli ne-
jen perfektní vlny, ale také spousty odpadků. Za cíl si dali posbírat alespoň tunu odpa-
du, který denodenně přináší moře.
Režie: Jørn Nyseth Ranum, Inge Wegge, Norsko, 2012, 46 minut
Ocenění: The Norwegian Documentary Film Festival 2012: Audience Award
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/na-sever-od-slunce/

Napříč ledy / Crossing The Ice
Dva australští dobrodruzi, James Castrission and Justin Jones, se vydávají na nebez-
pečnou cestu napříč Antarktidou a zpět a to zcela bez pomoci. Žádní tažní psi, žádný 
kite, žádné zásobovací tábory, pouze dva muži táhnoucí na saních své zásoby a přístřeší 
přes 2200 km nehostinného ledu a mrazu.
Režie: Justin Jones, Austrále, 2012, 44 minut
Ocenění: Grand Prize 2012 Banff Mountain Film
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/crossing-the-ice/

Neviditelná hora
Tento dokument z Elbrusu zachycuje výstup nevidomého Juraje Prágera a Zoliho Pála 
na nejvyšší horu Evropy severní stranou. Po překonání sebe samého na Mt. Blancu na 
"nejnáročnější normálce" chtěl Juraj zkusit něco dalšího a opět posunout svoje hranice. 
Toto dobrodružství ukazuje výstup bez jakékoliv podpory.
Režie: Petra Geletová, Slovensko, 2013, 20 minut
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/neviditelna-hora/

Sašimi z jednorožce / Unicorn Sashimi
Každý dobrodruh a horolezec ví, že k pohybu v horách patří prohra stejně tak, jako ví-
tězství. Prohra však rozhodně neznamená zklamání a to vědí i autoři snímku Unicorn 
Sashimi, kteří se vydali do japonských hor s cílem ulovit mýtického hokkaidského jed-
norožce. „Ukázalo se ale, že zvíře je těžké natočit a tak jsme se rozhodli alespoň si tro-
chu zalyžovat,“ skromě komentují autoři filmu.
Režie: Ben Knight, Nick Waggoner and Travis Rummel, USA, 2011, 5 minut
Ocenění: Vancouver International Mountain Film Festival Grand Prize, Sheffield Ad-
venture Film Festival Best Artistic Film 2013
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/unicorn-sashimi/

Snow way
Dokumentární film mapuje dvacetiletou sportovní kariéru nejúspěšnějšího českého 
snowboardisty Martina Černíka. Popisuje svojí cestu od prvních zatáček v Krkonoších 
přes Olympiádu až po extrémní sjezdy v divoké přírodě.
Režie: David Kačírek, Martin Hausner, produkce: LIP Production, ČR, 2012, 40 minut
Upoutávka a podrobnosti: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/snow-way/

Pavel Pfauser

Čtvrtý ročník literární soutěže Textík startuje
Nakladatelství Epika pod záštitou města Jindřichův Hradec a Jihočeského klubu obce spi-
sovatelů vyhlašuje již počtvrté zadání literární soutěže Textík, která si postupně získává ob-
libu u čím dál většího počtu soutěžících. Pozvání na slavnostní večer a předání cen přijal 
známý spisovatel Jiří Hájíček, který získal cenu MAGNEZIA LITERA 2013 za knihu roku.

Zadání pro literární část:
do 14 let – poezie: Hračka
do 14 let – próza: Příběhy z hvězd
od 15 let – poezie: Milostné verše
od 15 let – próza: Zdál se mi sen

Zadání pro ilustrační část: Člověk a krajina (bez věkového omezení)

Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2014. Více se dozvíte na této adrese: www.textik.epika.cz 

Těšíme se na vaše příspěvky.
Jan Medek 
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Sběr 
• dětských stavebnic (pro děti od 0 – 12 let)
• hraček (vyjma „plyšáků“)
• časopisů
• leporel
• puzzlí

bude v prostorách Městské knihovny Jindři-
chův Hradec (U Knihovny 1173/II) probíhat 
od 20. 11.2013 do 13. 1. 2014 v provozní do-
bě knihovny.

Situace v oblasti závislostí v okrese Jindřichův Hradec není o nic lepší než jinde
Sdružení Meta, o.s. působí v Jindřichově Hradci a na celém okrese od ro-
ku 2005. Hlavní zaměření naší činnosti je adiktologické, tedy týká se 
všech forem závislostí, jak látkových (nikotin, alkohol, marihuana, pervi-
tin a další drogy), tak i nelátkových (patologické hráčství, poruchy pří-
jmu potravy apod.). Sdružení pracuje ve více oblastech. První je primární 
prevence přímo ve školách s mnoha programy pro školní žáky, pedagogy, 
rodiče i odbornou veřejnost. Zde začínáme už na úrovni mateřské školy 
a nižších tříd základní školy formou maňáskového představení, ve vyšších 
třídách a na středních školách pak sledujeme témata odpovídající rizikům 
příslušné věkové skupiny. 
Na primární prevenci navazuje práce adiktologického poradenství a tera-
pie v P. Centru Jindřichův Hradec. Zde už musí přijít klient za námi, což 
jistě není pro nikoho snadné rozhodnutí, ale vyplatí se. Pomáháme lidem 
postiženým závislostí i jejich rodinným příslušníkům a přátelům. P. Cent-
rum sídlí v Pravdově ulici 837/II (“Bílý dům“). Zájemci nás najdou ve dru-
hém poschodí (č. dveří 55), dva dny v týdnu (Po, St) nebo se mohou do-
mluvit v jinou dobu telefonicky (č. 775567705) či e-mailem (P. Centrum@
centrum.cz). 
Další specifickou službou je terénní program pro kontaktování uživatelů 
drog v jejich přirozeném prostředí a snižování škod, které jejich životní 
styl způsobuje jim samotným a okolí. Jedná se o službu na rozhraní so-
ciálních a zdravotních služeb. Další poskytovanou službou je práce s dět-
mi od tří let, které vyrůstají v rodinném prostředí zasaženém problémem 
závislosti, kde by mohlo bez této pomoci dojít k ohrožení vývoje dítěte. 
V současné době pokračujeme s terénní formou této služby přímo v ro-
dinách, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí. Ta-
to služba nabízí pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných pro-
blémů souvisejících s péčí o dítě jako jsou základní zdravotní a sociální 

poradenství, výchovné styly v rodině, příbuzenské vztahy a vztahy s oko-
lím, poradenství a  sestavování rodinného rozpočtu, pomoc při ochraně 
dětí před škodlivými vlivy rizikového chování a předcházení jejich vzni-
ku. Nejčastěji se jedná o prevenci zneužívání alkoholových nápojů dětmi, 
zneužívání omamných a psychotropních látek, závislost dětí na hracích 
přístrojích, zanedbávání školní docházky či přípravy na budoucí povolá-
ní, projevů šikany apod. Všechny uvedené služby jsou poskytovány sdru-
žením zdarma. Na jejich financování se podílí Jihočeský kraj, některá mi-
nisterstva, města a obce. 
Situace v oblasti závislostí v okrese Jindřichův Hradec není o nic lepší než 
jinde. Jen za loňský rok využilo služeb protidrogové poradny 151 klientů. 
V rámci terénního programu pak pracovníci sdružení kontaktovali cel-
kem 739 klientů. K rozvoji závislostí přispívá mnoho různých faktorů. Pa-
tří mezi ně i rodina, škola, vrstevnické vlivy, individualita jedince a další. 
Prvních příznaků rizikového chování si většinou povšimnou přátelé nebo 
kamarádi, na posledním místě to bývají rodiče. Není třeba hned myslet 
na to, že rodiče své děti zanedbávají a proto si prvních příznaků nevšim-
nou. Spíš se jedná o to, že rizikové chování způsobující závislost, děti před 
rodiči dobře maskují a skrývají. Což nemusí před svými kamarády. V po-
čátku se jim to rozhodně daří. Většinou si rodiče podezřelého chování 
svých dětí všimnou až při dlouhodobějším zneužívání návykových látek, 
kdy děti ztrácí kontrolu nad svým chováním. 
Pokud znáte někoho, kdo s tímto problémem sám, či v rodině zápasí a váhá 
s vyhledáním pomoci z různých důvodů, můžete naše služby doporučit. Služ-
by jsou nastaveny tak, aby mohly napomoci osobám nacházejícím se v růz-
ném stupni nebo stádiu závislostního chování, včetně pomoci jejich nejbliž-
šímu okolí. Další informace naleznete na našich stránkách www.osmeta.cz.

Sdružení Meta,o.s.

Ekocentrum Vespolek zve na listopadové kurzy
Ekocentrum Vespolek, sousedící s bývalým mlýnem v Radouňce, nabízí v listopadu první vzdělávací akce pro dospělé. Připravili jsme kurz zážitkové 
pedagogiky a ve spolupráci s Českým červeným křížem chystáme kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“. Zahájíme také cyklus kurzů „Vaříme z lokálních 
potravin“, který začne přípravou svatomartinského pohoštění.

V  sobotu 2. listopadu 2013 se v  ekocentru 
uskuteční první kurz z cyklu Vaříme z lokál-
ních potravin. Vzhledem k blížícímu se svát-
ku sv. Martina jsme zvolili odpovídající téma - 
Svatomartinská husa ze dvorku až na stůl. Jak 
název napovídá, kurz bude zaměřen na  pří-
pravu tradiční martinské husy. Účastníci se 
v době od 9.00 do 16.00 hodin naučí pod od-
borným vedením oškubat, připravit a  upéct 
husu pro sváteční pohoštění. Součástí kurzu 

je také závěrečná ochutnávka husího menu (husa s knedlíkem a zelím, hu-
sí vývar a paštika). Vedení kurzu a přípravy svatomartinského menu se 
ujal kuchař Vít Kos z jindřichohradecké restaurace Černej pták.
Na  sobotu 23. listopadu 2013 připravujeme kurz zážitkové pedagogiky, 
vhodný nejen pro učitele, vychovatele, oddílové vedoucí a pedagogy vol-
ného času, ale i pro rodiče a všechny ostatní, kteří se chtějí naučit praco-
vat se zážitkem jako s příležitostí k rozvoji dětí i dospělých. Na kurzu se 

dozví, co je zážitková pedagogika a na jakých principech funguje. Naučí 
se, jak vést reflexi coby nejdůležitější část procesu a sami ji zkusí připravit. 
Kromě teorie čeká účastníky také malá ochutnávka zážitkové pedagogi-
ky v praxi a samozřejmě sdílení vlastních zkušeností. Kurz se bude konat 
v ekocentru Vespolek od 9.00 do 13.00 hodin a jeho lektorkou je Mgr. Bar-
bora Tichavová, instruktor vzdělávání dospělých v Junáku a spolupracov-
ník společnosti Adventura Teambuilding.
Ve  druhé polovině listopadu nabízíme také zážitkový kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí, který pořádáme ve  spolupráci s  Českým červeným 
křížem. Kurz sestává ze 40 hodin výuky, která se uskuteční v termínech 
16. - 17. 11. a 29. 11. - 1. 12. 2013, vždy  od 9.00 do 17.00 hodin. Kurz bu-
de zakončen zkouškou a získáním certifikátu, který absolventa opravňuje 
vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích a školách v přírodě. 
Na všechny akce je třeba se v předstihu přihlásit na tel. 732 483 158 nebo 
e-mailu vespolek@ecn.cz, kde zájemcům rádi poskytneme veškeré bližší 
informace. 

Marie Jirková

I malý čin přináší velkou radost
Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec, Městská knihovna Jindřichův Hradec a humanitární organizace ADRA vyhlašují sbírku pro Dětský do-
mov Kamenice nad Lipou s názvem „POMOZTE DĚTEM“.

Sběr
• oblečení (spíše pro děti 7 – 9 let)
• sportovních potřeb
• školních potřeb, aktovek, batohů
• případně i výše uvedených věcí (hraček, puzzlí...)

proběhne v prostorách Střední zdravotnické školy Jindři-
chův Hradec (Klášterská 77/II) dne 13. 1. 2014 od 12.00 
do  16.00 hodin. Děkujeme každému, kdo se rozhodne 
pomoci dětem.

Jana Vojáčková
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HVěZDáRNA F. NUšLA A ASTROKLUB 
PřI DDM V J. HRADCI

ÚKAZy NA OBLOZe V LISTOPADU 2013:
Planety Merkur a Saturn se objeví ve druhé polovině až koncem měsíce ráno na 
jihovýchodním nebi, Venuši najdeme večer nad jihozápadním obzorem. Mars se 
začne objevovat ve druhé polovině noci, Jupiter lze pozorovat kromě večera po 
většinu noci. Uran je již nad obzorem také většinu noci, kromě rána, a Neptun již 
jen na večerní obloze. Pozorování Měsíce je rozhodně také zajímavé, zejména ko-
lem první čtvrti, kdy Slunce Měsíc osvětluje z pravé strany, a proto výškově roz-
dílná a členitá Měsíční krajina je plná stínů a prosvětlených oblastí. obraz je tak 
prostorovější a velice působivý.  Měsíc projde 3. listopadu novem, 10. listopadu 
první čtvrtí, 17. listopadu nastane úplněk, 25. listopadu poslední čtvrť. i Slunce 
je zajímavé, za jasného počasí v jeho fotosféře uvidíme místa teplejší - fakulová 
pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Podzimní obloha, ostatně jako kdykoli 
jindy během roku, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvěz-
dokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za dobrých pozorovacích 
podmínek. 

další zajímavosti oblohy v listopadu 2013: 
1. 11. v 9h  - Venuše v největší východní elongaci (47° od Slunce)  

1. 11. ve 21h - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem 
6. 11. v 10h - Měsíc v přízemí (365 383 km) 

6. 11. ve 13h - Saturn v konjunkci se Sluncem 
7. 11. ve 2h - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 7,5° severně; Venuše v blízkosti Měsíce pozo-

rovatelná 6. a 7. 11. večer nad jihozápadním obzorem) 
18. 11. v 4h - Merkur v největší západní elongaci (19° od Slunce) 

22. 11. v 5h - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,6° jižně) 
22. 11. v 4h 47min -Slunce vstupuje do znamení Střelce 

22. 11. v 11h - Měsíc v odzemí (405 411 km) 
26. 11. ve 3h - Merkur v konjunkci se Saturnem (Merkur 0,31° jižně; krátce po konjunkci obě 

planety pozorovatelné ráno nad jihovýchodním obzorem) 
27. 11. ve 13h - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,3° jižně; Mars v blízkosti Měsíce pozoro-

vatelný ráno vysoko na jihovýchodě)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v listopadu 2013:

odpoledne (pouze za jasného počasí) : úterý a pátek: 13.00 -15.00 hodin
večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
Vstupné (není-li uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 
po předchozí domluvě)

o víkendech a svátcích
(pro exkurze po před-
chozí domluvě)

dospělí 20 Kč 40 Kč 60 Kč
děti do 15 let 10 Kč 20 Kč 30 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 úst-
ním komentářem.
Členové ČaS a kroužků ddM v  J. hradci, Třeboni a dačicích mají po předložení přísl. platné-
ho členského průkazu vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tříden-
ním 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

Obchodní akademie 
zakončí celoroční 
oslavy plesem

Dovolujeme si Vás po-
zvat na Reprezentační ples 
ke  100. výročí Obchodní 
akademie T. G. Masaryka 
v Jindřichově Hradci. Tím-
to plesem vrcholí celoroč-
ní oslavy výročí naší školy. 
Využijte s námi této příle-

žitosti, přijďte se pobavit a setkat s přáteli, našimi 
absolventy i současnými studenty a učiteli.
Ples se koná dne 23. listopadu 2013 od 20.00 hodin 
v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci. 
K poslechu a tanci zahraje skupina Globus 2.
Vstupenky na ples je možné zakoupit v předpro-
deji v sekretariátu školy od 1. listopadu 2013, a to 
každý všední den od 7.00 do 15.00 hodin. Cena 
vstupenky je 100 Kč. 

Těšíme se na setkání s Vámi.
Jiří Heller

Poděkování 
jindřichohradeckým 
dobrovolným hasičům
Pan Jiří Čáslavský coby majitel a promítač let-
ního kina, které se uskutečnilo v  Děbolíně 
ve  dnech 22. až 26. srpna 2013, děkuje touto 
cestou Sboru dobrovolných hasičů města Jind-
řichův Hradec za pomoc při stavbě a násled-
ném úklidu promítacího vybavení.

Oldřich Pánek

Výstava netopýrů 
tentokrát v knihovně
Pokud jste nestihli na konci léta navštívit výstavu 
fotografií netopýrů v Galerii Inspirace, máte ny-
ní možnost ji celou zhlédnout znovu v Městské 
knihovně. Výstava zde bude umístěna na chod-
bě vedle hudebního oddělení v průběhu listopa-
du a prosince.
Autor fotografií RNDr.  Antonín Reiter, Ph.D. 
zachytil netopýry v jejich přirozeném prostředí. 
Uvidíte druhy žijící u nás i některé druhy exotic-
ké a dozvíte se zajímavosti z netopýřího života.
Výstavu pořádá Hamerský potok o. s. ve spolu-
práci s Městskou knihovnou. Výstava byla vytvo-
řena v rámci projektu „Netopýři kolem nás“, kte-
rý sponzorovaly Lesy ČR, s. p.

Jana Dvořáková
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Dům gobelínů prodlužuje návštěvnickou sezónu

kulturní servis

Kaplí sv. Maří Magdaleny budou znít klarinety
KD Střelnice zve všechny na  koncert v  rámci abonentních koncertů 
KPH FIVE STAR CLARINET QUARTET dne 19. 11. 2013 v 19.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny.
Five  Star  Clarinet  Quartet je sestaven z našich špičkových klarinetis-
tů, kteří mají velké sólistické renomé a komorní zkušenosti z řady pódi-

ových aktivit. Členové 
souboru jsou také drži-
teli prestižních ocenění 
z  mezinárodních hu-
debních soutěží a  fes-
tivalů a jsou výraznými 
osobnostmi naší inter-
pretační současnos-
ti. Five Star  Clarinet  

Quartet  osciluje repertoárově v oblasti klasické i jazzové hudby a nava-
zuje na projev legendárního souboru  Barock  Jazz Quintet.  Jiří Hlaváč 
je i v tomto případě autorem  aranží, dramaturgie a plní roli moderátora. 
Vystoupení souboru jsou určena pro běžné koncertní prostory, ale i pro 
zcela netradiční sféru.  

Složení souboru:
Jiří Hlaváč - klarinet, saxofon
Klarinetista a  saxofonista, známý i  jako moderátor, skladatel, publicista 
a výrazný hudební organizátor, člen porot a soutěžních komisí Pražského 
jara a Concertina Praga. Od roku 1990 vyučuje na Hudební fakultě AMU, 
v letech 2000 - 2006 byl jejím děkanem.

Vlastimil Mareš - klarinet
Vítěz řady mezinárodních soutěží, mimo jiných i Pražského jara v  roce 
1981, první klarinetista Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, 
pedagog a v současnosti děkan Hudební fakulty AMU, uznávaný sólista 
a dlouholetý člen Pražského dechového kvinteta.
Irvin Venyš - klarinet
Laureát mezinárodních klarinetových soutěží v Praze, Bayreuthu, Madei-
ře a Paříži. Rozvíjí ambiciózní sólovou dráhu, v níž se věnuje vedle klasic-
kého klarinetového repertoáru také premiérám náročných českých a svě-
tových skladeb hudby 20. a 21. století.
Jan Mach – klarinet, basklarinet
Od roku 2007 člen Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, v roce 
2003 byl finalistou prestižní mezinárodní soutěže ARD v Mnichově. Jako 
člen Tria Arundo  je držitelem Ceny Českého komorního spolku pro ko-
morní hudbu za rok 2012. 

Program koncertu:
Johan Sebastian Bach- Tři chorály
Tomasso Albinoni – Sonata g moll
Wolfgang Amadeus  Mozart- Divertimento D dur
Oscar Peterson – Kanadská suita
Astor  Piazzola - Maria de Buenos Aires y Tango
Jaroslav  Ježek - Tmavomodrý svět
Jiří Hlaváč - Sólo pro starou dámu
Hornomlýnská 846 

Ivana Bačáková

Muzeum fotografie a MOM zve na výstavní program i kurzy
V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., jsou aktuálně k vidění expozice „Moc médií / část Fotografický portrét“ a „33 osobností dějin české foto-
grafie“, výstavy „Alexandr Paul – legenda české fotografie“, „Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí“, „Via Lucis 1989–2009 / česká společnost ve fotografii“, “Akt – mistři 
černobílé fotografie“, „Jan Halaška – Barevný svět“, „Jaroslav Havlík – Cesty po Asii“ a „Dr. Kilian, polozapomenutý vydavatel, strýc Bohumila Hrabala“.  V listopadu 
2013 je otevřeno o sobotách a nedělích, včetně svátku 17. 11., od 12.00 do 16.30 hodin, zejména školním třídám, ale i ostatní veřejnosti jsou k prohlídce výstavního 
programu vyhrazeny nově středy od 9.00 do 12.00 hodin. Plné vstupné činí nyní 50 Kč, snížené (žáci od deseti let, studenti, důchodci) 30 Kč, rodinné 80 Kč. Vstup 
zdarma využijí děti do deseti let, invalidé, novináři a držitelé průkazu AMG ČR. 
Po celý listopad probíhají v muzeu nadále fotografické kurzy pro děti a mládež, na něž je však nutné předchozí přihlášení na tel. 384 361 832, 384 362 459 anebo pří-
mo v kanceláři instituce (Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec). Na uvedené výstavní prezentace i kurzy lze přijít ještě v prosinci.

Eva Florová 

Dům gobelínů můžete v tomto roce navštívit až do 13. pro-
since 2013. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10.00 – 
12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin.

V  listopadu mohou návštěvníci kromě stálých expozic na-
vštívit 2 zajímavé výstavy, a to výstavu unikátních tapise-
rií „Řemesla pro Paříž“ (13. 4. 2013 – 13. 4. 2015) a výstavu 
„Háčkované dějiny Lenky Bednářové“ (4. 10. – 8. 12. 2013).

Co připravujeme na prosinec?
• Mikulášská dílna pro veřejnost (středa 4. prosince 2013, 

13.00 – 17.00 hodin) - Vstupné 30 - 60 Kč (v ceně je zahrnut 
materiál na výrobek).

• Advent v  Domě gobelínů (sobota, neděle 7. – 8. prosince 
2013) - Připraveny jsou ukázky řemesel, oblíbené dílny pro 
děti s textilní tématikou, vánoční kavárna. 

Bližší informace najdete na www.dumgobelinu.cz nebo na 
tel.: 384 370 880, 384 370 881. V průběhu listopadu i prosin-
ce se budeme těšit na Vaši návštěvu.

Rita Škodová
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Kulturní dům Střelnice zve do divadla
KD Střelnice uvádí v  rám-
ci předplatného skupiny B di-
vadelní hru JEŠTĚRKA NA 
SLUNCI Johna Murrella, Diva-
dlo v Řeznické, dne 25. 11. 2013 
v 19.00 hodin.
Komorní komediálně laděná 
hra zachycuje odvrácenou tvář 
skandálního života divadelní 
ikony Sáry Bernhardtové, le-

gendy francouzského divadla, ve společnosti jediného muže - oddaného 
tajemníka - Georgea Pitoua. Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí 
a nemocné Bernhardtové s Pitouem, který trpělivě snáší její rozmary i ha-
šteřivost, otevírají nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. a 20. století, 
ale především do osamělé duše velké osobnosti světového divadla. 
V režii Jany Kališové hrají: Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský   

KD Střelnice uvádí v rámci 
divadelního předplatného 
skupiny A divadelní kome-
dii Neila Simona SUNNY 
BOYS, Divadlo bez Zábra-
dlí, dne 26. 11. 2013 v 19.00 
hodin.
V režii Borise Ščedrina hra-
jí: Karel Heřmánek, Zdeněk 
Žák, Martin Kubačák 
Comeback legendární dvojice komiků "Sunny Boys" na prkna, která zna-
menají svět. Humorná a zároveň lidská komedie o přátelství a zašlé slávě 
dvou bývalých přátel a hereckých kolegů. Nejlepší hra jednoho z nejúspěš-
nějších a nejhranějších amerických dramatiků.

Ivana Bačáková

Do Jindřichova Hradce zavítají Třeboňští pištci
Známý dětský soubor vystoupí v kapli sv. Maří Magdaleny s lákavým programem 
v pátek 29. 11. 2013 v 19.00 hodin. Soubor zobcových fléten Třeboňští pištci zalo-
žili v roce 1974 učitelé Mgr. Milena Šimečková a Mgr. Václav Šimeček.  Od té doby 
nepřetržitě vychovávají nové hráče, nacvičují i aranžují repertoár. Flétny jsou do-
provázeny kytarou, klávesami, zvonkohrou a rozličnými bicími nástroji. 
Třeboňští pištci v průběhu let 1993-2012 natočili 5 CD a 1 DVD, z nichž 4. - 5. 
CD jsou koncertní "LIVE" a DVD je spojeno s cestou do Vatikánu. Česká televize 
natočila recitál souboru " Na tej třeboňskej hrázi". 
V roce 2007 úspěšně vystupovali na prezentacích jihočeského kraje na velvysla-
nectví České republiky ve Vídni a v Berlíně. V roce 2009 vystoupili Třeboňští pištci 
v přímém přenosu ČT v Paláci Žofín v Praze na slavnostním koncertu k předá-
ní cen MTF Zlatá Praha. V roce 2010 pokřtili své 5. CD. Za 38 let své existence 
Třeboňští pištci absolvovali více než 1000 koncertů a různých vystoupení. Uzná-
ním jejich činnosti byla mj. medaile ministra kultury a jihočeská umělecká cena. 
V roce 2011 měli tu možnost vystoupit v Římě v Bazilice sv. Praxedy na pozvá-
ní Velvyslanectví České republiky a o rok později pokřtili své první DVD z ces-
ty do Vatikánu. V září roku 2013 Třeboňští pištci vstupují do 40. roku existence.
Kmenový repertoár zahrnuje více než 200 skladbiček a písní interpretovaných 
zpaměti. Základ repertoáru tvoří renesanční a barokní česká a evropská hudba. 
Pištci dále hrají a zpívají v úpravách M. a V. Šimečkových jihočeské lidové písně, vánoční písně, latinskoamerické folklórní melodie a evergreeny světové 
populární hudby, černošské spirituály, v poslední době i irské písně.

Václav Šimeček 

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
11. 11. 2013 Martin na bílém koni pod Bílou věží
Velké náměstí. Zimou turistická sezóna v Hradci Králové  na Hra-
decku nekončí.

CHEB
22. 11. 2013 – 5. 1. 2014 Vetešnictví?! Aneb Kuriozity a rarity 
ze sbírek muzea
Výstava krajského muzea v Chebu.

KUTNÁ HORA
15. 10. 2013 – 24. 11. 2013 400 let Bible kralické
Výstava v Hrádku, sídle Českého muzea stříbra. 

LITOMYŠL
30. 11. - 1. 12. 2013 Zámecké sklepení v moci pekelné
Zámecké sklepení se opět zaplní pekelnou pakáží! Program je 
vhodný pro statečné děti od 6 let či pro trapiče jakéhokoli věku. 
Návštěvu pekla doporučujeme rezervovat předem.

POLIČKA
2. 11. 2013 - 12. 1. 2014 Keltové ve Východních Čechách
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Interaktivní výstava pro všechny, kteří se 
chtějí seznámit s keltskými kořeny regionu.

TELČ
29. 11. 2013 Mikuláš v Telči 
Od 13.00 hodin na náměstí. Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí telčských škol u stromeč-
ku, příchod Mikuláše s čertovskou družinou, rozsvícení vánočního stromu a osvětlení města.

TŘEBOŇ
13. - 16. 11. 2013 Mezinárodní festival outdoorových filmů 
Kino Světozor. Soutěžní putovní přehlídka dobrodružných a  cestopisných filmů 
a  snímků o extrémních a adrenalinových sportech. Doprovodný program - besedy, 
výstava, musheři, škola Taekwon-Do. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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DON JON 
Komedie / USA / Blue Sky Film / 2D
Jon Martello má v ži-
votě jen pár věcí, 
na kterých mu záleží - 
byt, auto, rodinu, kos-
tel, ženský a  porno. 
Jeho kámoši mu do-
konce říkají Don Jon - prostě si domů z baru přitáhne 
jakoukoli chce. Nic se ale podle něj nevyrovná osa-
mocenému sledování porna. Nespokojený se svým 
dosavadním životem se vydává za poznáním lepšího 
sexu, ale k jeho překvapení se místo toho poučí dale-
ko více o životě a lásce ze vztahů se dvěma velice od-
lišnými ženami.
Hrají: Joseph Gordon-Levit, Scarlet Johansson, Julia-
nne Moore, Tony Danza, Glenne Headly, Brie Larson, 
Rob Brown, Jeremy Luke, Italia Ricci, Lindsey Broa-
da a další
Režie: Joseph Gordon-Levit
Hrajeme: 9. a 10. 11. 2013 jen od 20.00

GRAVITACe
Sci-fi thriller / USA / Warner Bros / 3D
Sandra Bullock ve fil-
mu hraje doktorku 
Ryan Stone, skvělou 
lékařku – inženýrku 
na  její první vesmír-
né misi. George Clooney ztvárnil vesmírného vete-
rána Matta Kowalskyho, který velí svému poslední-
mu letu před odchodem do důchodu. Jenže během 
zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke kata-
strofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou 
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého a smě-
řují dál do  temného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se 
Zemí a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach se 
pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědo-
mí, jak málo kyslíku jim zbývá. Přitom paradoxně 
jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě 
do hlubokého vesmíru.
Hrají: Sandra Bullock, George Clooney a další
Režie: Alfonso Cuarón
Hrajeme: 14. a 15. 11. 2013 od 17.30 a 20.00

NePRAVDěPODOBNá ROMANCe
Drama / ČR / Artcam / 2D
Film Nepravděpo-
dobná romance je 
příběhem dvou dí-
vek, které procházejí 
tvrdou životní zkouš-
kou. Děj vychází se 
skutečného příběhu, který režisér Vojnár kombinuje 
s vlastní povídkou, zachycuje životní osudy dvou té-
měř dospělých žen. Hlavní hrdinky Louisa a Erika se 
snaží splnit si své sny o životním úspěchu. Louisa se 
chce stát herečkou, i když její manžel je rozhodně pro-
ti a začne jí kvůli tomu komplikovat život. Erika by se 
ráda stala učitelkou, ale musí si na studium nejdříve 
vydělat mimo jiné jako uklízečka v divadle. Příběh je 
vyprávěn retrospektivně a divák do něj vstupuje skrze 
Louisin pobyt v psychiatrické léčebně. Nepravděpo-
dobná romance je film o dvou rovinách. V jedné se 
hrdinka Louisa, profesí herečka, ocitne na psychiatrii 
po dramatických životních periferiích a během poby-

KINo
STřeLnice
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Vybrané premiéry v kině Střelnice – listopad 2013
tu líčí svoje vzpomínky a zážitky, u nichž si podle Voj-
nára nikdy nemůže být divák jistý, zda jsou pravdivé. 
Druhá část pak v retrospektivách ukazuje formující se 
vztah mezi Louisou a Erikou, která si v divadle, kde 
Louisa hraje, přivydělává na studia jako uklízečka.
Hrají: Berenika Kohoutová, Alžběta Pažoutová, Pat-
rik Děrgel, Ivan Vojnár, Veronika Freimanová a další
Režie: Ivan Vojnár
Hrajeme: 20. 11. 2013 pouze od 19.00 – představe-
ní ART kina

THOR: TeMNÝ SVěT
Akční / USA/ Falcon / 3D
V  další velkolepé 
marvelovské adaptaci 
navazující na události 
filmu Avengers usilu-
je asgardský bůh hro-
mu Thor o mír v ce-
lém vesmíru. Tváří 
v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný 
Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpeč-
nou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Na-
talie Portman), avšak události Thora přinutí obětovat 
vše, aby zachránil lidstvo.
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hid-
dleston, Anthony Hopkins a další
Režie: Alan Taylor 
Hrajeme: 23. a 24. 11. 2013 od 17.00 a 20.00

CeSTA ZA VáNOČNÍ HVěZDOU
Pohádka / Norsko / Film europe/ 2D
Mimořádně pouta-
vý pohádkový příběh 
s  ohromující filmo-
vou výpravou a kostý-
my se odehrává v pře-
krásné zasněžené 
norské přírodě. Začí-
ná v předvánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí 
dvanáctiletá odvážná dívka Sonja v doprovodu lupi-
čů, kteří ji drží v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně 
jako celé království. Kdysi dávno král ztratil svou jedi-
nou dceru Gulltopp, která se vydala do lesa hledat Vá-
noční hvězdu. Dcera se však už nikdy nevrátila. Krá-
lovna zemřela žalem a nešťastný král Vánoční hvězdu 
proklel. Na jeho království sestoupila tma a smutek. 
Jednoho večera přišel do  jejich paláce mudrc, který 
králi předpověděl, že pokud se mu podaří do deseti 
let Vánoční hvězdu opět rozzářit, jeho dcera se vrátí 
domů. Od jejího zmizení uplynulo již devět let a králi 
zůstává poslední naděje. Sonje se podaří lupičům uté-
ci a dostane se do zámku, kde si vyposlechne smutný 
příběh královské rodiny. Když jí král podá záchran-
nou ruku, Sonja se z vděčnosti ke králi rozhodne Vá-
noční hvězdu najít a konečně zlomit kletbu, která již 
dlouhou dobu visí nad jeho královstvím.
Hrají: Agnes Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen, 
Jakob Oftebro a další
Režie: Nils Gaup
Hrajeme: 30. 11. a 1. 12. 2013 pouze od 17.30

Zdroj:  www.falcon.cz  www.csfd.cz
www.blueskyfilm.cz   www.artcam.cz

http://warnerbros.cz/  www.filmeurope.cz 

1. 11. 17.30 - 20.00
BATTLe OF THe yeAR: 
THe DReAM TeAM
USa / taneční / 3d

2. - 3. 11. 17.30
šMOULOVé 2
USa / rodinný / 2d
3. - 3. 11.  20.00
HRA NA HRANě
USa / krimi / 2d
7.-8. 11. 17.30 - 20.00
KAMeňáK 4
Čr / komedie / 2d
9. - 10. 11. 17.30
PTAČÍ ÚLeT
USa / animovaný / 3d
9. - 10. 11. 20.00
DON JON
USa / komedie / 2d
14. - 15. 11. 17.00  20.00
GRAVITACe
USa / sci-fi thriller / 3d
16. - 17. 11. 17.00 - 20.00
LáSKy ČAS
V. Británie / komedie / 2d
20. 11. 19.00
NePRAVDěPODOBNá ROMANCe 
(ART)
Čr / drama / 2d
21. - 22. 11. 17.00 - 20.00
HUNGeR GAMeS: 
VRAžeDNá POMSTA
USa / akční thriller / 2d
23. - 24. 11. 17.00 - 20.00
THOR: TeMNÝ SVěT
USa / akční / 3d
28. - 29. 11. 17.30 - 20.00
KONZULTANT
USa, V. Británie / thriller / 2d
30. 11. - 1. 12. 17.30
CeSTA ZA VáNOČNÍ HVěZDOU
norsko / pohádka / 2d
30. 11. - 1. 12. 20.00
JeN 17
Francie / drama / 3d

Představení pro děti
3. 11. 15.00
KAMARáDI Z TeLeVIZe I
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
10. 11. 15.00
DO POHáDKy ZA ZVÍřáTKy II
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
17. 11. 15.00
O HLOUPéM PeCIVáLOVI
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
24. 11. 15.00
VeSeLé VáNOCe ANeB KARLÍKO-
VO ZIMNÍ DOBRODRUžSTVÍ
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – LISTOPAD 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. listopadu, 17.00 hod.

žIVOT KOLeM NáS
Vernisáž výstavy karla Blažka
Fotocafé, kostelní 20/i
2. listopadu, 19.30 hod.

FANTASy SHOW!
Travesti show skupiny hanky Panky
kd Střelnice
2. listopadu, 21.00 hod.

TLUSTá BeRTA + JAKSI TAKSI
koncert, kc Jitka
2. - 3. listopadu, 8.00 - 16.00 hod.

WORKSHOP PATCHWORK
Fotocafé, kostelní 20/i
3. listopadu, 14.00 hod.

KOřeNÍ VIeTNAMU
Tematické kulturní odpoledne 
s programem
kd Střelnice 
5. listopadu, 16.00 hod.

VeřeJNé ČTeNÍ PRO DěTI
Městská knihovna
5. listopadu, 16.30 hod.

BIBLICKé DěJINy XII.
Přednáška Jiřího kouna.
Městská knihovna
5. listopadu, 17.30 hod.

JAK SI ZVÝšIT eNeRGII V TěLe
Beseda seznámení s čínskou medicínou
Fotocafé, kostelní 20/i
8. listopadu, 10.00 a 11.30 hod. 

ILUMINACe STARÝCH RUKOPISŮ
dílny pro 2. stupeň ZŠ a pro studenty 
středních škol
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

8. listopadu, 21.00 hod.

STO ZVÍřAT
koncert, kc Jitka
9. listopadu, 17.00 hod.

PS SMeTANA, MILeVSKÝ 
SMÍšeNÝ SBOR
koncert, kaple sv. M. Magdaleny
10. listopadu, 9.30 hod.

SeTKáNÍ S BIOTRONIKeM
Přednáška Tomáše Pfeiffera
GVn J. hradec
10. listopadu, 17.00 hod.

SeNIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
kd Střelnice
11. listopadu, 19.00 hod.

ARCHeOLOGICKé VÝZKUMy 
MUZeA JINDřICHOHRADeCKA 
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

12. listopadu, 17.00 hod.

yUeN - CeSTA ZA HRANICe 
MOžNéHO
Přednáška Mirka Vojáčka
Městská knihovna

12. listopadu, 18.00 hod.

SCIeNCe CAFé
Fotocafé, kostelní 20/i
12. listopadu, 18.00 – 22.00 hod.

SNOW FILM FeST
celovečerní pásmo špičkových filmů 
o zimních sportech.
kino Střelnice
13. listopadu, 16.30 hod.

HAVAJSKé OSTROVy
Přednáška Petra nazarova
Městská knihovna
13. listopadu, 17.30 hod.

šAMANISMUS
Beseda s Mgr. M. Pejchalovou
Fotocafé, kostelní 20/i
14. listopadu

DeN OTeVřeNÝCH DVeřÍ
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
14. listopadu, 16.00 hod.

SLAVNOSTNÍ OTeVřeNÍ NOVé 
eXPOZICe eMy DeSTINNOVé
Vystoupí: operní pěvkyně Zdena 
kloubová s klavírním doprovodem 
davida Švece
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
14. listopadu, 17.30 hod.

SÍLA POZITIVNÍHO MyšLeNÍ
Beseda s amálií Buřilovou
Fotocafé, kostelní 20/i
14. listopadu, 18.00 hod.

SLAVNOSTNÍ KONCeRT 
K POCTě eMě DeSTINNOVé
Vystoupí: Zdena kloubová - operní pěv-
kyně,  david Švec - klavír, Petr Přibyl - viola
kostel sv. Jana křtitele
14. - 16. listopadu, 10.30 hod.

BeTLéMy STáLe žIVé II. 
Historie a současnost betlémů
Mezinárodní konference.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. listopadu, 21.00 hod.

NO NAMe + 4eVeR
koncert, kc Jitka
16. listopadu, 10.00 - 11.30, 13.00 - 
17.00 hod.

KURZ FOTOšKOLA MF a MOM
Pro začátečníky - základy fotografování
Muzeum fotografie a MoM
16. listopadu, 14.00 hod.

NOžÍK TOMáše KRÝZy
4. ročník Mezinárodní soutěžní 
výstavy betlémů, vernisáž
kostel sv. Jana křtitele
17. listopadu, 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

17. listopadu, 16.00 hod.

„ZAKLeTá PRINCeZNA“
divadelní pohádka v cyklu 
„děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice
19. listopadu, 16.30 hod.

DOJMy Z ALJAšKy
Beseda s Mgr. Ludmilou Černockou
Městská knihovna
19. listopadu, 19.00 hod.

FIVe STAR CLARINeT QUARTeT
koncert v rámci abonentních 
koncertů kPh., kaple sv. M. Magdaleny
20. listopadu, 16.30 hod.

MILADA PeTRŮ: DOVOLeNá 
V TANZANII
Beseda klubu aktivního stáří
Sociální služby, Česká ulice
20. listopadu, 17.30 hod.

DUCHOVNÍ A DUšeVNÍ PřÍČINy 
NADVáHy
Přednáška Lenky Votavové
Fotocafé, kostelní 20/i
21. listopadu, 17.00 hod

MeDITACe
Přednáška renaty Porion Siberové.
Městská knihovna
21. listopadu, 19.00 hod.

MISS JINDřICHOHRADeCKA
kd Střelnice
22. listopadu 18.00 hod.

CZeCH SPITFIRe CLUB JIHLAVA
Přednáška Josefa Vochyana
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

23. listopadu, 13.30, 17.00, 19.00 hod.

ROZTROUšeNá NADěJe
Benefiční koncert - 13.30 hod. ddM, 
17.00 hod. kaple sv. M. Magdaleny, 
19.00 hod. kc Jitka
23. listopadu, 20.00 hod.

RePReZeNTAČNÍ PLeS Ke 100. 
VÝROČÍ ZALOžeNÍ OBCHODNÍ 
AKADeMIe T. G. MASARyKA 
V JINDřICHOVě HRADCI
hraje: Globus 2, kd Střelnice
24. listopadu, 10.30 hod.

FRANTIšKOVO ČAROVáNÍ 
S MAJDOU
kd Střelnice
25. listopadu, 19.00 hod.

John Murrell 
„JešTěRKA NA SLUNCI“
divadlo v řeznické. divadelní 
předplatné skupiny B., kd Střelnice
26. listopadu, 16.30 hod.

BIBLICKé DěJINy XIII.
Přednáška Jiřího kouna.
Městská knihovna
26. listopadu, 19.00 hod.

Neil Simon „SUNNy BOyS“
divadlo Bez zábradlí. divadelní 
představení skupiny a., kd Střelnice

29. listopadu, 13.00 hod.

DOBROVOLNICTVÍ Ve 
VÝZKUMU A V PRAXI
konference
Fakulta managementu VŠe
29. listopadu, 16.00 - 19.00 hod.

VAZBA ADVeNTNÍCH VěNCŮ
Fotocafé, kostelní 20/i
29. listopadu, 19.00 hod.

TřeBOňšTÍ PIšTCI
koncert, kaple sv. M. Magdaleny
29. listopadu, 19.30 hod.

ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH
Účinkují: Jen tak tak, Monty
GVn J. hradec
29. listopadu, 21.00 hod.

TUBLATANKA - TOUR 30 LeT
koncert, kc Jitka
30. listopadu

VáNOČNÍ OTeVřeNÝ 
DVŮR V PLASNé
Plasná u kardašovy řečice
30. listopadu, 14.00 - 17.00 hod.

ZDOBeNÍ PeRNÍKŮ
Fotocafé, kostelní 20/i

Probíhající výstavy:

LeTeM HRAČKářSKÝM SVěTeM
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
Výstava potrvá do 30. 12. 2013
NA SKLONKU MONARCHIe
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
Výstava potrvá do 30. 12. 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
KODeX
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
Výstava potrvá do 3. 11. 2013
NOUZOVKy ANeB, KDyž JSMe   
MěLI HLUBOKO DO KAPSy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
Výstava potrvá do 30. 12. 2013 
POZDVIHNI Se DUše Z PRACHU 
Muzeum Jindřichorhadecka, 
Balbínovo náměstí
Výstava potrvá do 6. 1. 2014
ČUS VyDRUS!
Městská knihovna
Vástava potrvá do 14.11.2013
POHLeDy 1989
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 12. 2013
NeTOPÝřI KOLeM NáS
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 12. 2013
100. VÝROČÍ OA TGM J. HRADeC
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 12. 2013
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sport
Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
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 8. Písek – JH ne 17. 11. 11:00
kolo 9. JH – Kobylisy so 23. 11. 12:30
kolo 10. Astra Praha – JH ne 1. 12. 14:00

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

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga – 
Západ
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
kolo 19. JH – Sokolov st 4. 12. 18:00
kolo 20. Klášterec – JH so 7. 12. 17:00
kolo 21. JH – Kobra Praha so 14. 12. 18:00
kolo 22. Žďár n./Sáz. – JH st 18. 12. 18:00
kolo 23. JH – Řisuty so 21. 12. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, 
mladší dorost liga – skupina Střed ELIOD
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
kolo 15. JH – Benátky ne 1. 12. 12:00
kolo 16. Tábor – JH ne 8. 12. 12:00
kolo 17.  JH – Třebíč čt 12. 12. 12:00
kolo 18. Krkonoše – JH ne 15. 12. 12:00

Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VYSOČINA
kolo 8. JH – N. Včelnice pa 1. 11. 17:30
kolo 9. Pelhřimov – JH pa 8. 11. 19:00
kolo 10. JH – Start Jihlava pa 15. 11. 17:30
kolo 11. N. Bystřice B – JH pa 22. 11. 19:30
kolo 12. JH –N. Město n. M. pa 29. 11. 17:30
kolo 13. Žirovnice – JH pa 6. 12. 17:30

Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
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
kolo 11. N. Včelnice B – JH B pa 6. 12. 18:00

Volejbal – Slovan JH B, AC JH, Fruko JH – 
muži okresní přebor
kolo 1. JH B – Strmilov po 4. 11. 20:00
kolo 1. AC JH – Fruko JH pa 8. 11. 19:30
kolo 2. Fruko JH – K. Řečice po 11. 11. 20:00
kolo 3. Fruko JH – N. Včelnice po 18. 11. 20:00
kolo 3. AC JH – Strmilov pa 22. 11. 19:30
kolo 4. JH B – Fruko JH po 25. 11. 20:00
kolo 5. JH B – AC JH po 2. 12. 20:00
kolo 5. Fruko JH – Dačice po 2. 12. 20:00
kolo 6. JH B – Dačice po 9. 12. 20:00
kolo 6. AC JH – K. Řečice pa 13. 12. 19:30
kolo 7. Fruko JH – Č. Velenice po 16. 12. 20:00

Volejbal – Slovan JH B, Pohoda JH, Sokol JH – 
ženy okresní přebor
kolo 1. Pohoda JH – Swietelsky po 11. 11. 20:00
kolo 2. JH B – Č. Velenice čt 14. 11. 20:00
kolo 3. Sokol JH – Pohoda JH po 18. 11. 19:00

kolo 4. JH B – Sokol JH čt 28. 11. 20:00
kolo 5. Sokol JH – Dačice B po 2. 12. 19:00
kolo 5. Pohoda JH – JH B po 2. 12. 19:00
kolo 7. Sokol JH– Č. Velenice po 16. 12. 19:00
kolo 7. Pohoda JH – N. Bystřice po 16. 12. 19:00
kolo 7. JH B – Dačice B čt 19. 12. 20:00

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
kolo 7. Prostějov – JH so 2. 11. 17:00
kolo 8. JH – Svitavy st 6. 11. 19:00
kolo 9. Brno – JH so 9. 11. 18:30
kolo 10. JH – Ústí n. Labem st 13. 11. 19:00
kolo 11. USK Praha – JH so 16. 11. 17:30
kolo 12. Ostrava – JH st 20. 11. 17:30
kolo 13. JH – Pardubice so 23. 11. 18:00
kolo 14. Kolín – JH st 27. 11. 17:45
kolo 15. JH – Děčín so 30. 11. 17:15
kolo 16. Opava – JH so 7. 12. 18:00
kolo 17. JH – Prostějov st 11. 12. 19:00
kolo 18. Svitavy – JH so 14. 12. 18:00
kolo 19. JH – Brno st 18. 12. 19:00
kolo 20. Ústí n. Labem – JH ne 29. 12. 17:00

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – 
skupina A
kolo 6. JH – Domažlice so 9. 11. 12:30
kolo 7. JH – Klatovy ne 10. 11. 8:30
kolo 8. Děčín – JH so 23. 11. 
kolo 9. Most – JH ne 24. 11. 
kolo 10. JH – Brandýs n./L.  so 7. 12. 16:30
kolo 11. JH – Nymburk B ne 8. 12. 11:00
kolo 1. JH – Příbram so 21. 12. 16:00
kolo 12. Příbram – JH ne 22. 12. 

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina A
kolo 9. Sparta Praha – JH so 9. 11. 
kolo 10. Písek – JH ne 10. 11. 10:00
kolo 11. Chomutov – JH so 23. 11. 
kolo 12. Slaný – JH ne 24. 11. 
kolo 13. JH – Tachov so 7. 12. 14:30
kolo 14. JH – Plzeň ne 8. 12. 9:00

Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 6. Humpolec – JH B so 2. 11. 
kolo 7. Pelhřimov – JH B ne 3. 11. 10:00
kolo 8. Kaplice – JH B so 16. 11. 17:00
kolo 9. Vimperk – JH B so 30. 11. 17:00
kolo 10. Strakonice B – JH B ne 1. 12. 
kolo 11. JH B – Písek B so 14. 12. 16:00 
 
Basketbal – BK Lions JH, 
žáci U14+U13 oblastní přebor
kolo 9. JH – Strakonice so 9. 11. 8:30
kolo 10. JH – Strakonice so 9. 11. 10:30
kolo 11. JH – BSK ČB so 23. 11. 9:00
kolo 12. JH – BSK ČB so 23. 11. 11:00

Basketbal – BK Lions JH C, muži – 
okresní přebor Sparkasse Cup
kolo 5. Telč – JH C ne 10. 11. 16:00
kolo 6. Gmünd – JH C so 16. 11. 17:00
kolo 7. JH C – N. Bystřice pa 29. 11. 20:00
kolo 8. JH C – Waidhofen so 14. 12. 18:00

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, dorostenci II. liga – 
divize Východ
kolo 7. JH – Kaplice ne 3. 11. 
kolo 7. JH – FBŠ Jihlava ne 3. 11. 
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Florbal – FK Slovan JH, dorostenky liga – 
divize Východ
kolo 7. JH – Soběslav ne 1. 12. 
kolo 7. JH – Jihlava ne 1. 12. 

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga elévů
kolo 13. JH – Štíři ČB B ne 22. 12. 
kolo 13. JH – Tábor ne 22. 12. 

Florbal – FK Slovan JH B + R, 
mladší žáci Jihočeská liga
kolo 5. JH R – JH B ne 1. 12. 
kolo 5. JH R – Dačice ne 1. 12. 
kolo 5. JH B – Kaplice ne 1. 12. 
kolo 5. JH R – Kaplice ne 1. 12. 
kolo 5. JH B – Písek ne 1. 12. 
kolo 5. JH R – Písek ne 1. 12. 

kolo 5. JH B – Dačice ne 1. 12. 

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga elévů
kolo 4. JH – United ČB ne 24. 11. 
kolo 4. JH – United ČB ne 24. 11. 
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LETEM SPORTOVNÍM SVĚTEM
ATLeTIKA
Jindřichohradecký městský lesopark v  okolí kostela svatého Jakuba je 
doslova předurčený k tomu, aby se tam konala klání v různých druzích 
sportu. Přespolní běh samozřejmě nevyjímaje. Právě proto se v této lo-
kalitě uskutečnilo nejen okresní kolo, nýbrž poté i krajské pokračování 
závodu Základních a Středních škol v krosu.
Okresní kolo se konalo hned na úvod října, o osm dní později přijeli zá-
vodit i reprezentanti z  jihočeského okolí. V obou soutěžích ovšem vý-
konnostně nad ostatními soupeři čněli žáci a studenti Gymnázia Vítěz-
slava Nováka z J. Hradce. V okresním kole netriumfovali pouze v jedné 
jediné kategorii, v ní skončili druzí, ve všech ostatních vyhráli. Jihočes-
ké regionální finále nemělo takový rozsah jako okresní klání, někte-
ré věkové třídy byly vynechány, ale na suverenitě jindřichohradeckých 
gymnazistů to pranic neubralo. Holky z gymplu v kategorii III. využi-
ly svých schopností i znalosti trati, kterou mají přímo pod studijní in-
stitucí; a vyhrály. „Měli jsme v závodech dívčí i  chlapecké zastoupení, 
všichni zaslouží za  výkony poděkování,“ spokojeně uvedla profesorka 
GVN J. Hradec Martina Kubičková. Vítězný kvintet gymnazistek závo-
dil ve složení Johana Šímová, Anežka Buzková, Andrea Pragerová, Eliš-
ka Hojná a Anna Hrdličková, která navíc byla vůbec nejrychlejší mladší 
žákyní v celém startovním poli.

Všech sedm jindřichohradeckých Základních škol vyslalo své repre-
zentanty na takzvaný „Lehkoatletický souboj základek“. Akce se konala 
v J. Hradci na stadiónu v Jáchymově ulici a probíhala tak, že šestičlen-
né ekipy z jednotlivých škol, které byly složené vždy z jedné dívky a ho-
cha z 3., 4. a 5. třídy, absolvovaly trojboj. Ten byl sestaven z padesáti-
metrového sprintu, skoku do dálky a vrhu kriketovým míčkem. Součet 
dosažených časů a vzdáleností všech členů poté určil pořadí, v němž se 
na nejvyšší příčce ocitlo žactvo prvního stupně III. ZŠ v Jarošovské ulici 
vedené učitelkou Věrou Slámovou. Nejlepšími jednotlivci byli vyhlášeni 
Tereza Kinštová (III. ZŠ), která měla součet umístění 4, když nezvítězi-
la jen v hodu krikeťákem a Jakub Jindra z V. ZŠ (6 – 3. sprint, 1. dálka, 
2. míček). Poháry, diplomy a věcná ocenění nejúspěšnějším atletům pře-
dal místostarosta J. Hradce Bohumil Komínek. 
Konečné pořadí: 1. III. ZŠ JH Jarošovská 3 (sprint 59,27 – dálka 19,75 
– míček 148,90), 2. II. ZŠ JH Janderova 7, 3. V. ZŠ JH Vajgar 10, 4. I. ZŠ 
JH Štítného 11, 5. VI. ZŠ JH Větrná 14, 6. IV. ZŠ JH Vajgar 19, 7. MŠ, ZŠ 
a PrŠ JH Jarošovská 20.

FUTSAL FIFA
Okresní komise futsalu FIFA oznamuje, že je do 10. listopadu ještě mož-
né přihlásit svá mužstva do XII. oficiálního ročníku okresní ligy v mi-

strovské sezóně 2013/2014. Přihlášky přijímá sekretář OKF FIFA JH 
Roman Pišný prostřednictvím e-mailu: RomanPisny@seznam.cz ne-
bo poštou na adresu Kosmonautů 60/V., 377 05 Jindřichův Hradec. In-
formace podá svazový jednatel Milan Daniel (mida.rizek@seznam.cz, 
606 299 373).

HáZeNá
Velmi úspěšné jsou ty nejmenší házenkářky a nyní nově i házenkáři klu-
bu TJ Házená J. Hradec. Oddíly přípravky a mini žákyň v minulé sezóně 
i v té právě probíhající patří k vůbec nejlepším v Jihočeském kraji. Napří-
klad loňská přípravka byla doslova nepřekonatelná i v kontextu celé České 
republiky, když se zúčastnila 11 turnajů, z nichž 6 vyhrála, čtyřikrát byla 
druhá a jednou třetí! To je úžasná bilance. Pro novou sezónu 2013/2014 
děvčata postoupila do vyšší kategorie, a sice mezi mini žákyně. Přestože 
jsou v této věkové třídě prvním rokem, tak nadále pokračují ve své suvere-
nitě. Mezi dívkami nebo smíšenými týmy nemají na jihu Čech konkuren-
ci, pokud už prohrají, tak pouze v zápasech proti chlapeckým družstvům, 
což se jim ovšem na podzim přihodilo pouze dvakrát. Ačkoliv se v nej-
mladších oddílech jindřichohradecké házené výsledkově daří, tak v druž-
stvech je málo hráček (i  hráčů), takže dívenky i  hoši ročníků narození 
2003 a mladší TJ Házená ráda přivítá ve svých řadách. „Přijít samozřejmě 
mohou i šikovná starší děvčata,“ vzkazuje trenérka nejmladších házenká-
řek Iveta Brabcová (brabcova.ivet@seznam.cz, 606 434 095), která podá 
i bližší informace o termínech náborů.

KOPANá
Pro malé fotbalisty do 10 let TJ Sokol J. Hradec byl velikým zážitkem 
start ve Velkém finále IX. ročníku „E.ON Junior Cupu 2013“, které se 
uskutečnilo v Polné u Jihlavy. Jindřichohradečtí Sokolíci se do meziná-
rodního finálového klání probojovali díky nečekanému vítězství v  re-
gionálním kole, které se v červnu konalo v Nové Včelnici. Na Vysoči-
ně hrálo 24 družstev ze Slovenska, Rumunska a ČR. Sokol skončil sice 
na 22. místě, ale i to lze považovat za úspěch. „Už fakt, že jsme se do tur-
naje kvalifikovali, je výborný počin. V Polné jsme hned v úvodu nara-
zili na rumunský Brašov a poté na pražskou Spartu. S oběma týmy jsme 
prohráli a kluci si trochu přestali věřit, ovšem byl to pro ně opravdový 
křest ohněm. Opravuji, vodou,“ s úsměvem dodal trenér J. Hradce Ka-
rel Špaček jako upomínku skutečnosti, že celý dvoudenní turnaj se hrál 
v dešti, chladu, na rozmáčených hřištích. Výsledky JH: Brašov 0:9, Spar-
ta 1:15, Táborsko 1:6, Jihlava 0:2, Polná 3:3, Blansko 1:2, Admira 1:6, Pí-
sek 0:3. Konečné pořadí: 1. AC Sparta Praha, 2. SK Slavia Praha, 3. SK 
Sigma Olomouc, 4. FK M. Boleslav, 5. AS Trenčín, 6. FC H. Králové, 
22. TJ Sokol J. Hradec.

Roman Pišný
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pozvánky na prosinec
Městské akce: Ostatní akce:
• 1. 12. 

PeKeLNě ZáBAVNé ODPOLeDNe 
A ROZSVÍCeNÍ VáNOČNÍHO STROMU

• 8. 12. 
ADVeNTNÍ KONCeRT – JHSO

• 8. 12. 
„ČeRT A KáČA“ – DIVADeLNÍ POHáDKA

• 11. 12. 
„BeNáTKy POD SNěHeM“ 
– DIVADeLNÍ PřeDPLATNé SKUPINy A

• 15. 12. 
ADVeNTÍ KONCeRT – TRUMPeT TUNe

• 15. 12. 
SeNIOR KLUB

• 20. 12. 
VáNOČNÍ KONCeRT – JIžANI

• 26. 12. 
VáNOČNÍ KONCeRT – yMCA PS JAKOUBeK

Foto: Archiv města, J. HradecNežárecká brána

• 1. 12. 
ADVeNT V ZAHRADě FLORIANUS

• 3. 12. 
PReMIéRA DS JABLONSKÝ

• 4. 12. 
TRAVeSTI SHOW – TeCHTLe MeCHTLe

• 7. 12. 
BeNeFIČNÍ KONCeRT – ROSKA O.S.

• 7. – 8. 12. 
ADVeNTNÍ DNy NA ZáMKU

• 11. 12. 
ČeSKO ZPÍVá KOLeDy

• 14. 12. 
KISS PARTy LIVe

• 14. 12. 
BeNeFIČNÍ KONCeRT – PROUTeK O.S.

• 20. 12. 
PUB ANIMALS + MUNCHIeS – KONCeRT

• 22. 12. 
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH

• 25. 12. 
TLUSTá BeRTA VáNOČNÍ – KONCeRT

• 26. 12. 
CHRISTMAS TeKK NOSTALGIA – KONCeRT


