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Tradiční adventní dny, koncerty a trhy 
mají nezaměnitelné kouzlo 
Advent byl vždy dobou očekávání příchodu Spa-
sitele na  svět, protože slovo „advent“ pochází 
z  latinského „adventus“, což znamená příchod. 
Doba adventní je vlastně přípravnou dobou 
na vánoční svátky a už od 11. století se její délka 
ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štěd-
rým dnem. 
Každá z adventních nedělí má své lidové označe-
ní - železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
Čas adventu je, stejně jako ve většině měst, také 
v Jindřichově Hradci naplněn řadou překrásných 
setkání, počínaje společným slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu na náměstí Míru.  
Čeká nás období, zpestřené adventními trhy 
na  náměstí Míru po  celý měsíc prosinec s  pun-
čem a vánočním cukrovím, jež provoní denně ce-
lé město a každého svátečně naladí. 
Nejen pro rodiny s  malými dětmi jsou o  víken-
du 7. a 8. prosince připraveny tradiční Adventní 
dny na  třetím nádvoří Státního hradu a  zámku, 
které ožije tržištěm s nabídkou sladkých i slaných 
specialit i malým zvěřincem. Ve stejné dny – tedy 
7. a 8. prosince se budou na náměstí Míru i Ma-
sarykově náměstí konat vánoční trhy pořádané 
městem Jindřichův Hradec.

Město Jindřichův Hradec vás co nejsrdečněji zve 
na  adventní a  vánoční koncerty. Doufáme, že si 
s  nimi zpříjemníte předvánoční a  vánoční čas, 
odpočinete si a s chutí se zaposloucháte do skla-
deb a skladbiček z různých období. 

V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
A MÍSTNÍCH ČÁSTECH PŘIBYLY 
NOVÉ KONTEJNERY 

Ekologicky se lze zbavit nefunkčního 
elektrozařízení i použitého textilu a obuvi.

Více na stranách 4 a 5

PLESOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ

Přinášíme vám přehled plesů 
v KD Střelnice a v KC Jitka.

Více na straně 17

DIVADELNÍ A HUDEBNÍ 
PŘEDPLATNÉ JE OPĚT AKTUÁLNÍ

Zveme vás do divadla i na koncerty 
klasické hudby v rámci předplatného 
JARO 2014 a Kruhu přátel hudby 2014.

Více na straně 18

17.00 a 19.30 hodin, kaple sv. Maří Magdaleny

 8.
 12

.  

adventní koncert 
jindřichohradeckého symfonického orchestru

Dirigent: Marek Šedivý

Sólisté:

Jakub Fišer – housle, Pavla Michalová – housle, Kateři-
na Zemanová – flétna, Barbora Plachá – flétna, Kamila 
Jouzová – harfa

Program: 

Antonio Vivaldi Concerto Alla Rustica

Goerg Friedrich Händl Koncert pro harfu a orchestr 
B dur, op. 4 č. 6

Concerto grosso op. 6 č. 1

Johann Sebastian Bach Braniborský koncert č. 4

19.00 hodin, kaple sv. Maří Magdaleny

15
. 1

2. 
 

adventní koncert Trumpet Tune

Zahrají 4 trubky, 2 lesní rohy, 2 pozouny a tuba první 
skladbu tradičního adventního koncertu. 

Zazní sváteční hudba barokních skladatelů Bacha a Hän-
dla, slavnostní skladby anglického královského varhaní-
ka Purcella a německého trubače Pezela.

Jako host vystoupí tentokrát vynikající klavíristka, profe-
sorka na konzervatoři v Českých Budějovicích, slečna Eva 
Mezerová, která zahraje dvě sólové skladby. 

19.00 hodin, Kulturní dům Střelnice

20
. 1

2. 
 

vánoce s jIŽaNY

Účinkují: Jihočeská dechová hudba JIŽANI. 

Vítěz národního finále jubilejního XX. ročníku Zlaté křídlovky 
a držitel titulu Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012 
právem patří mezi nejlepší dechové orchestry z Čech a Moravy. 

16.00 a 18.00 hodin, kaple sv. Maří Magdaleny

26
. 1

2. 
 

vánoční koncert pS jakoubek YMCa a hosté

Své kouzlo a poetiku má v Jindřichově Hradci také 
vítání nového roku 1. 1. 2014 v 17.00 hodin na ná-
městí Míru.

Ivana Bačáková
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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 leden

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 do uličky za fotbalovým hřištěm Na Piketě 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Město nad Vajgarem získává Jiřina Nová-
ková z Políkna. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Důležité upozornění!!!
Z technických důvodů je termín pro zasílání podkladů pro lednové číslo Jindřichohradeckého zpravodaji zkrácen. 
Příspěvky zasílejte, prosím, nejpozději do 8. prosince 2013 na adresu: kozlova@jh.cz, popř. na adresu: Informační 

středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec, 377 01. Děkujeme za pochopení.
Redakční rada JH zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

zdravím vás na začátku posledního měsíce v tom-
to roce. První adventní neděle se kvapem blíží a 
my jsme stejně jako v loňském roce i letos pro vás 
připravili slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí Míru, kterému bude předcházet Pe-
kelně zábavné odpoledne. Tradiční vánoční trhy 
na náměstí Míru a Masarykově náměstí se budou 
konat druhý víkend v prosinci spolu s Adventními 
dny na zámku. Jak se dočtete v  našem bohatém 
kulturním kalendáři, je pro vás připraveno mno-
ho nádherných předvánočních koncertů a spole-
čenských akcí. 

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám tou-
to cestou poděkoval za dosavadní spolupráci, za 

vaše názory a podněty, kte-
rými se snažíte i vy občané 
Jindřichova Hradce rozvíjet 
naše město. Rád bych vám 
popřál mnoho klidných dní 

a příjemně strávený vánoč-
ní čas. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Připomněli jsme si 95. výročí 
vzniku samostatného státu
Letos je to již 95 let od vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky a my jsme na toto význam-
né výročí nezapomněli ani v Jindřichově Hradci. 
Tradiční pietní akt byl zahájen po deváté hodi-
ně ranní položením kytic u Památníku letců, kde 

krátce pohovořil Vladislav Burian z  Klubu his-
torie letectví. Vzpomínková akce pokračovala 
od  deseti hodin v  Jakubských sadech, kde pro-
nesl projev starosta města Stanislav Mrvka. Ak-
ce byla pořádána městem Jindřichův Hradec 
ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným pra-
porem, Klubem výsadkových veteránů 44. lehké-
ho motorizovaného praporu, Československou 
obcí legionářskou - Jednotou bratra Stanisla-
va Berana a Klubem historie letectví Jindřichův 
Hradec. Město Jindřichův Hradec děkuje Pěvec-
kému sboru Smetana za doprovodné vystoupení.

Starosta poděkoval strážníkům
Starosta města poděkoval třem strážníkům 
městské policie za  dvacet let služby u  Měst-
ské policie Jindřichův Hradec. Strážníci Pe-

tr Brabec, Zdeněk Roh a Roman Štěch z rukou 
starosty převzali v úterý 29. října odznaky k vý-
ročí, pamětní listy a drobné dary.

Organizátoři akcí koordinovali 
termíny pro rok 2014
Stejně jako v předchozích dvou letech se i letos 
uskutečnila koordinační schůzka k novému Ka-
lendáři akcí pro rok 2014. Subjekty, které nejen 
v našem městě pořádají kulturní a společenské 
akce, se sešly za účelem koordinace termínů akcí 
pořádaných v roce 2014 hlavně z toho důvodu, 
aby se předešlo zbytečnému snižování návštěv-
nosti a  dublování jednotlivých akcí. Schůzka 

se uskutečnila ve čtvrtek 31. října v Muzeu fo-
tografie a  moderních obrazových médií a  zú-
častnilo se jí na třicet organizátorů akcí. V tuto 

chvíli je kalendář akcí v rozpracované podobě. 
Ve finální tištěné podobě bude k dispozici v led-
nu 2014 na informačním středisku.

Vítězové fotosoutěže si odnesli 
fotoaparát
V pondělí 4. listopadu 2013 odpoledne se usku-
tečnilo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutě-
že 2013 „Jindřichův Hradec historický“, kterou 
vyhlásilo Město Jindřichův Hradec u příležitosti 
oslav výročí 720 let města. Soutěž začala v dub-
nu 2013, fotografie byly přijímány do  9. září 

a hlasování, které probíhalo na stránkách města 
Jindřichův Hradec, bylo ukončené ke konci září 
2013. Na vyhlášení bylo pozváno a oceněno nej-
lepších dvacet účastníků soutěže. 
1. místo Magdaléna Švrčková 
2. místo Ondřej Vácha
3. místo Pavel Macků
Všichni účastníci převzali z rukou starosty Sta-
nislava Mrvky a  místostarosty Bohumila Ko-
mínka dárkovou tašku města a první tři výherci 
si zaslouženě odnesli fotoaparát. Fotografie jsou 
k prohlédnutí v galerii na  stránkách města Jin-
dřichův Hradec www.jh.cz a  jsou seřazeny dle 
hodnocení od  fotografie, která dostala nejvíce 
bodů.

Radouňka má dvě nová dětská 
hřiště
V místní části Radouňka byla městem vybudo-
vána dvě dětská hřiště a to v lokalitě Na Kopeč-
ku a u návesního rybníka. Ve čtvrtek 7. listopa-
du starosta města Stanislav Mrvka předal hřiště 
podáním ruky předsedovi osadního výboru La-
dislavu Zahradníkovi a  tím všem obyvatelům 
Radouňky. V  lokalitě Na  Kopečku je jednou 
z netradičních atrakcí i lanová dráha, která jistě 

u dětí sklidí velký úspěch. Výběr herních prvků 
provedl z nabídky předem vybraných výrobců 
právě osadní výbor. Zakázku malého rozsahu 
prováděla firma Staviservis Jindřichův Hradec. 

Připomněli jsme si Den veteránů
11. listopad je den věnovaný památce válečných 
veteránů. Památku všech padlých si na městský 
hřbitov v tento den přišly připomenout pietním 
aktem všechny významné jindřichohradecké 

složky od  vojáků přes policisty, ale také legio-
náře až po výsadkové veterány. Za město Jindři-
chův Hradec položil věnec k památníku padlých 
starosta města Stanislav Mrvka. Den veteránů se 
slaví celosvětově, od listopadu 2001 je tento vý-
znamný den připomínán i v České republice.

Karolína Průšová
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

městský úřad informuje

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Komunitní plánování sociálních služeb na Jindřichohradecku
V obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec začalo letos v létě pro-
bíhat komunitní plánování sociálních služeb. 
Základem komunitního plánování je spolupráce občanů, úřadů a také or-
ganizací, které zajišťují sociální služby. Důležité je, aby se zapojila i veřej-
nost a aktivně se účastnila na tvorbě tohoto plánu. 
Proto je na stránkách Města Jindřichův Hradec www.jh.cz na hlavní strán-
ce v aktualitách dostupná anketa, kde mají občané možnost vyjádřit své 
názory. Cílem této ankety je zjistit názory a připomínky související s roz-
vojem sociálních služeb na Jindřichohradecku.
Výsledky ankety budou využity pro zpracování plánu rozvoje sociálních 
služeb, který bude reagovat na potřeby občanů. Prosíme tedy širokou ve-
řejnost o pomoc a vyplnění ankety. Čím více hlasů uslyšíme, tím zajíma-
vější a přesnější bude výsledek. 

Trápí vás dluhy?
Služby odborného sociální poradenství v Jindřichově Hradci
V letošním roce jsme rozšířili otevírací dobu naši poradny. Krom tradiční středy můžete těchto služeb využívat každé pondělí v době od 8.00 do 16.00 
hodin. V tento den zde můžete mimo jiné řešit i situace týkající se dluhů, exekucí nebo dalších závazků. 
Největší zájem je o služby poradenství v oblasti tzv. dluhové problematiky.  Jedná se v největším množství případů o situace, kdy klient má závazky, 
většinou vůči více věřitelům a ty již po nějakou dobu není schopen řádně hradit. Mnohdy jsou klienti již pod vysokým tlakem věřitelů, výjimkou nejsou 
ani nevýhodně sjednané půjčky, zatížené vysokými úroky, svázané dalšími sankcemi a penalizacemi klienta. Všem klientům se snažíme pomoci najít 
z této pasti cestu ven. Mezi úkony, které s klienty řešíme, patří i pomoc s tzv. oddlužení (osobní bankrot).
Služeb může využít každý zájemce. Jsou poskytovány zdarma.

Na schůzku se můžete objednat telefonicky (775 202 421) či emailem (info@theia.cz), ale poradnu můžete na-
vštívit i bez objednání a to na adrese Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II, v těchto dnech:
• pondělí: 8.00 – 16.00 hodin
• středa:  12.00 - 17.00 hodin
Více o službách organizace na www.theia.cz 

Zdeňka Šindelářová

Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci jižní Čechy ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí při Městském úřadě Jindřichův Hradec. 
Bližší informace Vám ráda poskytne koordinátorka projektu: 
Mgr. Monika Emrová, tel. +420 777 793 736, e-mail: emrova@jh.cz 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP 
JINDŘICHŮV HRADEC

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058

Zdeňka Šindelářová

Sběr použitého textilu v Jindřichově Hradci
S vývojem legislativy v oblasti nakládání s odpady, na základě požadavků občanů a z důvodů snížit množství využitelných odpadů nacházejících se v po-
pelnicích a kontejnerech, přistoupilo město v tomto roce k zavedení separovaného sběru dalšího druhu odpadu, a to textilu a obuvi.
Textil je možné v Jindřichově Hradci předat k dalšímu využití dvěma způsoby organizovanými městem.

• 1) Použít 10 ks bílých stacionárních kontejnerů společnosti Revenge umístěných na veřejně dostupných místech.
• 2) Použít služeb sběrného dvora v ulici Ruských Legií.

Kontejnery stojící na veřejných prostranstvích jsou majetkem společnos-
ti Revenge. Slouží pro oděvy, textil, obuv a dětské hračky. Termín svozů je 
v linkách společně s jinými městy a mění se operativně podle počtu dalších 
kontejnerů přijatých do linky. Materiál, který občané chtějí předat využi-
telným způsobem, musí být čistý, suchý a uložený v kontejneru. Položí - li 
jej na zem, bude téměř jistě špinavý, mokrý, může být poškozen nebo od-
cizen. Celý svoz je zdarma a bez vzájemné fakturace.
Textil umístěný mimo kontejner je v případě, že je suchý a použitelný, sve-
zen společně s textilem uvnitř kontejneru společností Revenge. V období 
mezi svozy jej sebere v rámci úklidu kontejnerových stání společnost AVE, 
zaskládkuje a fakturuje městu.
Kontejnery jsou určeny pro jednorázové odložení malého množství, které 
navíc musí projít vhozovým otvorem kontejneru.
Vzhledem k pokusům zcizit obsah kontejnerů, žádají nás občané o doda-
tečné zabezpečení kontejnerů. Toto není vzhledem k tomu, že nádoby ne-
jsou města a jsou homologované, možné.
Město na základě informací od občanů požádalo společnost Revenge o na-
výšení počtu kontejnerů u Billy a bude v tomto trendu pokračovat i nadále.

Druhým způsobem, jak předat textil k dalšímu využití, je sběrný dvůr.
Zde je možné předat větší kusy a větší množství. I tento textil skončí vyu-
žitý, tentokrát u společnosti Diakonie Broumov.
Žádáme občany, kteří mají větší množství textilu, a není jim lhostejné, kde 
skončí, aby používali sběrný dvůr.

Na sběrný dvůr je možné předat i mokrý, plesnivý a jinak znehodnocený 
textil, který však skončí na skládce. I tento způsob je lacinější než dát tex-
til do popelnice.
Do popelnic proto dávejte pouze odpad, který zbavíte všech složek odpa-
dů, které se ve městě separují a odděleně přijímají na sběrném dvoře. Ná-
doba nemusí být při svozu nutně plná. Město platí za hmotnost odpadů 
na skládce a ušetříme-li peníze, můžeme zavést separaci dalších složek, ne-
bo ji rozšířit na další místa ve městě, v místních částech, případně postavit 
či upravit kontejnerová stání.

Děkujeme Vám, že třídíte.
Bulíček František
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ODBOR fINANčNÍ

Kontejnery na zpětný odběr drobného elektrozařízení společnosti Elektrowin
Do níže uvedených lokalit v místních částech umístilo město Jindřichův Hradec další kontejnery spo-
lečnosti Elektrowin na zpětný odběr nefunkčního elektroodpadu.
Kontejnery jsou určeny pouze pro drobné elektrospotřebiče z domácností, jako např. mixery, šleha-
če, roboty, vysavače, žehličky, kulmy, ventilátory, varné konvice, apod., a to pouze pro občany města 
Jindřichův Hradec.
Doufáme, že občané místních částí využijí tuto možnost a sníží se tak počet spotřebičů ukládaných 
do směsného odpadu.

Spotřebiče nedemontujte a nezcizujte.

1 ks ........ kontejnerové stání u a.s. Jitka v Otíně poblíž č.p. 207   
1 ks ........ separační hnízdo nádob v horní části starého Otína poblíž č.p. 49
1 ks ........ separační hnízdo nádob u návesního rybníka v Radouňce poblíž č.p. 31
1 ks ........ separační hnízdo nádob v horní části Dolní Radouně poblíž č.p. 22

František Bulíček 

Využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu
Panel 2013+ S GARANCÍ VÝHODNÝCH A DLOUHODOBÝCH PODMÍNEK OD SFRB.
Státní úvěr na opravy a modernizace – nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení. 

% p.a. v letech Kč Kč 30 m² 50 m² 70 m²
0,75 10 303 240 68 527 43 1 285 2 141 2 998
1,75 20 1 472 400 39 135 24 734 1 223 1 712
2,75 30 3 719 880 32 333 20 606 1 010 1 415

úroková 
sazba 

splatnost 
úvěru

celková 
výše  

celkový 
úrok

měsíční splátka úvěru včetně úroku

celkem * na m²
na byt o podlahové ploše

7 920 000

Žádosti do Programu Panel 2013+ přijímáme kontinuálně. 
Zvýhodněné úrokové sazby programu Panel 2013+ podle doby splatnosti:
• Úvěr do 10 let  za 0,75 % p.a. (referenční sazba EU)
• Úvěr 10 – 20 let  za 1,75 % p.a (referenční sazba EU + 1 %)
• Úvěr 20 – 30 let  za 2,75 % p.a. (referenční sazba EU + 2 %)

SFRB již neúčtuje žádné jiné či další poplatky spojené s žádostí, poskyt-
nutím či správou úvěru. Úvěr je možný splatit předčasně, případně využít 
mimořádné splátky. 
Příklad úspory úvěru na 1 byt:
• úvěr od SFRB 200 000 Kč/byt s úrokem 0,75 % p.a. -  měsíční splátka 

1 732 Kč, celkový úrok 7 763 Kč
• tržní úvěr 200  000 Kč/byt s  úrokem 2,6 % p.a. - měsíční splátka 

1 898 Kč, celkový úrok 27 741 Kč
Úspora na byt - 20 000 Kč, což je 10 % z celkového úvěru!!!!!
Modelový příklad úvěru z Programu Panel 2013+ podle zvolené dél-
ky splatnosti:

Bytový dům - 32 bytových jednotek, průměrná podlahová plocha bytu 
50 m²
Celkové náklady nepřekročí 5 500 Kč na 1m² podlahové plochy bytu
Celkové investiční výdaje 8 800 000 Kč; úvěr ve výši 90 % = 7 920 000 Kč

Program PANEL 2013+ S GARANCÍ SFRB JE ŠANCE PRO:
- pro každého vlastníka bytového domu, který chce ušetřit za bydlení a za-
jistit delší životnost svému domu. Ušetřete za zprostředkovatele!
Dohodněte si u nás bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit žádost 
a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti! podpory@sfrb.
cz nebo komunikace@sfrb.cz
!!! Náš úvěr je možné využít také na projektovou dokumentaci, statický 
posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti!!!
Vše o programu Panel 2013+, vč. všech potřebných formulářů najdete na  
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

Zdeňka Klímová

Dokončení cyklostezky podél Nežárky
Dne 12. listopadu 2013 byla dokončena cyklostezka poblíž křižovatky ulic Mlýnská – Nežárecká v Jindřichově Hradci. Tato cyklostezka je v generelu 
cykloturistiky Jindřichohradecka součástí navrhovaného řešení trasy  Greenways  (trasa A) a bude navazovat na síť cyklostezek a cyklotras, které 
jsou v současné době připravovány v rámci projektu Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka – propojení okresního města s přeshraničními trasami 
v Rakousku. Stezka v délce necelých 590 m s živičným a zpevněným povrchem bude sloužit jak pro cyklisty, tak pro pěší a přispěje k vytvoření dalšího 
bezpečného úseku cyklostezek. V rámci projektu došlo rovněž k úpravě lipové aleje, kdy staré a poškozené stromy byly nahrazeny novými a stávající 
stromy byly ošetřeny tak, aby neohrožovaly provoz na cyklostezce. 

Celkové výdaje na realizaci projektu jsou necelých 2 500 000 Kč, přičemž 85 % hradí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. 

Vladimír Krampera

ODBOR ROzVOJE
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• objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru
• nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu
• pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, pozna-

menejte si čísla elektrických přístrojů
• cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačních objektech, 

ale odvezte je do bezpečí
• při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut – případ-

né svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie
• nebuďte neteční  - dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát 

vám
• rekreační objekt nepravidelně 

navštěvujte i v zimě – uklize-
ný sníh budí zdání   neustálé 
kontroly  

• při podezření z vykradení zá-
sadně nevstupujte do objek-
tu, neuklízejte po zlodějích 
a  věc  oznamte NEPRODLE-
NĚ Policii ČR na linku 158!

• vše důležité pro vypátrání od-
cizených věcí a dopadení pa-
chatele oznamte do policejní-
ho protokolu

• není   vhodné veškeré dve-
ře uvnitř objektu řádně uza-
mknout, protože „nečeka-
ný host“  překážky, které jsou 
mu kladeny do cesty, překoná 
a tím i    podstatně zvýší ná-
slednou škodu nejen na dve-
řích, ale mnohdy i na zařízení 

policie Čr

městská policie
Výpis z událostí
1. 11. 2013 ve  21.15 hodin vyjížděli strážníci 
do místní části Otín, kde si jejich pomoc žáda-
la žena, t.č. v rozvodovém řízení, neboť jí do-
ma napadl (zatím slovně) podnapilý manžel. 
Strážníci spor uklidnili, a protože strážník mu-
sí vědět všechno (a co neví, musí vymyslet), tak 
si vzpomněli, že v této rodině se obdobné pro-
blémy vyskytují častěji a jednou dokonce spor 
vygradoval zlomením ženina prstu. Proto věc 
oznámili na Policii ČR, která na místě posoudí, 
zda nemohlo dojít k naplnění institutu domácí-
ho násilí. Před příjezdem hlídky Policie ČR ješ-
tě strážníci stihli poučit oba aktéry, že se dopus-
tili přestupku proti občanskému soužití, který 
se u osob blízkých projedná pouze na návrh po-
stižené osoby podaný u příslušného správního 
orgánu na MěÚ J. Hradec.

4. 11. 2013 navštívil naše město 59letý muž 
z Pelhřimova a pod rouškou anonymity v Kau-
flandu „štípnul“ fernet. No, a protože k fernetu 
je dobré přikusovat sýr, tak ho přibral také. Pak 

si uvědomil, že bez křupavého sýrového peči-
va by gurmánský zážitek nebyl úplný a vrátil se 
ještě pro pečivo. Zboží nacpal do kapes a už se 
dral přes pokladnu k východu. Vidina pikniku 
mu zřejmě zatemnila nejen mozek, ale i  zrak, 
takže si nevšiml, že jeho počínání celou dobu 
sleduje zaměstnanec ostrahy, který ho za  po-
kladnou odchytil a  předal strážníkům. Jelikož 
zlodějíček navíc nebyl schopen na místě proká-
zat totožnost, byl naložen do služebního vozi-
dla a transportován na obvodní oddělení Poli-
cie ČR, kde policisté muže ztotožnili a strážníci 
ho hned odměnili blokovou pokutou v  maxi-
mální výši.

Jinou metodu vyzkoušela 7. 11. 2013 81letá že-
na. V oddělení s ovocem a zeleninou si do sáč-
ku nandala tři čtvrtě kila hroznového vína. Sá-
ček vložila do  nákupního vozíku k  levé stěně 
a přes informace vyjela ven. Tím, že vozík tla-
čila v těsné blízkosti pultu, si sáčku nikdo ne-
všiml a ona krásně projela. Ovšem zapomněla 

na bdělou ostrahu, která ji zastavila a požado-
vala pokladní lístek od zboží. A ouha, přestu-
pek proti majetku byl na světě.

9. 11. 2013 v 03.45 hodin byla hlídka MP spo-
lečně s  několika hlídkami Policie ČR „pozvá-
na“ do Bowlingu, kde se to dle oznamovatelky 
mělo „všechno rvát“. Naštěstí se nervalo všech-
no a  to, co strašně vypadalo, nebylo zdaleka 
tak strašné. Ale zajímavé bylo, jak ke konflik-
tu vlastně došlo. Jeden z hostů, značně unavený 
nemalou dávkou zkonzumovaného alkoholu, 
si ustlal pod stolem. Po lehkém šlofíku vyloupl 
oko a vzhledem k tomu, že patřil k 4% menši-
ně, si připadal jako v ráji. U stolu, pod kterým 
spal, seděli samí muži. Stačilo jen natáhnout 
ruku, a  už jednoho z  nich držel za  přirození. 
Ten zkontroloval, komu ruka patří, no a po ne-
příjemném zjištění letěla pod stůl jeho pěst a už 
se to mlelo. Přestupky proti občanskému souži-
tí zpracovává Policie ČR.

Rudolf Gabriel

Kontroly rekreačních objektů v zimním období
V průběhu zimy až do příchodu jara kontrolují policisté z obvodních oddělení ve spolupráci s kynology a jejich čtyřnohými pomocníky rekreační ob-
jekty i chatové osady. Policie na Jindřichohradecku zaznamenala četné případy vloupání do chat a chalup.

Rekreační  objekty před zimou jejich majitelé  uzavírají  a opouští, při-
čemž se vrací zpět až s příchodem teplejšího počasí. Policie opětovně upo-
zorňuje majitele chat a chalup, aby svým zodpovědným přístupem nedá-
vali zlodějům šanci se obohatit!
  
S nadcházející zimou si připomeňme základní zásady zazimování chat:
• věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (okna, dveře, verandy) 

pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu (např. napo-
jení na PCO)

• zabezpečte si rekreační objekt (zámkový systém, zodolněné dveře, 
uzamykatelné okenice)
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chaty či chalupy 
Policisté z  jednotli-
vých obvodních od-
dělení provádějí opa-
kovaně preventivní 
kontroly. Když poli-
cista, tzv. územák, kte-
rý má v  působnos-
ti   příslušnou lokalitu 
s rekreačními objekty, 

zkontroluje daný objekt, zasune za dveře či okenici kontrolní kartičku. Z 
kartičky  pak majitel chaty či chalupy zjistí, kdy byl jeho objekt naposledy 
kontrolován policií. Na kartičce je dále uveden kontakt na příslušné ob-
vodní oddělení PČR pro případ, že objekt navštívil nezvaný host. Majitel 
chaty či chalupy tak ihned vyrozumí policii, která přijede na místo naru-
šeného objektu.
 
Pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazo-
váním neformálních vztahů s chalupáři policisté předchází možné majet-
kové kriminalitě!

Prevence
Obezřetnost se vyplatí!  
První prosincový den zahájila Policie ČR preventivně informační kampaň 
„Obezřetnost se vyplatí“, která je zaměřena na kapesní krádeže. Kampaň 
probíhá v souvislosti s adventním časem, blížícími se vánočními svátky a 
oslavami nového roku. 
Cílem preventivně informační kampaně „Obezřetnost se vyplatí“ je, aby 
se lidé naučili dávat pozor na své osobní věci. Kampaň bude probíhat ve 
dnech od 1. prosince 2013 do 10. ledna 2014 ve všech hypermarketech 
a supermarketech Albert společnosti AHOLD Czech Republic. Zákaz-
níci budou informováni prostřednictvím radiového spotu a v některých 
prodejnách se ve vybraných dnech budou pohybovat naše hlídky. Jejich 
úkolem bude pomáhat nakupujícím k předcházení možnému okradení. 
V případě jejich nepozornosti a neopatrnosti je policisté budou prostřed-
nictvím informačních letáků upozorňovat na možná rizika.

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, 
kde se pohybuje větší množství osob, tedy nejen v nákupních centrech, 
ale i v prostředcích městské hromadné dopravy, na sportovních a kultur-
ních akcí apod.
Neusnadňujte kapsářům práci!

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, 
kde se pohybuje větší množství lidí. 

Kapsáři:

vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, 
hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní ak-
ce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.), 
• využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného za-

cházení se svými osobními věcmi, 
• kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících vě-

cech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj 
dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund), 

• mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách, 
• mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou, 
• svoji oběť si tipují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se 

snížit riziko svého dopadení na minimum.  

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontro-
lou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vy-
řizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních 

telefonů apod.

Snažte se dodržovat následující rady:

• Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, 
snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. 

• Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí. Vhodně zvolte zavazadlo s ně-
kolika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontro-
lujte. 

• Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zá-
dech, kam nevidíte. 

• Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zadr-
hovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou. 

• Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte 
navrchu tašek či kabelek. 

• Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do 
vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot. 

• Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na ji-
né bezpečné místo. 

• Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, 
ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více 
bezpečných míst. 

• Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné 
identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samot-
né platební karty. 

• Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN. 
• Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné 

si všímat svého, okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje. 
• Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte  je stále 

při sobě. 
• Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.  
• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, 

zavazadla stále na očích. 
• Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restaura-

cích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oble-
čení a zavazadla pod kontrolou. 

• V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zava-
zadle. 

• Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj 
ještě vzdalujete. Auto není trezor!  

Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:

• Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte 
na něj ostrahu, prodavače či řidiče. 

• Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. 
• Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Po-

licii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým 
včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho 
popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události. 

• Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachate-
lé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy 
přednost před majetkovou újmou. 

Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:

• V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního tele-
fonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. 

• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji ban-
ku a platební kartu zablokujte. 

• V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a 
zablokujte SIM kartu. 

• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pa-
chatele či pachatelů. 

• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjem-
nostem se zneužitím dokladů. 

Hana Millerová
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spoleČenská kronika

Foto: Jan Müller

         Datum   Datum
        narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 13. 10. 2013 do 12. 11. 2013 nás opustili:  

Vlasta POLÁČKOVÁ, Pleše 10. 3. 1930 13. 10. 2013
Martin HAUSER, Nová Bystřice 16. 3. 1983 13. 10. 2013
Eva SOUČKOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 5. 1932 14. 10. 2013
Marie BROŽOVÁ, Stříbřec 24. 3. 1921 15. 10. 2013
Oldřich SVOBODA, Jindřichův Hradec 16. 2. 1930 15. 10. 2013
Jaroslav VLČEK, Stráž nad Nežárkou 4. 4. 1942 15. 10. 2013
Helena BOUKALOVÁ, Vydří 31. 3. 1929 15. 10. 2013
Miroslav MRAČEK, Suchdol nad Lužnicí 12. 7. 1929 16. 10. 2013
Marie  NUTILOVÁ, Blato 2. 11. 1925 21. 10. 2013
Miroslava JIRKŮ, Kardašova Řečice 8. 10. 1921 22. 10. 2013
František KREJČŮ, Jižná 23. 4. 1928 24. 10. 2013
Radim OMELAN, Otín 5. 7. 1949 24. 10. 2013
Karel MARTÍNEK, Kunžak 25. 1. 1944 24. 10. 2013
Bohumil MATĚJKA, Jindřichův Hradec 13. 12. 1945 24. 10. 2013
Vladimír ZATŘEPÁLEK, Velký Ratmírov 3. 4. 1946 25. 10. 2013
Vladimír KNOBLOCH, Jarošov nad Nežárkou 23. 8. 1947 28. 10. 2013
Františka CHALUPOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 5. 1929 29. 10. 2013
Vlasta MIKEŠOVÁ, Číměř 24. 2. 1931 30. 10. 2013
Růžena KOSTKOVÁ, Chlum u Třeboně 18. 11. 1939 1. 11. 2013
Josef FAAST, Jindřichův Hradec 21. 12. 1940 1. 11. 2013
Miroslav JEŽEK, Pluhův Žďár 2. 3. 1961 1. 11. 2013
František PŘECH, Březina 1. 10. 1931 2. 11. 2013
František KUBÍNEK, Jindřichův Hradec 24. 10. 1975 2. 11. 2013
Františka KŘENKOVÁ, Lomy u Kunžaku 31. 5. 1925 2. 11. 2013
Markéta BÉMOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 8. 1923 5. 11. 2013
Jiřina URBANOVÁ, Otín 19. 4. 1927 5. 11. 2013
Milan STEINHAUSER, Jindřichův Hradec 8. 5. 1956 8. 11. 2013
Milan CHROMÝ, Jindřichův Hradec 19. 1. 1946 8. 11. 2013
Jan  LÍSKOVEC, Mláka 20. 7. 1958 12. 11. 2013
Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík

Přivítali jsme nové občánky
V pátek 1. listopadu se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. 
Přivítány do života byly tyto děti: Přichystal Dan, Altman Albert, Hošková Magdaléna, Janák Vít, Kropíková Ema, Nutil Petr, Pavlíček Štěpán, Růžek To-
máš, Sedlák Radim, Šamková Aneta, Vistořínová Sofie a Zwicker Radek.

Karolína Průšová
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Gratulace k významnému životnímu jubileu
Dne 30. října 2013 se dožil krásných 90 let plk. František Benkovský. K významnému výročí mu kromě 
zástupců armády, ČSOL a vojenských důchodců přišel popřát i starosta města Jindřichův Hradec Sta-
nislav Mrvka.
Plk. Benkovský se narodil na Slovensku v obci Králová, okres Galanta.  Po vypuknutí války bojoval nej-
dříve jako partyzán na Slovensku. S jednotkou partyzánů se účastnil bojů v SNP. Po jeho skončení přešel 
k jednotkám 2.as a v jeho sestavě se účastnil posledních bojů na území republiky. Bojoval o Ostravu a 
Olomouc, kde se dočkal konce války. Poté se účastnil slavnostní přehlídky v Praze. Za svoji bojovou čin-
nost byl několikrát vyznamenán např. Řádem slávy (SSSR) nebo Válečným křížem. 

Text: František Toman
Foto: Karolína Průšová

Bůh nás neponechal samotné
Vánoční svátky oslavují událost, která byla od věčnosti Bohem připra-
vovaná. Narození Ježíše Krista ukazuje tak lásku Boha k lidem a od-
povídá na touhu lidského srdce poznat Boha. Když Bůh stvořil svět, 
počítal již s tím, že bude sdílet osud s námi lidmi, vkročí do dějin, sta-
ne se člověkem. Celé dějiny vesmíru, historie lidstva i mnohá proroc-
tví směřují k naplnění tajemství: „Panna počne a porodí syna a dá mu 
jméno Emmanuel, (to je S námi Bůh)“. (Bible, Izajáš 7, 14)
Svět by byl pro lidi „zoufale prázdný“, kdyby nám Bůh dal život, ale 
ponechal nás pouze vlastnímu osudu. Narození Spasitele Ježíše Kris-
ta, vtěleného Boha, odhaluje pravý opak. Zjevuje nesmírnou Boží lás-
ku a zároveň pokoru, vždyť Bůh se rodí jako malé dítě v Betlémě; ten, 
který drží svět, je položen do jeslí.
Na svátky Vánoční se připravujeme adventní dobou, připravujeme své 
domovy a sháníme krásné dárky. Města i vesnice se obléknou do třpy-
tu hvězdiček. Toužíme zažít vnitřní klid a plnost vzájemné lásky v ro-
dině, vzájemné obdarování. I při nejlepší snaze a bohatosti dárků však 
vzájemného porozumění a štěstí nedosáhneme, pokud v našem srdci 
nebude přítomné skutečné tajemství Vánoc - samotný Ježíš. Všechno 
úsilí se promění jen v hektickou oslavu, domovy, ač slavnostně vyz-
dobené a vonící cukrovím, se nestanou místy prožívání lidské rados-
ti. Vzpomeňme na Francouzskou revoluci, která si zalíbila ve slovech 
„volnost, rovnost, bratrství“, ale odmítla Boha a  nenáviděla církev. 
Proměnila se díky tomu ve zběsilé vraždění, a nakonec revoluce posí-
lala pod gilotinu i vlastní protagonisty. Vznešená hesla se stala prázd-
nými pojmy.
Dříve, než začneme kupovat dárky, uklízet, péct cukroví a připravo-
vat štědrovečerní večeři, nechme vstoupit do  svého srdce toho, kte-
rý z lásky k nám vstoupil do dějin. Otevřeme Bibli a přečtěme si o Je-
ho narození, rozjímejme a  uchovávejme tato slova jako Matka Boží 
ve svém srdci:
Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl 
po celém světě proveden soupis lidu… Všichni se šli dát zapsat, každý 
do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Jud-
ska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z do-
mu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnou-
bena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila 
do  jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té kraji-

ně byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u své-
ho stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila ko-
lem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, 
hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude 
znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned 
tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má za-
líbení.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše 2, 1 -14)
To je nejlepší příprava, a vůbec bychom měli vyhledat kněze a poprosit 
o smíření s Bohem a odpuštění hříchů. Jen tak nezůstaneme sami.
Bůh se stal člověkem, abychom si rozuměli, a jen když necháme Ježíše 
vstoupit do našeho srdce, „narodit“ se v něm, jen tehdy si budeme ro-
zumět a svátky vánoční budou plné pokoje.
Požehnané svátky vánoční přeje všem čtenářům

 P. Jiří Špiřík 

Blahopřání k narozeninám
Dne 27. listopadu oslavila 
své narozeniny paní Olga 
Kasalová. Redakční rada JH 
zpravodaje si dovoluje paní 
Olince popřát do dalších let 
hodně zdraví, vitality, štěstí, 
spokojenosti a rodinné 
pohody. 

Redakční rada JH zpravodaje

Vzpomínka
Vladimíra Bílková (*1938 - †2010) 

Dne 21. prosince 2013 by se dožila 75 let Vladimíra Bílková. Po krátkém 
působení v Sedlici u Blatné a Kamenici nad Lipou učila od roku 1966 na 
několika základních i středních školách v  Jindřichově Hradci. Kromě 
toho však byla především úžasnou mamkou a babičkou, na kterou stále 
vzpomínáme. Bohužel před třemi lety, 19. prosince 2010, její zlaté srdce 
po velmi těžké nemoci dotlouklo. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, 
prosím, tichou vzpomínku. 

Eva Heroutová
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pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Po netradičně teplém listopadu se také prosinec 1913 odehrával v Jindřichově Hradci v pravidelných in-
tencích mikulášského a vánočního období. Konaly se různé besídky a také pravidelné podělování těch 
nejchudších dětí a žáků. Tradičně se tak dělo v městské opatrovně, jedním z největších mecenášů pro větší 
dívky byl také spolek paní sv. Ludmily. Velkou nadílku pro děti čeledě uspořádal také černínský velkosta-
tek v patronaci manželky ředitele velkostatku. Starosta města během tohoto měsíce veřejnosti předložil 

k veřejné diskusi návrh rozpočtu města na další kalendářní rok a v posledním čísle Ohlasu z 24. prosince otiskl jeho schválenou verzi. 

5. prosince 1913
Úmrtí
Dne 23. m.m. zemřel v Karlíně pan Šimon Kohn, otec 
paní F. Ledererové, choti p. Dr. Ed. Lederera, advo-
káta zde a tchán paní Elsy Kohnové, dcery zdejšího 
továrníka pana Z. Singra z Rekawinklu v úctyhod-
ném věku 75 let. Pohřeb váženého starce, jenž často 
do města našeho k návštěvě svých milých zavítal, ko-
nal se dne 25. listopadu na isr. hřbitově v Strašnicích. 

Mikuláš v loutkovém divadle
Né na jeviště, nýbrž do hlediště, přijde živý, v prů-
vodu anděla a čertů, příští neděli, dne 7. t.m. po 4 
hodině a  podělí každého z  přítomných nějakým 
dárkem. Mimo tyto dárky přijímati se budou dárky 
adresou opatřené dopoledne v bytě p. Englického, 
školníka, odpůldne pak u pokladny. Vstupné jed-
notné 20 hal. a počet vstupenek bude omezen. Žádá 
se proto, kde chce míti vstup zajištěn, by v čas přišel. 

Z dějin tělocviku a sokolství
jest název přednášky, ku které s velikou ochotou uvá-
zal se osvědčený pracovník sokolský, br. T. Vl. Slá-
dek. Přednáška bude v pondělí, dne 8. prosince v no-
vé tělocvičně dívčích škol ve  2 hodiny odpoledne. 
Vstup volný, hosté vítání! Vzhledem k  zajímavosti 
přednášky lze očekávati návštěvu co nejhojnější!

Rozdávání obuvi a obleků
pořízených z  milodarů P.T. vzácných dobrodinců 
a příznivců dítek, konati se bude v městské opat-
rovně v neděli dne 7. prosince v 9 h. ráno v 1. škol-
ní místnosti, způsobem již po  několik roků zave-
deným. V  sobotu odpůldne od  2-4 hodin jsou 
předměty ku rozdání určené vyloženy, takže mož-
no každému, kdo se o věc zajímá, si je prohlédnou-
ti.

Vánoční nadílku
uspořádá spolek paní sv. Ludmily v  Jindř. Hradci 
v neděli dne 21. prosince 1913 o 2. hod. odpol. v tě-
locvičně dívčích škol. Chovankám a žačkám spolku 
dostane se oděvů, obuvi a vánočních darů.

Teploměrná a dešťoměrná zpráva 
za měsíc listopad 1913
Letošní listopad má průměrnou teplotu denní +4,4 
oC, byl tedy listopad měsícem poměrně teplým. 
Nejteplejší dny byly 3. a 4. listopadu při +7,5 oC, 
nejchladnější 20. při 0,9 oC. Ráno mrzlo 7., 20., 
21. a 22., večer jen dne 20. listopadu. Teplo oprav-
du jarní bylo do 1. do  6. listopadu a znova od 29. 
listopadu a  trvá ještě dosud. Jasných slunečných 
dnů bylo 5, od 20. do 23. a 26, a tu bylo krásně den 

po dni. Dne 27. napadlo u nás do rána 1 cm sněhu 
v noci, ale do rána sešel, a 28. napadlo zase 4,3 cm 
od rána do 1 h. 30 m. odpol., ale i tento sníh sešel 
silným deštěm, jenž až přes půlnoc potrval. Srážek 
bylo za celý měsíc 57,5 mm, což jest 20,5 mm nad 
normal. Teplo letošního listopadu jest překvapují-
cí a působí mocně na rostlinstvo, které obyčejně již 
mívá zimní odpočinek. Po promenádě kvetou chu-
dobky, v zahradách petrklíče a jiné rostliny.

Vyhláška o vyložení rozpočtu 
na rok 1914
Dle § 72. obec. zák. prohlašuji, že dnem 1. t.m. po-
čínaje po 14 dní budou rozpočty příjmův a vydání 
obce, ústavů obecních škol a nemocnice na správní 
rok 1914 v kanceláři měst. úřadu veřejně vyloženy, 
aby každý občan mohl v ně nahlédnouti. V J. Hrad-
ci 1. prosince starosta Mert.

12. prosince 1913
Správa musea
vzdává srdečné díky p.  c.k. strážmistrovi Pelzovi 
za  21 rytin: Slavností otevření silnice na  Vyšehrad 
dle kresby Hablovy 1841, 20 mědirytin neb ocelo-
rytin Döblerových, mezi nimi 4, které Dobler ryl v J. 
hradci ve dvoře proboštském, kdež byl hostem svého 
přítele probošta Vojt. Juhna. Mimo to daroval Ná-
vrh příjezdu k nádraží, mapku u Landfrasa tištěnou.

Epilepsie a její léčba
Lékařská věda dosud marně se namáhala vynalézti 
prostředek proti epilepsii. Konečně jak se z lékař-
ských kruhů dovídáme podařilo se budapeštskému 
spe. lékaři A. Szabóvi vynalézti účinnou léčbu epi-
lepsie a používáním téže epilepsii zcela vyhojiti. Pl-
níme svou povinnost,  když tuto radostnou zprávu 
veřejnosti sdělíme. Radu hledajícím po dohodnutí 
zdarma zprávu podá ord. ústav Dr. A. Szábó v Bu-
dapešti (Grosse Kronengasse 18).

Výstraha
Aby obec nápomocna byla ochraně majteku les-
ního a zabránila proto škodám, které trpívá mlá-
zí lesní tím, že neoprávnění lidé vysekávají před 

vánocemi sazenice na stromky vánoč-
ní, vydávám výstrahu, že takovým po-
škodněním lesů neb sadů bez svolení 
majitele aneb proti pravidlům lesního 
hospodářství spáchá škůdce přestupek 
§ 60 zák. les., na který položen v § 62 
t.z.  trest vězení až do 14 dnů, aneb po-
kuty peněžité až do 100 K. V J. Hradci 
dne 10. prosince starosta Mert.

19. prosince 1913
Na paměti mějte
že Sylvestrovskou zábavu pořádá letos Sokol 
na Střelnici a že přípravy se konají pilně. Na zdar!

Prodej ryb
Správa rybníků zdejšího velkostatku prodávati bu-
de ryby k vánocům v prodejně v č. 4-IV. Pod hra-
dem. Poukazujeme na insert.

K poškozování našich cukrářů
Jistá F. Č. prodávala na náměstí různé cukrovinky. 
Ježto zjištěno, že ku prodeji nemá povolení, byl jí 
další prodej zakázán. Máme dosti místních cukrá-
řů a není potřebí takých návštěv.

Kůň skočil do výlohy
Ve středu rozbil kůň spedit. firmy sklo ve velké vý-
kladní skříni čalouníka p. Holíka v Naxerově třídě, 
Škoda značná, jest však zajisté pojištěním hrazena.

Pro pozdní uzavírání obchodů
bylo na několik obchodníků učiněno oznámení. 

24. prosince 1913
Nadílka vánoční
pro děti čeledě velkostatku dála se dne 21. t.m. 
v úředních místnostech ředitelství velkostatku. 14 
dítek obdrželo pěkný, úplný zimní oblek a  obuv, 
12  pak dostalo trvanlivou obuv. Všichni dostali 
po vánočce, ořechy, jablka, perník a cukroví. Dárek 
pro každého byl starostlivou pí. ředitelovou pečli-
vě zabalen a okrášlen větévkou vánoční. S vroucím 
Zaplať Bůh opouštěli rozradostnění místnost a sli-
bovali, že chtí poslušností a dobrými mravy odvdě-
čiti se velkomyslným svým podporovatelům. 

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

Štěpánka Běhalová
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…abychom nezapomněli    Pamětní deska na čp. 135/I František Pravda
V  letošním srpnovém zpravodaji jsme si 
připomněli pamětní desku, kterou v břez-
nu 1938 označil spolek Přátelé starého Jin-
dřichova Hradce dům čp. 135/I v Panské 
ulici. K  jejímu textu se vrátíme ještě jed-
nou, protože spojuje dvě velice různoro-
dé osobnosti související s naším městem: 
„Tento dům v l. 1598 – 1625 patříval jed-
nomu z  vůdců zdejšího povstání v  době 
předbělohorské, dobrodružnému Buria-
nu Bramhauzskému z Rozštejna. V l. 1833 
– 36 bydlel v něm jako student spisovatel 
František Pravda.“  Právě 8. prosince 1904 
zemřel spisovatel František Pravda, vlast-

ním jménem Vojtěch Hlinka.
Vojtěch Hlinka se narodil 17. dubna 1817 v nedalekém Nekrasíně, v Jin-
dřichově Hradci pak v letech 1830 – 1836 vystudoval gymnázium. Po ab-
solvování teologických studií ve Vídni a v Praze v roce 1842 se pak vysvě-
cený kněz na rok vrátil do rodného Nekrasína, aby vyčkal na uprázdněné 
místo kaplana v Jarošově nad Nežárkou. Odtud po roce odešel do Kvílic. 
Odtud tehdy docházel na návštěvy do nedaleké Peruce, kde tehdy půso-
bil letos již tolikrát zmiňovaný literát, rodák z Kardašovy Řečice, básník 
a kaplan Boleslav Jablonský. Nakrátko se ještě vrátil do Prahy, kde působil 
v ústavu pro dospělé slepce, aby v roce 1847 odešel definitivně do Hrádku 
u Sušice jako vychovatel dětí barona Sturmfedera. Tato rodina mu z vděč-
nosti za péči o děti postavila domek, v němž prožil celý svůj další život 
a kde také před sto lety zemřel. 

Vojtěch Hlinka se po celý život 
věnoval literární činnosti. Obli-
ba a popularita jeho povídek ze 
života venkovského lidu, poví-
dek pro děti a  divadelních her 
překročila hranice českého pro-
středí, řada povídek byla přelo-
žena do němčiny, dánštiny, slo-
vinštiny a  slovenštiny. Uznání 
za své dílo dosáhl mezi dalšími 
spisovateli své doby, příznivce 
a  obdivovatele měl především 
v  řadách obyčejných lidí, kte-
ří jeho povídky rádi četli. Pod-
ceňování literární hodnoty jeho 
díla, především mezi literární-
mi kritiky, převážil živý zájem 
čtenářů a  také posluchačů jeho 

povídek. Například profesor Thomayer vzpomínal při úmrtí spisovatele, 
jak jeho dětství provázely Pravdovy povídky: „Kalendář ten jmenoval se 
Poutník a přinášel zpravidla některou povídku Pravdovu. Byl-li nový ka-
lendář vůbec vážnou událostí v malé vesničce, v níž jsem žil, byla Pravdo-
va povídka zpravidla stěžejnou osou nového kalendáře. V dětské mé my-
sli Pravdovo vypravování zůstavilo obyčejně dojem hluboký. Pamatuji se 

z chlapeckých let podnes na řadu míst těch povídek. Do slova, co Pravda 
povídal, shodovalo se se skutečným životem, jejž jsem žil ku podivu věrně. 
Proto se jeho vypravování tak zakotvilo.“
V roce 1887 při příležitosti svých sedmdesátých narozenin sepsal vzpo-
mínky na  svá gymnazijní studia v  Jindřichově Hradce v  letech 1830 – 
1836. Vzpomínky tehdy vydala jindřichohradecká Literární jednota a vy-
tiskla zdejší Landfrasova tiskárna. Pravdovy sedmdesáté narozeniny byly 
ve  městě připomenuty i  slavnostním večerem, který byl zahájen veršo-
vaným proslovem profesora Gustava Heše, po něm následovala Naxero-
va přednáška o Pravdovi a přednes hudebních skladeb. Ohlas od Nežár-
ky otiskl k tomuto jubileu oslavnou báseň a vzpomínky na spisovatelovo 
mládí. V té době už vycházely v Národní bibliotéce Pravdovy sebrané spi-
sy.
Kromě jiných archiválií se ve Státním okresním archivu v J. Hradci do-
chovala korespondence Františka Pravdy s  vikářem Šimonem Šteffalem 
z Kostelní Radouně z let 1887 – 1901, kterou v  roce 1941 publikoval Jan 
Muk. V knihovně Muzea Jindřichohradecka jsou pak uloženy desítky tis-
ků Pravdových děl i základní životopisná literatura k autorovi. Dva roky 
po spisovatelově úmrtí, v  roce 1906, byla v   Nekrasíně na  jeho rodném 
domě odhalena pamětní deska. Slavnost, která odhalení doprovázela, za-
čínala takto: „Ráno v  5 hodin byl místní kapelou (rozumí se v  nedale-
kém Jarošově nad Nežárkou) proveden budíček, v 8 hod. pak seřadili se 
hosté před hostincem P. Fencla.“ Po mši v jarošovském kostele se účast-
níci slavnosti odebrali do Nekrasína, kde následovaly slavnostní proslo-
vy a následně byla odhalena deska a dána k opatrování majiteli rodné-
ho Pravdova domu p. Poláčkovi. Ke 150. výročí narození byla dokonce 
uspořádána v J. Hradci výstava. Rozsáhlé oslavy při příležitosti stého vý-
ročí úmrtí v  roce 2004 iniciovala obec Jarošov nad Nežárkou ve  spolu-
práci s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci, obcí Hrádek u Sušice 
a městem Nová Včelnice. Při této příležitosti byla uspořádána putovní vý-
stava o Františku Pravdovi a byla vydána publikace Anny Brabcové Z Ne-
krasína do Hrádku. 

Štěpánka Běhalová

spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Městská kavárna se otevírá dětem 
Společnost UNION ANGELS baby se v Jindřichově Hradci uvedla přípravou sva-
tomartinského průvodu. Romantika samotného místa, sv. Martin na koni s do-
provodem, závěrečné severské ohně s občerstvením, lampiony štěstí přilákaly po-
měrně hodně dětí i dospělých. Nezapomenutelný zážitek umocnilo krásné počasí, 
vstřícnost jindřichohradecké radnice a  sponzorů. Se společností UNION AN-
GELS baby a jejími aktivitami se od konce listopadu můžete potkávat pravidelně.
UNION ANGELS baby našla partnera pro spolupráci v oblasti rozšíření a zkvalit-
nění možností péče o děti v Městské kavárně - (CAFÉ DELLA CITA, Klášterská 

128). Dětský koutek zde zahájil provoz 
v  pátek 29. 11. 2013 od 14.00 do 18.00 
hodin. Těšíme se na vás a vaše děti a jsme 
vám k  dispozici od  29. 11. 2013 denně 
v dětském koutku (provozní doba se kry-
je s provozní dobou kavárny) a podle přá-
ní a potřeb přímo u vás doma.

Jiřina Kadlecová
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Pedagogičtí pracovníci z Jihočeského kraje se v Jindřichově Hradci inspirovali 
metodami Montessori pedagogiky

V úterý 12. listopadu se v jindřichohradeckém Eko-
centru Vespolek uskutečnil prožitkový seminář 
„Montessori pedagogika jako metodická opora pro 
ekologickou výchovu“, který byl podpořen Jihočes-
kým krajem. S metodami práce Montessori pedagogi-
ky se přijelo seznámit 17 pedagogických pracovníků 
z celého kraje, kteří si vyzkoušeli řadu aktivit a nalezli 

novou inspiraci pro svou práci. 
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“ je základním principem tzv. Mon-
tessori pedagogiky, s níž se přijeli do Ekocentra Vespolek seznámit účast-
níci prožitkového semináře, vedeného Mgr. Lucií Černickou. Semináře, 
akreditovaného pro DVPP, se zúčastnili pedagogové z Jihočeského kra-
je, především učitelé mateřských a základních škol, pracovnice školních 
družin a pedagogové volného času, kteří v metodách Montessori pedago-
giky hledali novou inspiraci pro svou práci. Po úvodním představení zá-
kladních principů Montessori pedagogiky a jejich funkčního provázání s 
metodikou environmentální výchovy, se účastníci seznámili s Montessori 
pomůckami a metodami práce. Některé z nich si sami vyzkoušeli a pro-
hlédli si také výukové pomůcky vytvořené občanským sdružením Vespo-
lek. Důležitou součástí semináře bylo téma Odměny a tresty v Montessori 
– práce s osobní zkušeností a postoji, které vyvolalo zajímavou diskusi a 
výměnu zkušeností.
Druhá část semináře byla věnována ukázce ekovýchovného výukového 

programu Cesta chleba, při 
němž si účastníci prožili a 
ověřili fungování metodic-
kých principů Montessori. 
Společně prošli cestu, kterou 
musí zrnko urazit od zasetí 
do země po upečenou hous-
ku v obchodě. Vyloupali si 
obilí z klásků, namleli mou-
ku, zadělali těsto a upekli 
vlastní celozrnné pečivo.
Při závěrečné diskusi si 
účastníci znovu ujasnili principy Montessori pedagogiky i ekologické vý-
chovy a zhodnotili, zda a jak se doplňují a proč jsou vhodné pro ekope-
dagogickou práci s dětmi.  Součástí programu semináře byla také ukáz-
ka tematické literatury, včetně inspirace na Montessori výukové pomůcky 
vyrobené svépomocí. Dle hodnocení účastníků byl seminář inspirativním 
a přínosným pro jejich práci. Občanské sdružení Vespolek realizuje ta-
ké rozšířenou, dvoudenní formu semináře věnovaného Montessori pe-
dagogice, který se objeví v nabídce akreditovaných vzdělávacích akcí pro 
DVPP na rok 2014.

Lucie Černická

Koncert a vernisáž k 60 letům VŠE v nově vybudovaných prostorách 
fakulty managementu
Vysoká škola ekonomická v  Praze slaví tento 
rok šedesátileté výročí založení. Fakulta man-
agementu v Jindřichově Hradci, jež je od roku 
1998 součástí VŠE, při těchto oslavách samo-
zřejmě nezůstane stranou. V pátek 6. prosince 
otevře své brány všem, kteří se chtějí podívat 
do nově vybudovaných prostor fakulty, kde bu-
de mj. instalována výstava „60 let VŠE“. 
Slavnostní vernisáž této výstavy začíná v 17.00 
hodin. Poté se od 18.30 hodin v prostorách fa-
kulty uskuteční stylově koncert skupiny Beatles 
Revival. Srdečně zveme na fakultu všechny zá-
jemce. Účast na vernisáži je zdarma, vstupenky 
na koncert v ceně 50 Kč je však třeba rezervo-
vat předem. Rezervace přijímá Centrum celo-
životního vzdělávání, Bc. Alena Binderová, tel. 
384 417 206.
Knihovna Fakulty managementu VŠE v  Jind-
řichově Hradci nabízí studentům, pedagogům 
i  veřejnosti kromě širokého spektra možnosti 
výpůjček odborných publikací i  zajímavý kul-
turní zážitek. Až do  20. prosince 2013 je zde 
možno navštívit výstavu obrazů Věry Mráz-
kové - Tvoje světlo. Díky skvělému citu autor-
ky můžeme nahlédnout u  jednotlivých portré-
tů na dokonalé zachycení rysů obličeje a výraz 

člověka i prožít očima autorky pohled na Jind-
řichův Hradec a v neposlední řadě vynadívat se 
třeba na květinové zátiší.
Věra Mrázková pracuje na  fakultě manage-
mentu již 14 let jako studijní referentka, vy-
studovala Střední uměleckoprůmyslovou 

školu v  Brně a  nyní výtvarně tvoří u  akade-
mického malíře Theodora Buzu v Lidové ško-
le umění v  Táboře. Motivací a  zároveň po-
zváním k  návštěvě výstavy může být i  zápis 
v návštěvní knize výstavy, který zachycuje vě-
ta, že „výstava vyjadřuje opravdu krásné svět-
lo člověka…“.
Výstava je otevřena v Knihovnickém a infor-
mačním centru FM VŠE se sídlem v  Jindři-
chově Hradci pondělí - čtvrtek 8.30 – 17.00 
hodin a v pátek 8.30 – 14.30 hodin.

„Těšíme se na setkání s vámi!“
Další informace naleznete také na našich strán-
kách www.fm.vse.cz

Martin Musil

Předvánoční prohlídka Muzea čs. armády 1938 Jindřichův Hradec
O víkendu 7. - 8. prosince 2013 bude během adventních dnů 
na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci mimořádně 
otevřeno Muzeum čs. armády 1938, a  to od 10.00 do 17.00 
hodin. K vidění budou také exponáty a zbraně, které nejsou 
v  letní sezóně běžně vystavené. S  některými z  nich mohou 
návštěvníci i volně manipulovat. V pokladně muzea si mů-
žete navíc zakoupit literaturu o čs. armádě a čs. opevnění z r. 
1938 jako vánoční dárky. Muzeum najdete na Státním hra-
du a zámku v Jindřichově Hradci – vchod v bráně při vstupu 
na 1. nádvoří.

Miloslav Sviták

str. 12 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



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

 ÚKAZy NA ObLOZe V PROSINCI 2013:
Planety Merkur a Saturn se objeví ve druhé polovině až koncem měsíce ráno nad jihovýchod-
ním obzorem, Venuši najdeme večer nad jihozápadním obzorem. Mars se začne objevovat ve 
druhé polovině noci, Jupiter lze pozorovat po celou noc. uran je nad obzorem v první polovi-
ně noci a Neptun již jen na večerní obloze. Pozorování Měsíce je rozhodně také zajímavé, ze-
jména kolem první čtvrti, kdy Slunce Měsíc osvětluje z pravé strany a proto výškově rozdílná a 
členitá Měsíční krajina je plná stínů a prosvětlených oblastí. obraz je tak prostorovější a velice 
působivý. Měsíc projde 3. prosince novem, 9. prosince první čtvrtí, 17. prosince nastane úpl-
něk, 25. prosince poslední čtvrť. i Slunce je zajímavé, za jasného počasí v jeho fotosféře uvidí-
me místa teplejší -fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. obloha na přelomu podzi-
mu a zimy, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství 
mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů., zvláště za bezměsíčných nocí.

další zajímavosti oblohy v prosinci 2013: 
1. 12. v 10h -Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,1° jižně; před východem Slunce pozoro-

vatelné těsné seskupení Měsíce, Saturnu a Merkuru nízko nad jihovýchodním obzorem) 
4. 12. v 11h - Měsíc v přízemí (360 079 km) 

5. 12. ve 24h - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 7,0° severně; Venuše v blízkosti Měsíce pozo-
rovatelná večer na jihozápadě) 

7. 12. ve 2h - Venuše dosahuje maximální jasnosti (-4,7 mag)
14. 12. v 7h - maximum meteorického roje Geminid (ZHR 120, ruší Měsíc)

19. 12. v 8h - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,7° jižně; přibližování Měsíce k Jupiteru 
pozorovatelné po celou noc z 18. na 19. 12.)

20. 12. v 1h - Měsíc v odzemí (406 249 km) 
21. 12. v 18h 10min - zimní slunovrat, začátek astronomické zimy; Slunce vstupuje do zna-

mení Kozoroha 
25. 12. ve 23h - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,9° jižně; Mars v blízkosti Měsíce pozoro-

vatelný 26. 12. po půlnoci na východě) 
29. 12. v 1h - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,4° jižně; Saturn v blízkosti Měsíce pozo-

rovatelný ráno na jihovýchodě) 
29. 12. v 8h - Merkur v horní konjunkci se Sluncem.  

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

Barvičky, tóny, setkání
Skončil podzim plný nádherných barev, čeká 
nás advent, prozářený světly svíček na  advent-
ních věncích a korunovaný září vánočních stro-
mečků. Co přinesl podzim do Oken? V souladu 
se svou okrově - žlutou krásou přinesl množství 
her s barvami, které budou v čase adventním ko-
runovány zajímavými výstavami. Krásou barev 
i černých křivek se v prodejní galerii Okénko ne-
chali unést Patricie Kajzrová a Radek Smolík – 
obyvatelé Chráněného bydlení Okénko a klienti 
sociálně terapeutické dílny. Pod vedením zkuše-
né terapeutky Evy Kutišové vytvořili řadu zají-
mavých kreseb tužkou i maleb křídami. Tato ve-
selá dílka byla prezentována na prvním ročníku 
Art - festu na výstavišti v Českých Budějovicích 
dne 30. 11. 2013. Vedle těchto zajímavých obráz-
ků vytvořili klienti i nádherný nástěnný kalendář 
na rok 2014. Kalendář bude k dostání v Prodejní 
galerii Okénko v Růžové ulici 41 (Dům sv. Flori-
ána, obchůdek na parkovišti).
Paní Eva je naprosto neúnavná povzbuzovatelka 

lidské tvořivosti. Dalším skvostem z její dílny je 
série voskových batik pod názvem „Barvičkami 
a voskem“. Tato série bude prezentována na stej-
nojmenné výstavě v  kavárně a  čajovně Rolnič-
ka v Soběslavi. Vedle Patricie a Radka se na  je-
jí tvorbě podílela také Klárka Málková a Lukáš 
Blažíček.
Krásou tónů potěšil všechny návštěvníky pod-
zimního koncertu pro Okna místní Symfonický 
orchestr se sólistou Václavem Hudečkem. Výtě-

žek koncertu ve výši 20 400 Kč tvoří základ fon-
du na  auto pro Okna. Amatérští muzikanti se 
srdcem na pravém místě se rovněž setkávají pra-
videlně s klienty Domova seniorů v Otíně. Díky 
neúnavné péči koordinátorky D-klubu paní Ja-
ny Vojáčkové přinášejí své umění, aby zpestřili 
dlouhé dny těm, kteří      (pokračování na str. 14)
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Komu je v nemocnici do zpěvu?
Jedno staré přísloví říká: „Kde se zpívá, tam se klidně posaď“.
Pacienti jindřichohradecké nemocnice mají pravidelné muzicírování a zpívání v ob-
libě a ti z nich, kteří si k tomu sednout nemohou, si rádi poslechnou i v leže.

I letos, tak jako každoročně, se mohou těšit v předvánoční době hned na několik 
hudebních příležitostí.
Jisté je, že v úterý 17. 12. 2013, letos již podruhé, nemocnici navštíví mladý kolek-

tiv pohledných charismatických studentů Střední zdravotnické školy v Jindřichově 
Hradci s pestrým repertoárem písní. V dopoledních hodinách budou zpívat nejdří-
ve personálu a návštěvníkům nemocnice ve vestibulu a poté navštíví a písněmi roz-
jasní pacienty a jejich návštěvy na odděleních ONP, LDN a Sociálních lůžek.

Kromě toho se v prosinci nemocnice těší i na přislíbené zpívání žáků Základní školy 
Větrná a Pěveckého sboru Nova Domus a Nova Domáček.

Benjamin Kraus

občas marně čekají na každý stín zájmu o svou 
bytost…
A  k  radostným podzimním setkáním patřil 
i Sjezd nejen evangelické mládeže – díky tomuto 
setkání a sbírce na něm konané přišlo 26 300 Kč 
na konto Oken. Tyto peníze tvoří základ na příští 
tábor pro děti s handicapem. Tato štědrá částka 
nám umožní zaplatit nocleh a stravu 7 dobrovol-

níků, pracujících na táboře. Rodiče dětí si hradí 
pobyt svých dětí, na úhradu pobytu dobrovolní-
ků sdružení shání finanční prostředky průběžně 
celý rok. A  nádherný setkáním příjemných lidí 
byl i  druhý listopadový víkend, určený výcviku 
nových dobrovolníků. Těchto nadějných lidí se 
sešlo 6 a budou se věnovat dětem s handicapem 
i seniorům v Otíně.

O závislostech podruhé
A jak to tu vypadá s těmi drogami? Tuto otázku občas slýcháme od známých či ko-
legů z jiných oborů, a proto jsme se na podnět redakce Jindřichohradeckého zpra-
vodaje rozhodli napsat k tomu pár řádků. Většinou se v takovém případě uvádějí 
čísla. I my můžeme nějaká uvést, např. z naší výroční zprávy za rok 2012 z našeho 
působení v okrese Jindřichův Hradec:
Přednášky na školách: 18 škol, 77 tříd, 1702 žáků, 43 oslovených pedagogů a rodi-
čů. Jedná se o besedy na téma závislostí, ale také se týkají rasismu, šikany a dluho-
vých pastí.
Protidrogová poradna: 51 klientů, 151 kontaktů. Zde řešíme klasické závislos-
ti na drogách, ale i patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, rizikové chová-
ní školní mládeže. Programu Slunečnicová zahrada, který byl určen dětem od tří 
let z rodin zasažených závislostí, se účastnilo 11 dětí individuálně, 119 skupinově, 
22 rodičů a 26 pedagogů. Jednalo se o partnerský program s pražskou o.p.s. Drop 
in, která se věnovala dětem ve středních Čechách. Terénní program mezi uživateli 
drog: 91 klientů, 739 kontaktů, 8928 shromážděných použitých jehel, 130 indivi-
duálních poradenství, 9 testů na žloutenky. Jedná se o práci v přirozeném prostředí 
uživatelů drog a jedním z podstatných cílů je shromažďovat a bezpečně likvidovat 
použité jehly. 
Nicméně to vše jen částečně přibližuje současnou situaci. Lidé se zajímají hlavně 
o počty uživatelů drog, nejrozšířenější drogy a rizika pro společnost.
Co se týče počtu, můžeme se držet pouze tzv. kvalifikovaných odhadů, protože uži-
vatelé drog samozřejmě nemají zájem na nějakém oficiálním sčítání, jejich počíná-
ní je na hraně kriminální činnosti a často za ní, takže se většinou řadí do tzv. skryté 
populace. Existují statistické postupy k odhadu skryté populace vycházející z počtu 
skutečně kontaktovaných klientů (např. na okrese Jindřichův Hradec 91), násobe-
ného 5x, z čehož vychází 455 uživatelů tvrdých drog. Dá se též použít odhad počtu 
uživatelů drog učiněný poskytovateli služeb v rámci celého kraje vztažený k po-
čtu obyvatel kraje. V krajské výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky za rok 
2012 se uvádí k počtu obyvatel 636 611 (k 31. 12. 2012) odhad 2 442 osob, čehož 
nám vychází koeficient 260. Přeneseme-li jej na počet obyvatel okresu (92 427) vy-
chází nám zaokrouhlený počet uživatelů tvrdých drog 356 (tedy o něco nižší než 
455, nicméně - jedná se skutečně pouze o odhady). Pokud vztáhneme tuto meto-
diku odhadu na aktuální počet obyvatel města Jindřichův Hradec (21 750), dojde-
me k (zaokrouhlenému) číslu 84 uživatelů tvrdých drog ve městě. Pokud použije-
me údaj z naší závěrečné zprávy za rok 2012, kdy bylo v J. Hradci kontaktováno 21 
klientů, a znásobíme pěti, dojdeme k číslu 105. Můžeme tedy mít teoreticky za to, 

že v Jihočeském kraji je cca 2500 uživatelů tvrdých 
drog, v okrese Jindřichův Hradec cca 400 a ve měs-
tě Jindřichův Hradec cca 95. Zdá se to hodně, ale 
odpovídá to našim zkušenostem při monitorování 
drogové scény. Mám za to, že by se dalo najít od ro-
ku 1994 jen málo „čistých“ měsíců, kdy se v Jind-
řichově Hradci alespoň na  jednom místě nevařil 

pervitin. Samozřejmě by bylo dobré připomenout i často dnes podceňovanou ma-
rihuanu. U ní se odhaduje celoživotní prevalence 34 % k počtu obyvatel, v po-
sledních 30 dnech pak 8 %. To by vycházelo za celý kraj cca 216 448 /50 929 osob, 
na okres 31 425/7394 na město 7 395/1 740 uživatelů marihuany.
Co se týče stavu drogové scény přímo v Jindřichově Hradci, zjistili jsme, že je zde 
několik desítek takových uživatelů pervitinu, kteří v současné době nevidí svoje 

užívání jako problém a nevyhledávají tedy služby našeho terénního programu. Jsou 
to většinou lidé, kteří nemusí řešit existenční problémy (mají stálou práci a bydle-
ní), ale pervitin zneužívají ve zvýšené míře, aniž by si chtěli připouštět problém zá-
vislosti. Dále se zde vyskytuje tzv. víkendové užívání pervitinu šňupáním, které je 
oblíbené i u mladších věkových skupin. Stále ale platí, že nejrozšířenější nelegál-
ní drogou zůstává marihuana, mezi mladými lidmi je poměrně hodně rozšířená. 
Společenská tolerance k této droze je poměrně vysoká a z kouření marihuany se 
mezi mladými začíná být považováno za „něco normálního“. K tomu bohužel při-
spívá i fakt, že někteří rodiče dnešních náctiletých byli sami náctiletí v době, kdy se 
marihuana začala masově zneužívat, a proto nevidí v této věci u svých dětí nějaký 
větší problém.
V porovnání s ostatními okresy v rámci jihočeského kraje je situace u nás srovna-
telná s okresem Č. Krumlov nebo Strakonice, trochu hůře je na tom Písek a tabulku 
„vedou“ České Budějovice následované Táborem. Co se týče porovnání Jihočeské-

ho kraje s ostatními kraji, vychá-
zíme s průměrnými hodnotami, 
takže se od jiných krajů nelišíme. 
Idylka jižních Čech, které jsou 
stranou těchto věcí, není prav-
dou, stejně jako představy, že 
malé vísky jsou ušetřeny a s dro-
gami je problém jen ve  větších 
městech. Dnes lidé hodně jezdí 
sem a tam, za školou i za prací, 
nejen v rámci okresu, ale do Jin-

dřichova Hradce například v létě vyráží kromě běžných turistů i turisté drogoví, ze 
všech koutů naší vlasti. 
Když už hovoříme o drogách, asi by nebylo správné pominout tzv. legální drogy, 
hlavně cigarety a alkohol. Jen pro připomínku kuřákům a konzumentům alkoho-
lu, aby se nenechali ukolébat myšlenkou, že pokud neužívají pervitin, nemají žád-
ný problém k řešení. Naše protidrogová poradna pracuje i se závislostmi na legál-
ních drogách.
Na závěr snad ještě mohu připomenout, že v rámci protidrogové politiky existuje 
celostátní i krajská koncepce a město Jindřichův Hradec ji má zahrnutou do svého 
komunitního plánu. Protidrogové služby mají svou odbornou metodiku a podlé-
hají pravidelně certifikačnímu řízení kontrole kvality). Certifikátoři sledují napl-
ňování Standardů kvality odbornosti vypracovaných Radou vlády pro koordina-
ci protidrogové politiky, které je velmi náročné na splňování odborných kriterií 
i praktických podmínek poskytování služby. Tím je zajišťováno poskytování těchto 
služeb politicky i odborně. Jedinou slabou stránkou tohoto systému je již několik let 
zajištění finanční, protože postupné škrty a různé změny priorit vykonaly své. Přes-
to doufáme, že se naše služby podaří udržet v odpovídající kvalitě i pružnosti v rea-
gování na vývoj drogové scény, a hlavně že lidé, zvláště mladí, budou nacházet svůj 
vlastní smysl života a uplatnění v něm, aniž by potřebovali utíkat do drogových rá-
jů, které se tak zrádně mění v osobní drogová pekla, nejen pro uživatele drog, ale 
i pro jejich rodiny a přátele. Pokud ovšem už se někdo v rodině nebo u přátel po-
týká s takovým problémem, neváhejte se obrátit na naši poradnu, každé pondělí 
a středu jsme v druhém patře „Bílého domu“ (Pravdova 837/II) od 8.00 do 16.30 
hodin, nebo můžete použít telefon 775567705, či e-mail p.centrum@centrum.cz. 
Rádi všem pomůžeme, nebo alespoň poradíme, kde další pomoc najít.

Milan Týmal

Naše dnešní pozvání patří znovu hudbymilov-
ným lidem – dne 11. 12. v 18.00 hodin se koná 
benefiční koncert pro Okna, již tradičně jej rea-
lizují společně místní Rotary-club a ZUŠ. Těšíme 
se na krásné tóny i lidi dobré vůle. Výtěžek bude 
přidán k financím na automobil.

Drahomíra Blažková
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ChCeTe NáS?
Jarča, fena, kříženka, cca 3 roky, kastrovaná
Jaruška udělala obrovský pokrok a je 
z ní velmi milá a umírněná společnice, 
co miluje svého páníčka, spánek na ga-
uči a také procházky, na kterých krás-
ně chodí na vodítku. Jaruška je trochu 
lekavá a k cizím lidem nedůvěřivá, ale vše se mění ze dne na 
den. Byla by vhodná do bytu k milým trpělivým lidem, kteří jí 
dají všechnu potřebnou lásku. Byla by také vhodná ke sportov-
ně založeným lidem, určitě by se rychle naučila běhat u kola, či 
s pánečkem v parku. S ostatními pejsky, kočičkami ani dětmi 
nemá problém. Je to zasloužilá mamina a tak si dokáže sjednat 
respekt, ale nikdy by neublížila. Není vhodná na zahradu a k 
drůbeži. Už umí být doma sama, ale každodenní osmihodino-
vá samota bez přerušení a bez psího kamaráda by jí asi neděla-
la dobře. Je střední velikosti - cca do 15 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348

Kříženec kokršpaněla, pes, 3-4 roky
Pejsek je kontaktní a hodný na lidi. 
Některé větší pejsky nemusí. Na vo-
dítku i na volno chodí pěkně.
Kontakt pro zájemce - 720 428 993
 

Roby, pes, kříženec, 9 let, kastrovaný
Roby je již starší pejsek. S ostatní-
mi pejsky vychází skvěle, vícemé-
ně si jich nevšímá. Vhodný na ven, 
je to velký pohodář a miluje společ-
nost. Kompletně očkovaný, odčerve-
ný, čipovaný. Bohužel už skoro neslyší a i jeho chůze se vel-
mi zhoršila. Ulevuje si již na jednu nožku a těžce se zvedá. 
Hledá domov, kde by v klidu dožil, mohl si šmatlat po za-
hrádce a měli ho tam rádi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840

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

Orfeus, kocour, 1 rok, kastrovaný
Orfeus je hodný, mazlivý kocour. Je 
zvyklý na malé pejsky i na děti. které 
má moc rád. Čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

zulejka, kočka, kříženka siamské kočky, kastrovaná
Zulejka je hodná, mazlivá, trpělivá 
i při veterinárních úkonech. Je čis-
totná, s ostatními kočkami vychází 
dobře. Pravé oko má slepé.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

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

Klára Zdeňková

farní charita Jindřichův Hradec – snažíme se 
pomáhat lidem

Farní charita Jindřichův Hradec je jednou z organizací sociální sítě, kte-
rá se snaží pomáhat lidem, kteří se ocitli z nějakého důvodu v nouzi. 
V současné době Farní charita J. Hradec nabízí tyto služby – Poradnu 
pro lidi v nouzi, Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, Noc-
lehárnu pro muže sv. Antonín. 
Vzhledem k blížící se zimě je nejatraktivnější službou Noclehárna sv. 
Antonína. Provozní doba Noclehárny sv. Antonína je celoročně od 20.00 
do 8.00 hodin. Tato služba je určena mužům starším 18 let. Ubytovaní 

mají možnost vykonání osobní hygieny, vyprání osobního prádla, dále si mohou uvařit jídlo 
v kuchyňce, která je součástí noclehárny. 
Farní charita také poskytuje jednorázovou službu, jako je nouzový šatník, potravinová po-
moc. Do nouzového šatníku nám nosí obnošené oděvy lidé, kterým je líto toto šatstvo vyho-
dit. Tradičně je v nouzovém šatníku nedostatek pánských oděvů a obuvi. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat všem dárcům oděvů.
Do budoucna připravujeme tyto akce: 23. 12. 2013 od 12.00 do 15.00 hodin vánoční polév-
ka pro potřebné. Začátkem roku bude jako tradičně uspořádána Tříkrálová sbírka a na závěr 
budeme pořádat ve spolupráci Domem dětí a mládeže Tříkrálový charitativní koncert. Ter-
mín této akce bude ještě upřesněn.

Dana Ježková

Město nad Vajgarem hostilo setkání studentů 
a pedagogů v rámci projektu Comenius 
Jedinečnou příležitost setkat se s žáky a pedagogy pěti zahraničních středních škol měli jind-
řichohradečtí gymnazisté. Ve dnech 14. až 18. října 2013 proběhl v Jindřichově Hradci v po-
řadí již čtvrtý workshop v rámci mezinárodní-
ho programu Comenius, který přispívá k rozvoji 
spolupráce škol v  zemích Evropské unie. Kro-
mě Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci 
se ho zúčastnili zástupci škol z Polska, Německa, 
Itálie, Řecka a Turecka. Na programu byla pro-
hlídka školy a města, přijetí účastníků starostou 
města ing. Stanislavem Mrvkou v refektáři Mu-
zea fotografie, vystoupení Jarošovské krojované 
družiny, návštěva jindřichohradeckého zámku, 
výroba keramiky ve  výtvarné dílně v  Děbolíně 
i  výlet do Českého Krumlova. Středeční dopo-
ledne bylo věnováno prezentacím a krátkým fil-
mům na téma „Female role“ které jednotlivé de-
legace představily v anglickém jazyce. Společný 
program i ubytování zahraničních studentů v ro-
dinách poskytly spoustu příležitostí k ověření si svých znalostí angličtiny i k navázání nových 
kontaktů.  Projekt T.R.E.A.S.U.R.E. bude pokračovat  do konce školního roku, následující 
setkání proběhnou v Polsku a Německu. Poděkování patří všem, kteří tuto akci podpořili.

Jana Burianová
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Regionální literatura žije
Ovšem, regionální literatura žije spíš jen tak 
tak, ale přece. V  dnešní době internetu a  ji-
ných audiovizuálních samozřejmostí to lze 
dokonce považovat za úkaz, a to, řekl bych, ve-
lice pozitivní. Konkrétně přímo v Jindřichově 
Hradci zásluhou malého místního vydavatel-
ství Epika již spatřila světlo světa nejedna zají-
mavá publikace, ať už zaměřená na historii re-
gionu, nebo přinášející původní prózu i poezii 
autorů nikoli jen regionálních. Z těch na Jind-
řichohradecku přímo žijících zatím asi nejvíc 
zaujala vyzrálá poezie Jana Frolíka, toho času 
učitele na penzi z nedaleké Kardašovy Řečice. 
Jan Frolík (nar. 1948) začal publikovat své bás-

ně už jako student někdy koncem 60. let, ale 
svou první sbírku Seminář poezie vydal až 
v roce 1991 (nakl. Pražská imaginace). Před-
tím byl sporadicky aktivní jen v  rámci hra-
deckého literárního klubu Almanach 83. Tak-
že vlastně teprve loni a letos se představil jako 
autor poněkud šířeji. Nejprve svou stěžejní 
sbírkou Útěcha z ornitologie (nakl. Fra), poté 
antologií textů z minulosti i současnosti Kar-
dašovy Řečice (Zaneste city mé ku klidné Ře-
čici) a velice originální sbírkou haiku (Haiku 
to nevysvětlí). Antologie i  sbírka haiku vyšly 
v již zmíněné Epice, kde nyní Frolíkovi vychá-
zí další knížka, tentokrát sbírka limeriků ur-
čených dětským čtenářům s  ilustracemi Jitky 
Weinerové, nazvaná Sardinku znal jsem roz-
pustilou...
I  když si autor do  literárního světa vlastně 
dlouhodobě jakoby jen odskakoval od  svého 
civilního povolání, na první pohled je patrné, 
že jeho práce s textem a jazykem je i v tomto 
případě zcela excelentní, a proto je i pro do-
spělého radostí začíst se do této knihy a nechat 
se volně unášet proudem fantazie a  humor-
né hravosti, která je základem těchto nonsen-
sů. Sbírka má tři oddíly: první dva věnované 

zvířatům s  různý-
mi lidskými vlast-
nostmi (aniž by šlo 
o  nějaké mravouč-
né bajky), třetí na-
opak lidem, o  je-
jichž vlastnostech 
víme všichni své... 
Viz alespoň jeden 
z  celkem 147 lime-
riků: "Muž budoucností opilý / stroj času pou-
žil na chvíli. / A že to bylo zrovna v máji, / sly-
šel, jak v plastikovém háji / líbezně pějí mobily."
A ještě osvětové minimum: Limeriky, jak vid-
no pouze pětiveršové krátké básně, jsou vlast-
ně jakési malé rýmované grotesky, jejichž 
původ je zřejmě v anglicko-irském ústním li-
dovém humoru ze začátku 19. století (název 
podle města Limerick). Na  literární úrovni 
se jim věnovalo více autorů, u  nás jsou zná-
my především díky asi jediné sbírce limeriků 
Edwarda Leara, která vyšla někdy v 80. letech 
(min. stol.). Je nepochybně potěšující, že ten-
to žánr či tradiční formu nyní rozvíjí i  jeden 
z našich regionálních autorů.

Petr Hromádka

Divadelní spolek Jablonský uvede o adventu další premiéru

z událostí základní umělecké školy Vítězslava Nováka 

Divadelní společnost Jablonský uvede v úterý 3. 12. v 19.00 hodin na Střel-
nici premiéru divadelní hry „Jak jsem se ztratil“ podle téměř zapomenu-
tého hravého textu Ludvíka Aškenazyho „Malá vánoční povídka“, který 
poprvé vyšel v roce 1966. Představení vychází z divadelní úpravy režiséra 
pražského Divadla v Dlouhé Jana Borny.
Jedná se o  příběh malého kluka, který se jednoho Štědrého dne ztratil 
svému tatínkovi. A protože moc nespěchal domů, procházel se vánoční 
Prahou v době, kdy na ulici ještě svítily plynové lucerny a bylo možné za-
hlédnout koně, táhnoucího poštovní vůz, ale už také zaslechnout akordy 
elektrických kytar. Navštívil pro něj nová a neznámá místa a potkal se se 
spoustou zajímavých lidí.    
V režii Sabiny a Jiřího Langerových a na scéně Tomáše Kadlece hrají a zpí-
vají: V. Zeman, V. Marušák, B. Bláhová, A. Dalíková, R. Hurych Hájková, 
K. Heřmánková, M. Chládková, A. Ratajová, L. Ratajová, Z. Skořepová, B. 

Svobodná, M. Šteflová, M. Valášková, Vl. Hanuš, M. Charvát, P. Körner, 
M. Palaugari, P. Prudil, M. Snížek a A. Tomek. 
Loutky realizovala Karolína Malečková, kostýmy Jiřina Hovorková a Ha-
na Proxová.
Vybrané písničky, známé hity šedesátých let, hraje výrazně rozšířená ka-
pela Ukrutanka ve složení: Libor Soukup, Vladimír Bartoš, Martin Bureš, 
Luboš Caha nebo Pavel Moravec, Miloš Hummel nebo Petr Bílek, Bohu-
mil Komínek, Petr Pokovba, Oldřich Šetka a Roman „Jack“ Urban. 
Představení je vhodné pro dospělé i pro děti školního věku. Pokud se ne-
dostanete na premiéru, na kterou všechny srdečně zveme, zkuste přijít 28. 
ledna příštího roku na první jindřichohradeckou reprízu.
DS JABLONSKÝ: JAK JSEM SE ZTRATIL (Malý vánoční příběh), premi-
éra 3. prosince 2013, 19.00 hodin v KD Střelnice.

Sabina Langerová

a Zwettlu. Literárně-dramatický obor měl svůj divadelní svátek v podobě 
12. Dadainspiračních dnů, na  které zavítalo celkem šest studentských 

divadelních souborů. Součástí festivalu byly i tvůrčí dílny zaměřené 
na  vypravěčství, hlasovou techniku a  na  techniky tvorby site 
specific divadelních projektů. 
Mimo těchto akcí, které svou povahou zasahují do  kulturního 

dění Jindřichova Hradce, se v  prostorách školy odehrálo několik 
drobnějších koncertů, výtvarníci zpestřili prostory školy svými díly 

a mimo jiné pracují na projektu Kola pro Afriku.

Z kalendáře akcí školy si můžete sami vybrat:

11. 12. 18.00  Pěvecké sbory a soubory školy na Adventním benefičním koncertu pro o.s. OKNA (kaple Máří Magdalény)
13. 12.  17.00 Adventní koncert obce Studená
14. 12.  14.00  Vánoční trhy v Políkně
14. 12.  16.30  Předvánoční akordeonový koncert (kostel sv. Jana Křtitele)
18. 12.   18.00 Vánoční koncert ZUŠ (kaple sv. Maří Magdaleny)
19. 12.  16.00  Vánoční koncert pobočky ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve Studené
21. 12.   14.00 Adventní koncert v Příbrazi (akordeonový orchestr)
22. 12.   14.00 Adventní koncert v Roseči a v 18.00 hodin v Lomnici nad Lužnicí (akordeonový orchestr)
Na všechny akce vás srdečně zveme a těšíme se na společné setkání.

Vojtěch Maděryč

Hned z kraje školního roku měli žáci hudebního oboru příležitost předvést, 
co se naučili přes prázdniny v rámci mezinárodního setkání smyčcového 
orchestru pod vedením Miroslava Chytky a  Ilony Průšové. Toto 
prázdninové soustředění bylo zakončeno benefičním koncertem 
na podporu kytarového oddělení naší školy. Vybrané peníze byly 
použity na  nákup elektrické basové kytary. Dalším výsledkem 
spolupráce s rakouskými smyčcovými orchestry bylo mezinárodní 
setkání, které se odehrálo tentokrát v Jindřichově Hradci. Na setkání 
vystoupily orchestry z  Jindřichova Hradce, Gmündu, Waidhofenu 
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kulturní servis
Adventní dny na zámku
O  víkendu 7. a  8. prosince oživí nádvoří Stát-
ního hradu a zámku v Jindřichově Hradci pro-
gram Adventních dnů, trvající v sobotu i neděli 
od 10.00 do 17.00 hodin. Součástí programu je 
ukázka provozu Černé kuchyně, malý zvěřinec 
na třetím nádvoří, lukostřelba a výstava sokol-
nicky cvičených dravých ptáků na nádvoří dru-
hém. Tradičně se pořádá tržiště s nabídkou roz-
manitého zboží a sladkých i  slaných pochutin. 
Návštěvníci se mohou těšit na pěvecká, taneč-
ní i  divadelní vystoupení, ukázky uměleckých 
řemesel kovářství a  hrnčířství nebo tvůrčí díl-
ny. Tradičním bodem programu Adventních 
dnů je rovněž nedělní ekumenická bohoslužba 
v Kapli sv. Ducha. Podrobný program naleznete 

na našich webových stránkách www.zamek-jin-
drichuvhradec.eu nebo v Informačním středis-
ku v Panské ulici. 

Tomáš Krajník

Vánoční čas v Domě gobelínů
Ve středu 4. 12. 2013 zveme malé návštěvníky s rodiči do Mikulášské dílny. Pod vedením 
našich lektorů si děti zhotoví drobné vánoční výrobky, vyzkouší si také tkaní na kolíko-
vých stavech. A možná přijde i Mikuláš.
V sobotu a v neděli 8. – 9. 12. 2012 od 10.00 – 17.00 hod. pod názvem ADVENT v Domě 
gobelínů máme připraven bohatý adventní program se zajímavými řemeslnými dílnami. 
Uvidíte tkaní, předení na kolovrátku, plstění, patchwork, paličkování, provaznictví, tis-
kání na textil, práci s papírem. Malí i velcí návštěvníci si sami mohou vyzkoušet některé 
z těchto technik pod vedením zkušených lektorů. V muzejním obchodě naleznete zají-
mavou nabídku textilních drobností, šperků a doplňků. Nebude chybět ani marcipánový 
obchůdek a oblíbené domácí občerstvení v útulné kavárně. Vánoční atmosféru dokreslí 
svým vystoupením žáci hudebního oboru ZUŠ V. Nováka v J. Hradci.

Do 13. prosince mohou návštěvníci kromě stálých expozic navštívit 3 zajímavé výstavy.
• Výstava unikátních tapisérií „Řemesla pro Paříž“ (13. 4. 2013 – 13. 4. 2015)
• Výstava „Háčkované dějiny Lenky Bednářové“ (4. 10. – 8. 12. 2013)
• Výstava textilních koláží Evy Galové (29. 6. – 8. 12. 2013)

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se v adventní čas na Vaši návštěvu.

Otevírací doba:
sezóna
duben až říjen denně mimo pondělí, v roce 2013 sezóna prodloužena do 13. prosince
9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
mimosezóna
možno objednat prohlídku telefonicky
Vstupné - dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři) 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
Telefon - 384 370 880, 384 370 881
Informace na www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

Plesová sezóna 2014 je tady 
Kulturní dům Střelnice

 3. 1. 2014 Maturitní ples SOŠ a SOU
 10. 1. 2014 Nekuřácký ples
 11. 1. 2014 Myslivecký ples
 18. 1. 2014 Ples YMCA
 24. 1. 2014 Ples Staviservis 
 25. 1. 2014 22. Reprezentační ples města J. Hradec 
 31. 1. 2014 Ples LEVICE
 15. 2. 2014 Taneční večer Charleston     
 21. 2. 2014 Zemědělský ples
 7. 3. 2014 Ples JHMD
 8. 3. 2014 Ples Hasiči Buk
 14. 3. 2014 Divadelní ples
 28. 3. 2014 Stužkovací ples SOŠ a SOU 
 29. 3. 2014 Ples OKNA

Kulturní centrum JITKA

 10. 1. 2014 Maturitní ples Střední zdravotnická škola 4. A
 17. 1. 2014 Maturitní ples Obchodní akademie 4. C
 24. 1. 2014 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. B
 31. 1. 2014 Maturitní ples  Střední zdravotnická škola 4. B  
 7. 2. 2014 Maturitní ples SOŠ a SOU 4. B a 4. C
 8. 2. 2014 Ples sportovců
 14. 2. 2014 Maturitní ples  Gymnázium V. Nováka 8. A
 15. 2. 2014 Ples DK OPEN
 21. 2. 2014 Maturitní ples Obchodní akademie  4. A
 22. 2. 2014 Ples JEDNOTA
 7. 3. 2014 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka 4. C
 14. 3. 2014 Ples FRUKO
 29. 3. 2014 Ples Fakulty managementu VŠE J. Hradec

Ivana Bačáková

str. 17

prosinec 2013

www.jh.cz



Divadelní a hudební předplatné má své nesporné výhody

Pro PřEDPLATNé SKUPINy A jsme pro vás připravili 6 představení 
(leden – červen 2014)

Divadelní agentura Háta – Edward Taylor „Vztahy na úrovni“
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politi-
ky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech 
v Evropské obchodní komisi.
V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Ab-
solonová/Kateřina Hrachovcová, Martin Zounar/Martin Sobotka, Mahulena 
Bočanová/Adéla Gondíková, Ivana Andělová/Vlasta Žehrová/Olga Želenská, 
Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček 
Divadlo Palace – Peter Quilter „Opona nahoru!“
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže. 
Všechny po něm totiž zdědí divadlo. Ale nebyla by to anglická situační kome-
die, kdyby nebožtík neměl jednu podmínku. Ženy musí divadlo samy provo-
zovat a nesmějí ho prodat. 
V režii Davida Prachaře hrají: Kateřina Winterová, Jana Krausová, Jaroslava 
Obermaierová, Lucie Polišenská, Linda Rybová 
Divadlo pod Palmovkou – David Seidler „Králova řeč“ 
Příběh sleduje boj budoucího anglického krále Jiřího VI. (1895-1952) s han-
dicapem, který by mohl ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou spo-
lečensko-politickou situaci v zemi, stojící na prahu druhé světové války. Vy-
pjatá doba si žádá ve svém čele pevného muže, kterým jen stěží může být 
koktající král. 
V režii Martina Stropnického hrají: Martin Sláma, Ladislav Frej, Eva Novot-
ná, Dita Kaplanová, Jaroslav Kuneš, Zdeněk Dvořák, David Kaloč, Vladimír 
Krátký, Jan Grygar  
Divadlo Kašpar – William Shakespeare „Othello“
Maur a Desdemona. Láska je vášeň… a ti dva se tolik milovali!
V režii Jakuba Špalka hrají: Jan Potměšil, Alena Doláková, Adrian Jastraban. 
Eva Elsnerová/Jitka Nerudová, Marek Němec, Eliška Mesfin Boušková, Pavel 
Lagner, Tomáš Stolařík, Aleš Petráš
Divadlo Palace – Neil Simon „Apartmá v hotelu Plaza“ 
Apartmá v hotelu Plaza se skládá ze tří povídek. Každá má samostatný příběh, 
ale společné dějiště: apartmá v luxusním newyorském hotelu.
V  režii Martina Stropnického hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, 
Agáta Hanychová, Vincent Navrátil
Divadelní společnost Josefa Dvořáka – Bohumil Hrabal, Václav Nývlt, Josef 
Dvořák „Taneční hodiny pro starší a pokročilé“
Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala, která křehce a srozumitelně 
zprostředkovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě, lásku v 
mnoha podobách a filosoficky znamenitě podložený humor autora. 
V režii Josefa Dvořáka hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Rostislav Trtík, Dag-
mar Schlehrová, Markéta Hrubešová, Adéla Zejfartová. 

Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a v součastnou nabízí možnosti předplatného na divadelní sezónu – JARO 2014.

Pro PřEDPLATNé SKUPINy B jsme pro vás připravili 3 představení 
(leden – červen 2014)

Divadelní spolek Frída – Jakub Nvota „Interview s upírem“
Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi... komické! Co se stane, 
když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!?  
V režii Jakuba Nvoty hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský
Divadlo Ungelt – Pierre Palmade a Christophe Duthuron – „Na útěku“
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných žen 
vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým naplno.
V režii Ladislava Smočka hrají:  Jana Štěpánková a Zlata Adamovská 
Divadlo v Řeznické – Sam Bobrick a Julie Steinová „Sheldon a jeho matka paní 
Levinová aneb jejich neuvěřitelná dobrodružství“
Vtipná a dobře napsaná komedie je tvořena sérií dopisů, které si mezi sebou vy-
měňují mladý básník a jeho panovačná matka. Excelentní výkony obou předsta-
vitelů zaručují jedinečný divácký zážitek a skvělou zábavu. 
V režii Viktora Polesného hrají: Naďa Konvalinková a Jan Zadražil

Pro PŘEDPLATNÉ KRUHU PŘÁTEL HUDBY 2014 (leden – prosinec 2014) jsme 
v rámci abonentních koncertů připravili koncerty klasické hudby s těmito interprety:

Jaroslav Svěcený a Pavel Větrovec – housle, klavír
Irena Babáčková – kytara
Josef Suk Ensemble – Květa Novotná/klavír, Jan Adamus/hoboj, 
Jan Opšitoš/housle, Zbyněk Paďourek/viola, Jitka Vlašánková/violoncello
Societa Musicalis – Lucie Ocelová/zobcová flétna, Alena Maršíková Michálko-
vá/varhany, Tereza Růžičková/soprán, Jana Hrbková/housle, Jiří Protiva/flétna 
Eve Quartet a Václav Postránecký – Vladislava Hořovská/1. housle, Monika 
Růžková/2. housle, Zuzana Peřinová/viola, Petra Malíšková/violoncello
Larise de France – Jitka Baštová/akordeon, Jindřich Macek/loutna 

Změna programu vyhrazena
Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hledišti divadelního sálu Kulturního 
domu Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezónu a pro Abonentní koncer-
ty klasické hudby stálé místo v prvních řadách v kapli sv. Maří Magdaleny (KD 
Střelnici). Předplatným Vám poskytujeme slevu až 30% dle typu představení ne-
bo koncertu a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je přenosný (mů-
žete ho darovat nebo zapůjčit). Datum každého představení s označením před-
platitelské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ 
a na Vaši adresu (nebude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme za jeho dodá-
ní) ho budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Případnou změnu adresy 
ohlaste v kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). 
Na stejnou adresu se obraťte i v případě, že by Vám materiály nebyly doručeny.

Prodej předplatenek začíná dne 17. 12. 2013 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474) 
a potrvá do 22. 12. 2013 (neplatí pro majitele předplatného "podzim 2013").

Radim Staněk

Jindřichohradecké betlémy na Azurovém pobřeží
Každoročně jsou betlémy z Muzea Jindřichohradecka k vidění nejenom na mnohých místech Čes-
ké republiky, ale také v zahraničí. Jejich kouzlo tak již zpříjemnilo předvánoční atmosféru napří-
klad v Itálii, Rakousku, Německu, Polsku nebo Slovensku. V letošním roce bude velká kolekce bet-
lémů představena od 30. listopadu ve francouzském městě Theoule Sur Mer, které se nachází na 
Azurovém pobřeží nedaleko proslaveného festivalového města Cannes. Do Francie bude zapůjčena 
asi padesátka jihočeských betlémů převážně od současných renomovaných tvůrců. V kolekci bu-
dou zastoupeny jak betlémy dřevěné řezané, tak i betlémy keramické, z kukuřičného šustí, chlebo-
vého těsta, skla, kůže a papíru. Na výstavě bude k vidění také velký řezaný betlém jindřichohradec-
kého tvůrce Romana Galeka, který přislíbil francouzské straně svoji návštěvu na výstavě, v rámci 
níž předvede své řezbářské umění. Pro slavnostní vernisáž bylo ve spolupráci s žáky V. základní 
školy připraveno také tradiční české vánoční cukroví, kde nechybí ani oblíbené perníčky a vanil-
kové rohlíčky. Výstava ve Francii není jedinou evropskou zemí, kam se jindřichohradecké betlémy 
podívají. Další velký betlém Jiřího Bürgera bude o letošních Vánocích k vidění v belgickém Bruse-
lu, kde bude pod křídly kulturního centra Jihočeského kraje propagovat jihočeskou betlémářskou 
tradici v Evropské Unii.

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

HRADEC KRÁLOVé
14. - 21. 12. 2013 Vánoční trhy 
na Masarykově náměstí  

CHEB
30. 11. - 26. 12. 2013 
Chebské vánoční trhy 
Víkendové koncerty:  Janek Ledecký, Vilém 
Čok, Jiří Korn, Jiří Štědroň, Ilona Czáková, Ma-
xim Turbulenc, Petr Kolář, Jakub Smolík, Bára 
Basiková. Denně: krasobruslení, flašinetář, sou-
těže pro děti, ponocný.
14. 12. Slavnostní zahájení výstavy Ladových 
obrazů, koncert Vašo Patejdla.

KUTNÁ HORA
6. – 8. 12., 13. -15. 12., 20. 12. 2013 – 1. 1. 2014 
Střípky vánočního času
Výstava v  kostele sv. Jana Nepomuckého. Tra-
diční symboly českých Vánoc (betlémy, vrkoče, 
zahrádky, polazy, postavy adventního času Bar-
borky, Lucie, Perchty atd.).

LITOMyŠL
do 28. 12. 2013 
Zámecké sklepení
Výstava vánočních ozdob - vánoční stromečky, skleně-
né ozdoby, svařené víno a to vše každý víkend od 13.00 
do 16.00 hodin. Workshop - zdobení vánočních ozdob 
každý víkend. Otevřeno také 26. a 27. 12. 2013.

POLIČKA
30. 11. – 15. 12. 2013 
Hradní advent na Svojanově
Prohlídky hradu s tradiční adventní a vánoční 
výzdobou návštěvníky přenesou na  šlechtické 
sídlo konce 19. století.  Sobota 14. 12. od 14.00 
hod. – adventní koncert v domě zbrojnošů.

TELČ
21. - 22. 12. 2013 
Živý betlém
Zámecké nádvoří, v  sobotu 21. 12. od  17.00 
a  od  18.15 hod. a  v  neděli 22. 12. od  14.00 
a od 15.00 hod.
Nalaďme se svátečně s  folklorním souborem 
Podjavořičan a  Kvítek na  komponovaném po-
řadu telčských folklorních souborů. 

TřEBOŇ
14. 12. 2013 od 19:00 hod. 
Třeboňští pištci 
Divadlo J. K. Tyla. Slavnostní koncert u příleži-
tosti 40. výročí založení souboru.   

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet na-
leznete na našich webových stránkách www.ces-
kainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Předvánoční program v Muzeu fotografie a MOM
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., nabízí v prosinci 2013 veřejnosti krom samostatné prohlídky ex-
pozic a výstav přednášku o architektuře Jindřichova Hradce, fotografování v historických kostýmech, komentované prohlídky, 
dětem a mládeži pak i fotografický tematický kurz.   
Zájemci o výstavní program zhlédnou první část expozice „Moc médií“, věnovanou fotografickému portrétu a podobence, 
sezonní výstavy „Akt“, „Alexandr Paul – legenda české fotografie“, „Dr. Kilian, polozapomenutý vydavatel, strýc Bohumila 
Hrabala“ a další. Přístupné jsou o sobotách a nedělích od 12.00 do 16.30 hodin a každou středu od 9.00 do 12.00 hodin; do-
mluvit lze i jiné termíny, vyjma Štědrého dne a silvestra.
Na výstavní prezentaci fotografického díla Alexandra Paula, zachycujícího též českou gotickou a barokní architekturu, naváže 
v pátek 6. 12. od 12.15 do 13.15 hodin přednáška Ing. Jiřího Dluhoše „Architektura města Jindřichova Hradce“, doplněná pro-
mítáním a prohlídkou inspirující výstavy.   Rodiny i jednotlivci se mohou o adventu již tradičně nechat vyfotografovat v muzej-
ním ateliéru v historických kostýmech; letos 7. a 8. 12., objednávky se přijímají od 2. 12. na tel. 384 362 459 či 384 361 832. Týž 
víkend mohou návštěvníci využít komentovanou prohlídku, během níž zhlédnou i prostory nespadající do běžné prohlídkové 
trasy, jako bývalý refektář s unikátními nástropními malbami či podobně vyzdobený konferenční sál. Prosincovou nabídku za-
vršují oblíbené skupinové kurzy pro děti a mládež, jež naučí kurzisty zábavnou formou správně fotografovat.    

Eva Florová 

Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a v součastnou nabízí možnosti předplatného na divadelní sezónu – JARO 2014. Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci před-
platného skupiny A na divadelní představení 
Divadla Kompanyje, Gille Dyrek – „BENÁT-
Ky POD SNĚHEM“ v KD Střelnice dne 11. 12. 
2013 v 19.00 hodin.
V režii Milana Schejbala hrají: Markéta Plánko-
vá, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Petr Hal-
berstadt/ Deni Ratajský.
Až romanticky znějící název komedie o part-
nerských vztazích. Vtipný příběh založený na 

Kulturní dům Střelnice zve do divadla

Při druhé adventní sobotě 
si přijďte poslechnout 
koncert Petra Přibyla 
do Muzea Jindřichohradecka

jemném vtipu a absurdních situacích nás zave-
de do jednoho pařížského bytu, kam si milen-
ci, krátce před svatbou, pozvou na večeři kama-
ráda s přítelkyní Patricií. Hosté se však krátce 
před návštěvou pohádali a tak Patricie během 
večera mlčí. Hostitelé se domnívají, že jim ne-
rozumí, že je cizinka a snaží se zřetelně artiku-
lovat. Patricie využije této situace k neobvyklé-
mu triku…".

Ivana Bačáková

I v letošním ro-
ce pořádá Petr 
Přibyl tradiční 
vánoční kon-
cert – tentokrá-
te ve spoluprá-
ci s  Muzeem 
Jindřichohra-
decka. Koncert 

se bude konat v neobvyklém prostředí minoritské-
ho kláštera ve Štítného ulici, a to v sobotu 7. prosin-
ce 2013 od 19.00 hodin a těšit se můžete na krás-
nou vánoční hudbu starých mistrů (J. J. Ryby, W. A. 
Mozarta, G. F. Händela a dalších) a oblíbené vánoč-
ní koledy. Účinkovat budou kromě známého jindři-
chohradeckého violisty Petra Přibyla také 1. flétnis-
ta Orchestru Národního divadla a hudební skladatel 
Jaroslav Pelikán, 1. violoncellista Orchestru Národ-
ního divadla Jan Sládeček, absolventka AMU v Pra-
ze Hana Hrachovinová, která v současnosti studu-
je hru na harfu v Paříži a známá jindřichohradecká 
zpěvačka a houslistka Aneta Mazancová - Kocma-
nová. Hostem koncertu bude DPS Nova Domus 
pod vedením sbormistra Ivany Písařové.
Předprodej lístků byl zahájen 22. listopadu 
2013 na  recepci hotelu Vajgar, tel.: 384  361  271 
a 607 853 976, lístky si lze vyzvednout až do 6. pro-
since 2013 vždy od 8.00 do 20.00 hodin.
Srdečně Vás zveme k tomuto nevšednímu hudeb-
nímu zážitku.

Pavla Míchalová
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KINo
STřeLnice
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Vybrané premiéry v kině Střelnice – prosinec 2013

1. 12. 17.30
CeSTA ZA VáNOČNí HVěZDOu
Norsko / pohádka / 2D
1. 12. 20.00
JeN 17
Francie / drama / 2D
5. - 6. 12. 17.30 -  20.00
KříDLA VáNOC
ČR/ drama/ 2D
7. - 8. 12. 17.30 - 20.00
MAFIáNOVI
USA / krimi / 2D
12. 12. 17.00 - 20.00
KAPITáN PHILIPS
USA / akční / 2D
13. - 15. 12. 16.30 - 20.00
HObIT: šMAKOVA DRAČí POušť
USA, N. Zéland / dobrodružný / 3D
18. 12. 19.00
ŽIVOT ADeLe (ART)
Francie / drama / 2D
19. 12. 17.30 - 20.00
PřIJDe LeTOS JeŽíšeK?
ČR / romantický / 2D
20. 12. 17.00 - 20.00
KLAuNI
ČR / komedie / 2D
21. - 22. 12. 17.30
LeDOVé KRáLOVSTVí
USA / animovaný / 3D
21. - 22. 12. 20.00
SVIňáK
V. Británie / komedie / 2D
27. - 28. 12. 17.00 - 20.00
PuTOVáNí S  DINOSAuRy – FILM 
Ve 3D
VB, USA, Austrálie / akční / 3D
29. - 30. 12. 17.30 - 20.00
WALTeR MITTy A JeHO TAJNý ŽIVOT
 USA / dobrodružný / 2D

Představení pro děti
1. 12. 15.00
ušATá CeCíLIe
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
8. 12. 15.00
KRTeK O VáNOCíCH
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
15. 12. 15.00
HVěZDA beTLéMSKá III
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
22. 12. 15.00
VáNOČNí SeN
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
29. 12. 15.00
POHáDKy POD SNěHeM
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

KříDLA VáNOC
Drama / ČR / Falcon / 2D
Velká část filmu se 
odehrává v  nákup-
ním centru v  čase 
Vánoc. Prolnou se tu 
příběhy čtyř přátel, 
kteří zde pracují. Jedním je optik Tomáš. Vystudo-
vaný oční lékař má rád volnost a ženy, žije v obyt-
ném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra, 
kde se prohání jeho kůň. Hezká Nina balí dár-
ky ve  stánku a  provokuje výstředním oblékáním 
i přidrzlou otevřeností. Jejím krédem je nemilovat, 
aby nemohla být zraňována. Ráďa, nejstarší z přá-
tel, pracuje v supermarketu jako manažer prodeje 
a bydlí s početnou rodinou v malém bytě. I když 
ji má rád, někdy by nejradši od toho chaosu ute-
kl někam daleko. Zajíc, čerstvě vystudovaný herec, 
marně obchází castingy a vlastně málokdo ví, jak 
se doopravdy jmenuje. Všichni ho vnímají v kos-
týmu ušáka, který rozdává dětem balónky. Každý 
z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce 
jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zá-
zrakům! Copak se pohádky nemohou žít?
Hrají: Vica Kerekes, Richard Krajčo, Jakub Prachař, 
David Novotný a další
Režie: Karin Babinská 
Hrajeme: 5. a 6. 12. 2013 od 17.30 a 20.00

MAFIáNOVI
Krimi / uSA, Francie / bioscop / 2D
Kdysi měl všechny 
a  všechno pod pal-
cem. Ale časy se mě-
ní. Bývalý mafiánský 
boss Giovanni Man-
zoni, jeho rázná manželka Maggie a jejich dvě děti 
jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni 
do programu na ochranu svědků. Žít životem spo-
řádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent 
FBI Stansfield je musí opět přestěhovat, protože ma-
fiánské klany zuřivě pátrají po  špinavém udavači 
s jasným cílem. A tak se z nich tentokrát stávají Bla-
keovi a jejich novým domovem malé, ospalé městeč-
ko v Normandii. Jenže staří psi se novým kous-kům 
učí těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou pro život 
v  utajení překážkou. Tahle rodinka má mafiánství 
prostě v krvi.
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy 
Lee Jones, Dianna Agrona další
Režie: Luc Besson
Hrajeme: 7. a 8. 12. 2013 od 17.30 a 20.00

PřIJDe LeTOS JeŽíšeK?
Romantický/ ČR / bioscop / 2D
Šarmantní šede-
sátník José se vra-
cí po  třiceti letech 
do  Prahy z  emigra-
ce a  s  sebou přiváží 
mexickou manželku 
i  krásnou, dospělou dceru. Přestože byl přesvěd-
čen, že rodné město již nikdy neuvidí, nakonec 
podlehl naléhání dvou žen svého života. Jeho dce-
ra Penélope se totiž marně snaží otěhotnět a věřící 
manželka Dolores je přesvědčena, že poslední na-
dějí je zázrak, který by v předvánočním čase mohlo 
splnit slavné Pražské jezulátko. A tak José souhla-
sí s návratem, který je pro něj radostný i bolestný 

– vrací se do míst, která znával i ke vzpomínkám, 
které najednou ožívají. Brzy se ukazuje, že v Praze 
je kromě legendárního Pražského jezulátka i řada 
dalších bytostí, které jsou schopné konat zázraky. 
A nejen, co se týká vytouženého početí…
Hrají: Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Igor Chmela, 
Václav Postránecký, Pavel Kříž, Danica Jurčová, Mari-
an Roden, Dolores Heredia, Radúz Mácha a další
Režie: Lenka Kny
Hrajeme: 19. 12. 2013 od 17.30 a 20.00

LeDOVé KRáLOVSTVí
Animovaný / uSA/ Falcon / 3D
Nebojácná a  věčně opti-
mistická Anna se vydá-
vá na velkolepou výpravu 
v doprovodu drsného ho-
rala Kristoffa a jeho věrné-
ho soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž le-
dová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné 
zimy. Na  své pouti se Anna a  Kristoff setkávají 
s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími ve-
lehorami světa, mýtickými trolly a legračním sně-
hulákem Olafem, a  navzdory drsným živlům se 
zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než 
bude zcela pozdě.
V  českém znění: Tereza Martinková, Andrea El-
snerová, Monika Absolonová, Miloslav König, 
Ondřej Brzobohatý, Václav Kopta a další
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee 
Hrajeme: 21. a 22. 12. 2013 pouze od 17.30

PuTOVáNí S DINOSAuRy – FILM Ve 3D
Dobrodružný / V. británie, uSA, Austrálie / CinemArt/ 3D
Dinosauři už dlouho 
představují jedinečný 
fenomén, který jako 
magnet přitahuje dě-
ti i dospělé. A není to 
jen jejich gigantickými rozměry a růzností druhů. 
Stále si klademe otázky: „Kam zmizeli? Jak žili? Ja-
ké byly jejich vzájemné vztahy? Žijí mezi námi je-
jich potomci?“ A na základě nejnovějších poznatků 
je právě vybudován příběh filmu Putování s dino-
saury – film ve 3D, který je vrcholným a strhujícím 
zážitkem stvořeným právě pro filmové plátno. Ne-
dávné paleontologické objevy ve  spojení s  průlo-
movými filmovými technologiemi nyní představí 
nové a  jedinečné dinosaury, kteří jsou skutečněj-
ší než kdy předtím. V průběhu této velké podíva-
né prožijeme životní příběh býložravého Pachy-
rhinosaura, který se narodil jako nejmenší mládě, 
a od počátku se tak musí vyrovnávat se svými sou-
těživými sourozenci, s drsným a nevyzpytatelným 
světem, se zuřivými a hladovými predátory jako je 
zákeřný Troodon nebo monstrózní Gorgosaurus. 
Náš hrdina sice nikdy nebyl tím největším a nej-
drsnějším dinosaurem své doby, ale dokázal, že 
pro evoluci může být důležitější i něco jiného, než 
jen být největším a nejsilnějším. Přijďte zažít dob-
rodružství tak skutečné, že se ocitnete přímo me-
zi dinosaury, prožijte dobu těchto obrů v největším 
příběhu za posledních 100 miliónů let, který byl in-
spirován veleúspěšným seriálem televize BBC. 
Režie: Barry Cook, Neil Nightingale
Hrajeme: 27. a 28. 12. 2013 od 17.00 a 20.00

Zdroj: www.falcon.cz  www.csfd.cz  www.cine-
mart.cz   www.bioscop.cz   
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Kulturní kalendář – PROSINEC 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. prosince - 29. prosince

ADVeNTNí A VáNOČNí TRHy
náměstí Míru
1. prosince, 15.00, 17.00 hod.

PeKeLNě ZábAVNé ODPOLeD-
Ne A SLAVNOSTNí ROZSVíCeNí 
VáNOČNíHO STROMu
náměstí Míru
2. prosince, 17.30 hod.

TRADIČNí ČíNSKá MeDICíNA
Beseda olgy Panákové
Fotocafé, kostelní 20/i 
3. prosince, 16.00 hod.

VeřeJNé ČTeNí DěTeM
Městská knihovna
3. prosince, 16.30 hod.

VáNOCe
Přednáška Jiřího kouna
Městská knihovna
3. prosince, 18.00 hod.

TAJeMNO NANOSVěTA
Přednáška prof. rndr. 
evžena amlera cSc.
Fotocafé, kostelní 20/i 
3. prosince, 19.00 hod.

Ludvík Aškenazy, Jan borna 
„JAK JSeM Se ZTRATIL“
Premiéra dS Jablonský
kd Střelnice
4. prosince, 17.00 hod.

MeDITACe
Přednáška renaty Porion Siberové
Městská knihovna
4. prosince, 18.00 hod.

VěšTby A OSuD
Beseda Martiny krepsové, fotografie 
amálie Buřilové roČnÍ oBdoBÍ
Fotocafé, kostelní 20/i 
4. prosince, 19.00 hod.

„ZMěNA Je ŽIVOT“
Travesti show skupiny
Techtle mechtle
kd Střelnice
5. prosince, 16.00 hod.

VáNOČNí beSíDKA KLubu 
AKTIVNíHO STáří
kd Střelnice
6. prosince, 12.15 - 13.15 hod.

ARCHITeKTuRA MěSTA 
JINDřICHOVA HRADCe
Přednáška
MF a MoM
6. prosince, 18.00 hod.

VáNOČNí KONCeRT VOKáLNí 
SKuPINy X-TeT
kaple nanebevzetí Panny Marie v mi-
noritském klášteře ve Štítného ulici
6. prosince, 18.30 hod.

beATLeS ReVIVAL
koncert u příležitosti oslav 60 let VŠe
aula Fakulty managementu VŠe

7. prosince, 10.00 - 11.30 hod., 
13.00 - 17.00 hod.

KuRZ FOTOšKOLA MF A MOM
Varianta pro začátečníky
MF a MoM
7. prosince - 8. prosince,  
10.00 - 17.00 hod. 

ADVeNTNí DNy NA SHZ
Státní hrad a zámek
7. prosince - 8. prosince

FOTOGRAFOVáNí 
V HISTORICKýCH KOSTýMeCH
MF a MoM
7. prosince - 8. prosince 

VáNOČNí TRHy
náměstí Míru a Masarykovo náměstí
7. prosince, 16.00 hod.

ADVeNTNí beNeFIČNí 
KONCeRT PRO O.S. ROSKA
kaple sv. M. Magdaleny
7. prosince, 19.00 hod.

VáNOČNí KONCeRT PeTRA 
PřIbyLA
Vánoční koledy a hudba starých mistrů
konferenční sál muzea ve Štítného ulici
8. prosince, 10.00 - 11.30 hod., 
13.00 - 17.00 hod.

KuRZ FOTOšKOLA MF A MOM
Varianta pro pokročilé
MF a MoM
8. prosince, 16.00 hod.

Lucie belanová „ČeRT A KáČA“
divadelní pohádky v cyklu 
„děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice
8. prosince, 17.00, 19.30 hod.

ADVeNTNí KONCeRT 
JINDŔICHOHRADeCKéHO 
SyMFONICKéHO ORCHeSTRu 
kaple sv. M. Magdaleny
9. prosince, 19.00 hod.

„CO TAKHLe SVATbA, PRINCI?“
Veselá hudební pohádka v podání stu-
dentského fakultního souboru FaMa
aula Fakulty managementu VŠe
9. prosince, 19.00 hod.

POZDVIHNI Se Duše Z PRACHu
Přednáška Spolku Přátelé starého 
Jindřichova hradce
konferenční sál muzea ve Štítného ul.
11. prosince, 17.45 hod.

NAHLéDNuTí 
DO šAMANSKéHO VeSMíRu
Beseda ing. Marty Pejchalové
Fotocafé, kostelní 20/i 
11. prosince, 18.00 hod.

CHARITATIVNí KONCeRT 
PRO O. S. OKNA
kaple sv. Maří Magdaleny
11.prosince, 19.00 hod.

„CO TAKHLe SVATbA, PRINCI?“
Veselá hudební pohádka v podání stu-

dentského fakultního souboru FaMa
aula Fakulty managementu VŠe
11. prosince, 19.00 hod.

Gilles Dyrek „beNáTKy POD 
SNěHeM“
divadelní představení předplatného 
skupiny a, kd Střelnice
12. prosince, 16.30 hod.

CeSTA PO JIŽNí INDII… 
s vozíčkáři …
Přednáška Markéty Černocké
Městská knihovna
12. prosince, 17.00 hod.

CHVáLA ZPěVu - VáNOČNí 
KONCeRT DěTSKýCH 
PěVeCKýCH SbORŮ
kostel sv. Jana křtitele
12. prosince, 17.00 hod.

SRDCe FOTOGRAFIe SLOVA Duše
amálie Buřilová
Fotocafé, kostelní 20/i 
13. prosince, 19.00 hod.

JINDřICHOHRADeCKý   
KOMORNí ORCHeSTR
koncert
Fotocafé, kostelní 20/i 
14. prosince, 13.00 hod.

VáNOČNí KONCeRT 
PRO O. S. PROuTeK
kaple sv. Maří Magdaleny
14. prosince, 16.30 hod.

PřeDVáNOČNí AKORDeONOVý 
KONCeRT Zuš J. HRADeC
kostel sv. Jana křtitele
14. prosince, 20.00 hod.

2. RePReZeNTAČNí PLeS 
SPOLeČNOSTI eKOMA
kd Střelnice
14. prosince, 21.00 hod.

KISS PARTy LIVe
kc Jitka
15. prosince, 17.00 hod.

SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší generaci.
kd Střelnice
15. prosince, 19.00 hod.

ADVeNTNí KONCeRT 
TRuMPeT TuNe 
kaple sv. Maří Magdaleny
18. prosince, 18.00 hod.

VáNOČNí KONCeRT Zuš
kaple sv. Maří Magdaleny
19. prosince, 18.00 hod.

POCIT PRáZDNOTy - 
ZTRáTA JISTOT
diskusní večer pro veřejnost
Prodejní galerie okénko
19. prosince, 19.00 hod.

VáNOČNí KONCeRT 
PěVeCKéHO SbORu SMeTANA
kostel sv. Jana křtitele

20. prosince, 19.00 hod.

VáNOCe S JIŽANy
Jihočeská dechová hudba JiŽanY
kd Střelnice
20. prosince, 21.00 hod.

Pub ANIMALS + MuNCHIeS
koncert
kc Jitka
22. prosince, 19.30 hod.

VáNOČNí ZPíVáNí NA SCHODeCH
GVn J. hradec
25. prosince, 21.00 hod.

TLuSTá beRTA + 4eVeR
koncert
kc Jitka
26. prosince, 16.00, 18.00 hod.

VáNOČNí KONCeRT PS 
JAKOubeK yMCA A HOSTé
kaple sv. Maří Magdaleny
27. prosince, 9.00 - 16.00 hod.

VáNOČNí VýSTAVA ZVířáTeK
dům dětí a mládeže

Probíhající výstavy:

NOŽíK TOMáše KRýZy - 
4. ROČNíK MeZINáRODNí 
SOuTěŽNí VýSTAVy beTLéMu 
kostel sv. Jana křtitele 
Výstava potrvá do 30. 12. 2013

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

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

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

NOuZOVKy aneb, KDyŽ JSMe 
MěLI HLubOKO DO KAPSy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
 Výstava potrvá do 30. 12. 2013 

POZDVIHNI Se Duše Z PRACHu
Muzeum Jindřichorhadecka, 
Balbínovo náměstí
Výstava potrvá do 6. 1. 2014

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

ZDeňKA SKOřePOVá - 
TIbeT (obrazy)
Langrův dům
Výstava potrvá do 6. 1. 2014
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sport
Kam za sportem?
Házená – TJ Házená JH, ženy interliga W.H.I.L.
kolo 10. Písek – JH so 4. 1.  15:00
kolo 11. JH – Michalovce so 11. 1.  18:00
kolo 12. JH – Senec so 18. 1.  18:00
kolo 13. Partizánske – JH so 25. 1. 
 
Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky liga – 
Čechy, skupina B
kolo 10. Astra Praha – JH ne 1. 12. 14:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – 
skupina Západ
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
kolo 24. M. Budějovice – JH so 4. 1.  18:00
kolo 25. Bílina – JH st 8. 1.  18:00
kolo 26. Nymburk – JH so 11. 1.  17:00
kolo 27. JH – Pelhřimov st 15. 1.  18:00
kolo 28. Milevsko – JH so 18. 1.  17:00
kolo 29. JH – Vrchlabí so 25. 1.  18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, mladší dorost liga – 
skupina Střed ELIOD
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
kolo 19. JH – Kolín ne 5. 1.  12:00
kolo 21. Liberec B – JH ne 12. 1.  12:00
kolo 22. JH – Č. Budějovice B ne 26. 1.  12:00

Kuželky – Slovan JH, divize JIH + VySOČINA
kolo 13. Žirovnice – JH pá 6. 12. 17:30
kolo 14. Třebíč B – JH pá 3. 1.  19:30
kolo 15. JH – Č. Budějovice pá 10. 1.  17:30
kolo 16. Slavonice – JH pá 17. 1.  19:30
kolo 17. JH – N. Bystřice A pá 24. 1.  17:30

Kuželky – Slovan JH B, okresní přebor
kolo 11. N. Včelnice B – JH B pá 6. 12. 18:00
kolo 12. JH B – Slavonice C čt 9. 1.  17:30
kolo 14. N. Včelnice C – JH B čt 23. 1.  18:00

Volejbal – Slovan JH B, AC JH, Fruko JH – 
muži okresní přebor
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 pá 13. 12. 19:30
kolo 7. Fruko JH – Č. Velenice po 16. 12. 20:00
kolo 8. Fruko JH – AC JH po 13. 1.  20:00
kolo 9. JH B – N. Včelnice po 20. 1.  20:00
kolo 9. AC JH – Dačice pá 24. 1.  19:30
kolo 10. JH B – Č. Velenice po 27. 1.  20:00

Volejbal – Slovan JH B, Pohoda JH, Sokol JH – 
ženy okresní přebor
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 čt19. 12. 20:00
kolo 8. Pohoda JH – Č. Velenice po 13. 1.  19:00
kolo 8. Sokol JH – Swietelsky po 13. 1.  19:00
kolo 8. JH B – N. Bystřice čt 16. 1.  20:00
kolo 10. Pohoda JH – Sokol JH po 27. 1.  19:00
kolo 10. JH B – Swietelsky čt 30. 1.  20:00

Basketbal – BK Lions JH, muži Mattoni NBL
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
kolo 21. JH – USK Praha so 4. 1.  18:00
kolo 22. JH – Ostrava  st 8. 1.  19:00
kolo 23. Pardubice – JH so 11. 1.  18:00
kolo 24. JH – Kolín st 15. 1.  19:00
kolo 25. Děčín – JH so 18. 1.  18:00
kolo 5. JH – Nymburk ne 26. 1.  18:00
kolo 26. JH – Opava st 29. 1.  19:00

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – 
skupina A
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.
kolo 13. JH – M. Boleslav so 18. 1. 
kolo 14. JH – Liberec ne 19. 1. 

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina A
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 10. Strakonice B – JH B ne 1. 12.
kolo 11. JH B – Písek B so 14. 12. 16:00
kolo 12. Tábor B – JH B so 11. 1.  20:00
kolo 13. Tábor – JH B ne 12. 1.  9:30
kolo 14. JH B – Pelhřimov so 25. 1. 
kolo 15. JH B – Humpolec ne 26. 1. 

Basketbal – BK Lions JH C, muži – 
okresní přebor Sparkasse Cup
kolo 8. JH C – Waidhofen so 14. 12. 18:00

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. 

SPORT PRO VŠECHNY
Cvičitelský sraz v Jindřichově Hradci
Regionální centrum Jindřichohradecko sdružu-
je dvanáct aktivních odborů Sportu pro všechny, 
které pracují při tělovýchovných, tělocvičných 
jednotách a sportovních klubech v Budíškovi-
cích, Českých Velenicích, Deštné, Horním Mezi-
říčku, Chlumu u Třeboně, Lomnici nad Lužnicí, 
Nové Bystřici, Popelíně, Studené, Třeboni a v jin-
dřichohradeckých SKOK a TJ Slovan.
Letos se cvičitelé sešli na regionálním cvičitel-
ském srazu, který měl charakter i doškolovacího 
semináře. V programu po rozcvičce následovalo 
cvičení se stepy, pilates s využitím gum – decho-
vá cvičení, orientální tance HPF a hry pro děti i 
dospělé. A samozřejmě v úvodu nechybělo pře-
dání ocenění.„Dobrovolná práce v posledních 
letech bývá výjimkou a o to více si té, kterou naši 

cvičitelé v pravidelných cvičebních jednotkách 
a na úkor svého volného času odvádějí ve pro-
spěch osob, jež do tělocvičny přijdou cvičením 
udělat něco pro své zdraví, vážíme,“ poděkovala 
za Regionální centrum Jindřichohradecko člen-
ka jeho vedení Marie Jedličková.
Na letošním cvičitelském srazu bylo 16. lis-
topadu v Jindřichově Hradci předáno morál-
ní ocenění těmto členkám cvičitelského sboru: 
Hance Krškové z Jiskry Třeboň udělila Česká 
asociace Sportu pro všechny nejvyšší oceně-
ní „Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše“. Jarka 
Nováková z TJ Slovan Jindřichův Hradec a re-
gionální vedoucí RC SPV Jindřichohradecko 
převzala „Medaili Dr. Tyrše“. Odznak „Vzorný 
cvičitel SPV – stříbro“ převzaly cvičitelky: Mi-

luše Lusková z Třeboně, Marcela Slipková z Tat-
ranu Lomnice a Jana Zemánková z Lokomotivy 
Č. Velenice. Čestným odznakem „Vzorný cvi-
čitel SPV – bronz“ byly odměněny cvičitelky: 
Zdenka Feriančíková (Třeboň), Petra Nedvědo-
vá (Slovan J. Hradec) a Eva Tesařová z Jiskry N. 
Bystřice. „Poděkování Regionálního centra SPV 
a Jihočeské krajské asociace SPV“ za dobrovol-
nou práci s drobnou pozorností u příležitosti 
životního jubilea převzala cvičitelka Květoslava 
Rejlová z jindřichohradeckého Slovanu.
„Všem oceněným blahopřejeme a ještě jednou 
děkujeme za odváděnou práci. Jsme rádi, že zů-
stávají členkami našeho cvičitelského sboru,“ 
vzdala na závěr všem hold M. Jedličková.

HÁzENÁ
Starostovo ocenění si zasloužily házenkářské žákyně 
V pondělí 11. listopadu 2013, tedy na svatého Martina, přijal starosta Ing. Sta-
nislav Mrvka mladé házenkářky z jindřichohradeckého klubu, aby jim osobně 
poblahopřál k vynikajícím výsledkům dosaženým v průběhu roku i uplynulé se-

zóny a osobně poděkoval za výbornou reprezentaci našeho města na krajské, re-
publikové i mezinárodní úrovni.  Mladé házenkářky byly na tomto velmi milém 
setkání za své úspěchy a výkony oceněny Pamětním         (pokračování na str. 23)
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listárna
Milé čtenářky, milí čtenáři,
dvanáctý měsíc letošního roku začal ukrajovat ze 
svého vymezeného času. Vesničky, obce a města ce-
lého Jindřichohradecka se oblékly do slavnostního 
hávu, aby důstojně přivítaly adventní období i nej-
krásnější svátky roku. Tradičně nás čekají mikuláš-
ské reje a čertovské radovánky, adventní a vánoční 
koncerty a také přípravy na příchod nového roku. 
Ještě než se tak stane, ohlédněme se za rokem prá-
vě končícím. Jindřichův Hradec si slavnostní háv 
užil již v červenci, kdy oslavil své 720. narozeniny. 
Po celý rok probíhala řada dalších významných kul-
turních, společenských i  sportovních počinů. Ma-
ximum pro jejich vysokou návštěvnost činil i  Jin-
dřichohradecký zpravodaj, na jehož stránkách jste 
mohli pravidelně číst pozvánky na jednotlivé akce, 
stejně jako důležitá upozornění týkající se např. do-
pravních omezení ve městě, novel zákonů či reali-
zovaných investičních projektů. Mile nás překva-
pil nebývale velký zájem čtenářů o soutěž „Poznáte 
místo na  fotografii?“, jejímž dvanácti výhercům 
jsme s potěšením předali věcné ceny. 

Redakční rada se rozhodla v této soutěži i v příštím 
roce pokračovat a odměňovat vylosované výherce 
knihou – tentokrát s názvem „Jindřichův Hradec – 
Pod střechami domů“. Od ledna se navíc na strán-
kách Jindřichohradeckého zpravodaje objeví také 
křížovky tematicky zaměřené právě na  naše měs-
to a  jeho neoddiskutovatelné kulturní a historické 
bohatství. Úspěšní luštitelé se opět dočkají hodnot-
ných odměn.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi. Nechť Vám 
jejich kouzelnou atmosféru nepokazí předvánoč-
ní nákupy a shony, ale naopak nechť dokáže každý 
z nás vnímat Vánoce stále především jako symbol 
lidské sounáležitosti, tolerance, vzájemné úcty a po-
chopení.
Dovolte, abychom Vám poděkovali za přízeň, kte-
rou jste nám věnovali v  letošním roce a abychom 
Vám popřáli příjemné prožití adventních dnů a po-
kojné, láskyplné a rodinnou pohodou protkané vá-

noční svátky. Ať láska a štěstí prostoupí nejen Vaše 
domovy, ale především Vaše srdce. Ať tou nejzáři-
vější ozdobou vánočního stromečku je úsměv Va-
šich nejbližších. 
Do  roku 2014 Vám přejeme pevné zdraví, hodně 
úspěchů, spokojenosti a pokud možno samé dobré 
zprávy a události.

Redakční rada JH zpravodaje

"Krásné prožití adventu a svátků vánočních se šťastným vykročením do nového roku 2014 všem čtenářům Jindřichohradeckého zpravodaje přeje za 
sportovní rubriku Roman Kulich Pišný."

P.S.: děkuji vám všem za dosavadní spolupráci a těším se na další v novém letopočtu - http://www.ventilator.websnadno.cz

listem pana starosty a dostaly příležitost zapsat se do pamětní knihy města Jin-
dřichova Hradce, a tím již na počátku své sportovní kariéry vyjádřit příslušnost 
k našemu městu. Tým nejmladších házenkářek, v loňském roce působící v ka-
tegorii přípravky, byl oceněn za šest vítězství, tři druhé příčky, jedno třetí místo 
z celkového počtu desíti turnajů Jihočeského kraje a dále pak za druhé místo v ce-
lorepublikovém turnaji v Plzni, třetí pozici v republikovém turnaji v Praze-Vršo-
vicích a za druhé a třetí umístění v republikovém turnaji konaném v Tachově.

Tým mladších žaček, který rovněž sklidil ocenění za vynikající výkony v uply-
nulé sezoně, si své vavříny zasloužil zejména za vynikající druhé místo při XXI. 
ročníku letního mezinárodního turnaje „EurofestIzola 2013“ ve Slovinsku. Všem 
děvčatům blahopřejeme, děkujeme jim za vynikající výkony. Máme přání, aby 
v úspěších pokračovaly i v budoucnosti, čímž by byly motivací i pro další děti 
hrát házenou, či se věnovat jiným sportům.

LETEM SPORTOVNÍM SVĚTEM
Kickbox
Oddíl KK Reborn Jindřichův Hradec rozvíjí v městě nad Nežárkou svoji 
činnost. Každé pondělí a pátek vždy od 16.30 do 18.00 hodin pořádá tré-
ninky pro zájemce o kickbox. Konají se v tělocvičně VI. ZŠ na jindřicho-
hradeckém sídlišti Hvězdárna. Přihlásit se může každý ve věku od první 
třídy Základní školy až po kategorii seniorů. Tento sport je vhodný pro 
chlapce a dívky i pro babičky a dědečky. Na úvodní trénink je potřebné 
si vzít sportovní oblečení. Více informací o možnosti přijít si zacvičit po-
dá hlavní trenér klubu Josef Bílek (info@kickbox-reborn.cz, 722 679 645).

Lední hokej
Každé úterý od 17.00 hodin a každou neděli od 8.30 hodin se konají na zim-
ním stadiónu Jana Marka v J. Hradci kursy bruslení a nábory chlapců a dívek 
ve věku od 4 do 10 let do místního hokejového klubu KLH Vajgar. Nutné je 
si s sebou přinést brusle a alespoň cyklistickou přilbu. Noví členové po prv-
ní dva roky nehradí žádné členské příspěvky a bude jim část výstroje zdarma 
zapůjčena. Více informací se lze dozvědět prostřednictvím e-mailu nabor@
klhvajgar.cz a telefonních čísel 602 469 030 a 724 046 077 u Jozefa Kohúta.

Roman Pišný

Ocenění
Mladší žákyně: Natálie Tržilová, Aneta Rytířová, Adéla Ondřejová, Kris-
týna Matoušková, Zuzana Kohoutová (trenérka), Markéta Kocarová, Bar-
bora Jírová, Eliška Ježková, Agáta Hauserová, Lucie Frühaufová, Andrea 
Davidová (asistentka trenérky), Simona Březinová, Tereza Brokešová.

Mini žákyně: Šárka Spurná, Markéta Spurná, Julie Smejkalová, Adéla Ma-
zánková, Leona Mátlová, Eliška Malířová, Barbora Kubínová, Natálie Klí-
mová, Tomáš Klíma (vedoucí družstva), Valentýna Hauserová, Vendula 
Častová, Barbora Častová, Iveta Brabcová (trenérka), Adéla Brabcová.
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pozvánky na leden
Městské akce: Ostatní akce:
• 1. 1.

PřIVíTáNí NOVéHO ROKu + 
SLAVNOSTNí OHňOSTROJ NA NáMěSTí MíRu

• 7. 1. 
„INTeRVIeW S uPíReM“ – 
DIVADeLNí PřeDPLATNé SKuPINy b

• 12. 1. 
SeNIOR KLub

• 19. 1.
 „MATyLDA ZASAHuJe“ – DIVADeLNí POHáDKA

• 21. 1. 
„VZTAHy NA ÚROVNI“ – DIVADeLNí PřeDPLATNé 
SKuPINy A

• 25. 1.  
22. RePReZeNTAČNí PLeS MěSTA JINDřICHŮV HRADeC

•  28. 1. 
„JAK JSeM Se ZTRATIL“ – RePRíZA DIVADeLNíHO 
PřeDSTAVeNí DS JAbLONSKý

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Ing. Stanislav Mrvka

starosta města Jindřichův Hradec

Pf2014


