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5. října 2014 oproti původně naplánovanému ter-
mínu 11. října, neboť na tento den byl vyhlášen ter-
mín pro konání komunálních voleb. Další změnou 
je čas zahájení (startu) pro delší trasu, neboť ten-
tokráte budou obě naplánované trasy startovat 
ve 13.00 hodin.
Trasa č. 1 o délce 41 km vede z Jindřichova Hradce, 
konkrétně z cyklostezky v parku pod gymnáziem, 
napojuje se na  cyklostezku „Nežárka“ a  pokraču-
je přes Horní Žďár, Dolní Žďár, přes Horní Lhotu, 
Vydří, Lásenici, Dvorce až do Stráže nad Nežárkou. 
Odtud vede přes Šimanov k zámku Jemčina, pokra-
čuje do obce Ratiboř přes Hatín a Roseč. Z Ratibo-
ře vede na  obec Mnich, následně kolem bývalého 
poutního kostelíka svaté Barbory přes vrchol Rýdo-
va kopce, kde se vrací přes obec Děbolín po cyklo-
trase okolo jindřichohradeckého letiště zpět do par-
ku pod gymnáziem. Tentokráte cyklisté pojedou 
po trase vyznačené speciálním logem pro tuto tra-
su, a to s motivem Emy Destinnové.
Trasa č. 2 měřící 10 km a určená i pro pěší rovněž vy-
chází z cyklostezky v parku pod gymnáziem a vede 
přes cyklostezku „Nežárka“ přes Horní Žďár, smě-
rem na Dolní Žďár, kde cyklisté ještě před touto obcí 
odbočí z cyklostezky na Políkno a pojedou po cyk-
lostezce „Nežárka“ zpět do Jindřichova Hradce.

Jindřichův Hradec realizuje v rámci rozšíření pod-
pory cestovního ruchu, zejména cykloturistiky 
a  volnočasových aktivit mimo jiné projekt téma-
tické cyklotrasy Jindřichohradecka – propojení 
okresního města s  příhraničními trasami v  ra-
kousku, který je v  současné době ve  fi nální fázi. 
První část zahrnovala vytipování celkem šesti té-
matických cyklotras, zpracování projektových do-
kumentací a  instalaci cykloznačení na  cyklotra-
se Partnerství (délka trasy 60,5 km) včetně osazení 
informačních tabulí o  jednotlivých trasách. Dru-
há část zahrnuje instalaci cykloznačení na  zbý-
vajících pěti cyklotrasách: Jindrovou stezkou 
za  rybníky (38,5 km), Po  stopách Emy Destinno-
vé (41,1 km), Napříč Českou Kanadou (40,6 km), 
Přes památky do pohádky (47,2 km) a Kolmo ko-
lem lokálky (27 km). Instalace cykloznačení byla již 
ukončena a nadšenci cykloturistiky tak mohou od 
18. srpna   nové trasy vyzkoušet. A  právě jednu 
z těchto tras zvolili organizátoři pro podzimní vy-
jížďku – oblíbenou akci pod názvem Jindřichohra-
decký pedál. Ta mění pouze název, a  to „Po  sto-
pách emy destinnové“, jinak zůstává oblíbenou 
atrakcí pro ukončení hlavní turistické sezóny v Jin-
dřichově Hradci. 
Podzimní pedál se jede výjimečně v  neděli, a  to 

říjen 2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ A SENÁTNÍ VOLBY 2014

Také obyvatelé města nad Vajgarem rozhod-
nou o tom, kdo je bude zastupovat v následují-
cím čtyřletém období.

Více informací na straně 4

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE ZVE 
NA HRU HANY GREGOROVÉ 
„TANČÍRNA“

Říjnová divadelní komedie obohatí divadelní 
předplatné skupiny A.

Více informací na straně 13

JINDŘICHOHRADEČÁCI SE 
V RÁMCI ABONENTNÍCH 
KONCERTŮ KPH MOHOU TĚŠIT 
NA EVE QUARTET

Na koncertu zazní skladby W. A. Mozarta, A. 
Dvořáka, A. Piazolly a dalších velikánů.

Více informací na straně 13

• start i cíl: Jindřichův hradec - park pod gymnáziem

• V cíli - park pod gymnáziem – je připraven pro účastníky bohatý doprovodný program – ho-
rolezecká stěna, kladka, trampolína, malování na obličej, ukázka bike trial show. V průběhu 
doprovodného programu zahraje místní kapela bb kvartet. 

• moderátorem akce bude michal arnošt.

• zhruba v 16.30 hodin proběhne slosování účastnických diplomů o hodnotné ceny, jako již tra-
dičně bude i tentokrát hlavní cenou jízdní kolo. 

• akce proběhne ve spolupráci s sdh Jindřichův hradec a os ččk Jindřichův hradec, čehož si 
organizátoři velmi váží a patří jim velké poděkování. 

Jana Říhová, Marcela Kozlová

Jindřichohradečáci se při společné vyjížďce 
vydají po stopách emy Destinnové
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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

Křížovka

Pozvánky na listopad

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

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

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

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických 
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: 800 120 112
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

Jindřichohradecká úzkokolejka
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 165

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

Pohřební služby
Služby města Jindřichův Hradec
Tel: 723 016 445, 384 320 253
Charon – Žoudlík Jindřichův Hradec
Tel.: 724 224 028, 602 162 165

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: Jakubská ulice 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Rudolf Von-
druš z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje

str. 2 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

kalendářně se léto nachýlilo ke svému konci a začal pod-
zim. Již tradičně se současně s tímto obdobím uskuteční ve 
městě několik akcí. Hned první sobotu 4. října se můžete již 
po dvaadvacáté těšit na Chalupa cup, kdy se na rybníku Va-
jgar představí známí veslaři. V ten samý den ve městě pro-
běhne Dětská diecézní pouť s účastí až 500 dětí a v nepo-
slední řadě se v neděli 5. října uskuteční ukončení turistické 
sezóny akcí Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál. Tentokrát pojedeme po stopách Emy Destinnové. 
Důležité je také připomenout si 96. výročí od vzniku sa-
mostatné Československé republiky, což nás čeká 28. října.
Letošní podzim v našem městě skrývá mnohá překvapení. 
Milí spoluobčané, jistě jste již unavení ze všech předvoleb-
ních agitací, které se na vás ze všech stran hrnou, proto ne-
mějte obavy, že bych se zde pouštěl do slibování a přesvěd-
čování vás, občanů. 
Za několik málo dní, konkrétně 10. a 11. října 2014, se 
otevřou volební místnosti a vy budete mít možnost zvolit si 

své městské zástupce pro další čtyř-
leté období a také svého senáto-
ra na dalších šest let. Přeji vám a 
hlavně našemu krásnému měs-
tu šťastnou volbu!

Stanislav Mrvka
starosta města

své městské zástupce pro další čtyř-
leté období a také svého senáto-
ra na dalších šest let. Přeji vám a 
hlavně našemu krásnému měs-
tu šťastnou volbu!

Jihočeský kraj zahájil Zemi živi-
telku křtem nového průvodce
Expozice Jihočeského kraje na  Výstavišti v  Čes-
kých Budějovicích nabídla opět nevšední podíva-
nou, služby a také výrobky. V rámci zahájení byl 
ve čtvrtek 28. srpna 2014 slavnostně pokřtěn no-
vý průvodce Českou Kanadou s názvem Na kole 
s  Michalem Jančaříkem, na  jehož vydání se po-
dílelo také město Jindřichův Hradec. Všem cyk-
listům slavnostně připil na zdárně ujeté kilomet-
ry sám autor Michal Jančařík společně s radním 

Jihočeského kraje Antonínem Krákem, starostou 
města Jindřichův Hradec a  radním Jihočeského 
kraje Stanislavem Mrvkou, místostarostou Nové 
Bystřice Milanem Garhoferem a tajemníkem No-
vé Bystřice Rudolfem Hubingerem. 

Jindřichohradecké íčko 
opět zvítězilo
Jindřichohradecké Informační středisko se sta-
lo stejně jako v loňském roce vítězem soutěže po-
pularity turistických informačních center „Infor-

mační centrum 2014“ v Jihočeském kraji. Soutěž 
pořádala asociace A.T.I.C. a VLP a. s. vydavatelem 
Deníku a agenturou Czech Tourism na webových 
stránkách www.denik.cz/infocentra.

Starosta přivítal prvňáčky 
na šesté základní škole
Šestá základní škola prošla přes prázdniny velkou 
proměnou. Došlo zde ke  kompletnímu zateple-
ní kontaktním zateplovacím systémem, zateple-
ní střech a  výměně dřevěných oken za  plastová. 
V  souvislosti se zahájením nového školního ro-
ku 2014/2015 se uskutečnilo slavnostní otevření 
základní školy po  realizovaném zateplení vněj-
ších plášťů 1. září 2014 před slavnostním přivítá-
ním prvňáčků starostou města Stanislavem Mrv-
kou. Během návštěvy dvou tamních prvních tříd 

starosta Mrvka předal dětem tzv. bezpečnost-
ní kufříky. Cílem projektu nazvaného „Bezpečně 
do školy i do přírody“, jehož iniciátorem je Jiho-
český kraj s Jadernou elektrárnou Temelín ze Sku-
piny ČEZ, je zvýšit ochranu dětí na ulici. Prvňáci 
v kufřících mimo jiné najdou bezpečnostní před-
měty s refl exními prvky, pastelky, fi xy, barevnou 
tužku, gumu, rozvrh hodin, blok, pravítko a sklá-
dacího panáčka. Projektantem investiční akce za-
teplení školy byla JPS Jindřichův Hradec, zhotovi-
telem Sdružení fi rem Jindřichohradecká stavební 
a PE STAV JH Jindřichův Hradec, cena investice 
přesáhla 15 milionů korun včetně DPH. 

Oba objekty třetí mateřské 
školy na Vajgaře změnily podobu
V  pondělí 8. září 2014 se uskutečnilo slavnostní 
otevření 3. mateřské školy Vajgar 690/III (u Billy) 
a Vajgar 594/III (u Merkuru). Předmětem veřejných 
zakázek bylo kompletní zateplení objektu mateřské 

školy kontaktním zateplovacím systémem, výměna 
oken dřevěných za plastová a zateplení střech. Zho-
tovitelem obou akcí bylo Sdružení fi rem Jindřicho-
hradecká stavební a PE STAV JH. Projektantem JPS 
J. Hradec. Investice do obou investičních akcí přesa-
huje 14 milionů korun. Na uvedené akce byly přidě-
leny dotace z OPŽP.

Otevření čtvrté mateřské školy
Ve středu 10. září 2014 se uskutečnilo slavnostní 
otevření 4. mateřské školy v ulici Röschova. Pásku 
slavnostně přestřihl místostarosta města Bohumil 
Komínek společně s Miroslavem Markem, ředite-
lem Jindřichohradecké stavební, Stanislavem Sou-

kupem a Helenou Patceltovou, ředitelkou mateř-
ské školy. Pan Stanislav Soukup z Otína zde opravil 
chodníky a dále zde došlo k výměně rozvodů vody 
a kanalizace a opravě technického zázemí pavilonu 
P1 fi rmou Jindřichohradecká stavební.

Ve Vídeňské ulici jsou dvě nové 
zastávky MHD
Slavnostní otevření zastávek MHD ve Vídeňské uli-
ci se uskutečnilo v pátek 12. září 2014 za přítomnos-

ti vedení města a zástupce zhotovitele. Předmětem 
zakázky byla výstavba nové autobusové zastávky 
v ulici Vídeňská v obou směrech jízdy včetně zastáv-
kových přístřešků a úpravy navazujících chodníků. 
Zhotovitelem stavby byla fi rma Swietelsky stavební, 
projektantem WAY project Jindřichův Hradec. Pás-
ku slavnostně přestřihli Stanislav Mrvka, starosta 
města a Ivan Šot, zástupce fi rmy Swietelsky.

V Muzeu fotografi e byla vysazena 
lípa slovinsko-českého přátelství
V pátek 12. září 2014 se v Muzeu fotografi e a mo-
derních obrazových médií uskutečnila vernisáž 
výstavy slovinského Fotoklubu Anton Ažbe „Krá-

sy Slovinska“. Před samotnou vernisáží byla v při-
lehlé zahradě vysazena lípa slovinsko-českého 
přátelství. Lípu společně zasadili slovinská velvy-
slankyně Smiljana Knez, starosta města a radní Ji-
hočeského kraje Stanislav Mrvka, zastupitel města 
a radní Jihočeského kraje Tomeš Vytiska a ředitel 
muzea Miloslav Paulík.

Karolína Průšová
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městský úřad informuje
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou konat podle zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění, volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. V tomto termínu 
se rovněž uskuteční první kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu 
České republiky. Celkem 74 obcí z Jindřichohradecka je součástí senátní-
ho obvodu č. 15 se sídlem v Pelhřimově. Případné druhé kolo voleb do Se-
nátu by proběhlo o týden později, tj. 17. a 18. října 2014.

Volební okrsky a umístění Volebních místností  
V JindřichoVě hradci

Voliči se o svých volebních okrscích a umístění volebních místností do-
zvědí v  dostatečném předstihu na  „Oznámení starosty města o  době 
a místě konání voleb“.

Průběh hlasoVání Ve Volbách do zastuPitelstVa 
města a do senátu

Ve  volbách do  zastupitelstva města může volič hlasovat pouze ve  vo-
lební místnosti pro volební okrsek, kde je přihlášen k trvalému pobytu, 
neboť tam je zapsán do  stálého seznamu voličů. V  těchto volbách není 
tedy umožněno hlasovat v jiných volebních místnostech na voličský prů-
kaz. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Po prokázání totožnosti a státního ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky obdrží volič úřední obálku. Poté v prostoru urče-
ném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky upravený hlaso-
vací lístek a úřední obálku vhodí před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Zde je nutné připomenout, že volič musí volit osobně 
a až na výjimečné a závažné důvody dané zákonem samostatně. U voleb 
do Senátu lze volit na voličský průkaz, ale pouze ve volebním okrsku na-
cházejícím se v daném senátním obvodu. Úřední obálky pro volby do Se-
nátu budou barevně odlišeny, přičemž do úřední obálky vkládá volič je-
den vybraný hlasovací lístek kandidáta, kterému dává hlas.

hlasoVací lístek Pro Volby do zastuPitelstVa 
města JindřichůV hradec

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí může být jednostranný 
nebo oboustranný. Na oboustranném hlasovacím lístku ovšem volič ztrá-
cí přehled o všech volebních stranách i  jednotlivých kandidátech, proto 
byl pro volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec připraven jed-
nostranný hlasovací lístek, kde všech 9 volebních stran je uvedeno vedle 
sebe ve vylosovaném pořadí takto: Křesťanská a demokratická unie – Čes-
koslovenská strana lidová, Česká pirátská strana a Strana zelených s pod-
porou politického hnutí Změna, Občanská demokratická strana, ANO 
2011, TOP 09, Volba pro město, Komunistická strana Čech a Moravy, Čes-
ká strana sociálně demokratická a  SNK Evropští demokraté. Za  každou 
volební stranu kandiduje 27 kandidátů, což odpovídá počtu členů Zastu-
pitelstva města Jindřichův Hradec stanovenému pro volební období 2014 
– 2018. Celkově se tedy o přízeň voličů pro volby do Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec uchází 243 kandidátů.

zPůsoby hlasoVání Ve  Volbách do  zastuPitelstVa 
města a do senátu

Obecně jsou volby do zastupitelstev obcí jedinými volbami, v kterých jsou 
všechny volební strany a všichni kandidáti uvedeni na jediném hlasova-
cím lístku. Ve volbách do zastupitelstev obcí se neuplatňují tzv. preferenč-
ní hlasy. Volič má možnost uplatnit tolik hlasů, kolik členů má volené za-
stupitelstvo příslušné obce, což pro město Jindřichův Hradec představuje 
ve volebním období 2014 – 2018 27 hlasů. Pokud volič dá hlas určenému 
kandidátovi, dává volič zároveň hlas volební straně, na jejíž kandidátní lis-

tině je daný kandidát uveden. A rovněž pokud volič volí volební stranu, 
dává volič zároveň hlasy jednotlivým kandidátům dané kandidátní listiny.

Ve Volbách do zastuPitelsteV obcí může Volič Vyu-
žít Jeden ze tří možných zPůsobu hlasoVání:

1. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před volební stra-
nou křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje. Takto může označit 
pouze jednu volební stranu (tento způsob volby je podobný ostatním vol-
bám). Když volič volí jednu volební stranu, dává tímto jeden hlas každé-
mu kandidátovi na této kandidátní listině. Má-li volební strana zcela na-
plněnou kandidátní listinu, uplatní takto volič všech 27 hlasů pro celou 
volební stranu. Pokud by volič označil křížkem více volebních stran, byl 
by hlasovací lístek neplatný.

2. Ve volbách do zastupitelstev obcí má volič možnost volit (jako v jedi-
ných volbách) i jednotlivé kandidáty z více volebních stran, které nabízí 
daný hlasovací lístek. V Jindřichově Hradci je to celkem 243 kandidátů. 
Volič na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta kříž-
kem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Takto může volič označit nejvý-
še tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tzn., že mů-
že označit až 27 kandidátů. Potom volební strana získá tolik hlasů, kolik 
kandidátů volič označil na dané kandidátní listině. Označí-li volič méně 
kandidátů, je hlasovací lístek platný, pouze volič nevyužil zcela všechny 
své hlasy. Pokud by ovšem volič označil více kandidátů, byl by hlasovací 
lístek neplatný.

3. Volič má dále možnost zkombinovat oba výše uvedené způsoby. Volič 
může na hlasovacím lístku označit v rámečku před volební stranou kříž-
kem tu volební stranu, pro kterou hlasuje, a dále může označit další kan-
didáty z jiných volebních stran křížkem v rámečku před jmény kandidátů. 
Hlasy jsou pak započítány pro každého označeného kandidáta a do cel-
kového počtu členů zastupitelstva jsou započítány hlasy pro kandidáty 
označené volební strany v pořadí tak, jak jsou uvedeni na kandidátní listi-
ně dané volební strany. Je nezbytné upozornit, že pokud volič dá hlas vo-
lební straně, respektuje pořadí kandidátů tak, jak ho navrhla volební stra-
na, a hlasy nezískají kandidáti z kandidátní listiny od posledního místa 
směrem nahoru v počtu určeném volbou ostatních kandidátů. I v tomto 
způsobu volby nesmí volič označit více než jednu volební stranu ani více 
kandidátů než je členů voleného zastupitelstva, neboť při označení větší-
ho počtu volebních stran nebo kandidátů by byl hlasovací lístek neplatný.

U voleb do Senátu dává volič hlas jednomu z kandidátů tak, že vybere je-
den hlasovací lístek kandidáta, kterému chce dát hlas. Tento hlasovací lís-
tek nijak neupravuje. V případném druhém kole voleb do Senátu by volič 
vybíral pouze ze dvou kandidátů, kteří postoupili s nejvyšším počtem hla-
sů z prvního kola voleb.

Jakým zPůsobem obdrží Voliči hlasoVací lístky

Hlasovací lístky musí být ze zákona doručeny voličům nejpozději tři dny 
před volbami. Spolu s hlasovacími lístky pro volby do zastupitelstva města 
budou doručeny voličům i sady hlasovacích lístků za jednotlivé kandidá-
ty pro první kolo voleb do Senátu. Město Jindřichův Hradec se bude sna-
žit doručit hlasovací lístky všem voličům nejpozději o víkendu týden před 
konáním voleb. Pokud se volič z nějakého důvodu k hlasovacímu lístku 
nedostane nebo ho nějakým způsobem znehodnotí, pak si bude moci vy-
zvednout hlasovací lístek před volbami na  podatelně Městského úřadu 
Jindřichův Hradec a ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. Pro pří-
padné druhé kolo voleb do Senátu nebudou hlasovací lístky doručovány 
voličům, ale budou k dispozici přímo ve volebních místnostech.

Karel Přibyl
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ODBOR SPRáVY MAJETkU MĚSTA

Projekty ELEkTROWINu pomáhají vysbírat víc spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a  recyklaci starého elektra  
ELEKTROWIN už za osm let své činnosti vysbíral a předal k ekologickému 
zpracování přes devět milionů kusů vysloužilých spotřebičů.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších 
projektů, které informují o možnostech zpětného odběru, upozorňují na vý-
znam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky. 
začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 
2013 projekt recyklohraní aneb ukliďme si svět. Dnešní děti začnou jednou 
rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech i ve firmách zacházet s odpa-
dem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl umožnit jim, aby se 
v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu 
„zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“. Mohou s sebou přinést i drobné 
vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně odložit. 
hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z  nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název „recyklujte 
s hasiči“. Zapojilo se do něj už přes 800 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. 
Pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče k  recyklaci i  tam, kde je 
na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, 
které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve skle-
pě či na půdě. 
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněné SDH ve  svých obcích organizují 
sběrové dny, během nichž občany buď samy navštíví, nebo určí místo, kam lidé 
mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které 
jim pomáhají například získat chybějící části vybavení.
kde spotřebiče odevzdáte zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá všechno pro to, abychom všichni měli odevzdání spotřebi-
čů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť z více 

než 12 000 míst zpětného 
odběru, kterou neustále 
zkvalitňuje. 
Kromě sběrných dvorů 
měst a obcí nebo kontej-
nerů v ulicích, u prodej-
ců a  na  dalších místech, 
ji doplňují také možnos-
ti odevzdávat spotřebiče 
při vytipovaných akcích. 
Obvykle to bývá navíc 
spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou 
například akce pořádané společně s největšími zoologickými zahradami pod 
společným názvem s  vysloužilci do  zoo. Návštěvníci zoologických zahrad 
v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak do stanice recyklace. Premiérový re-
cyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pravidelných 
spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných 
košů odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vy-
braných stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon 
s možností vyhrát nový spotřebič.
Jedinečnou možnost umístit své letité domácí pomocníky přímo do sbírek Ná-
rodního technického muzea dostali loni účastníci zářijového recyklačního ví-
kendu. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu 
ze vstupného, si odborníci z muzea vybrali ty nejzajímavější, které budou po-
stupně vystaveny.  
Aktuální informace o akcích a termíny jejich konání naleznete na www.elek-
trowin.cz.

František Bulíček

Harmonogram svozu odpadů 
Druh 

odpadu Datum Umístění nádob Čas
od do 

VO, Z 
4.10.2014 Radouňka   - Náv. rybník 8:00 9:00

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

VO, Z

4.10.2014 Otín                          - škola 11:30 12:30
- u váhy 12:35 13:35

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

VO, Z

11.10.2014 Buk                  - u kapličky 8:00 9:00
- Brož. zahrada 9:05 10:05

Matná 10:10 11:10
Děbolín 11:15 12:15

VO, Z  
11.10.2014 Políkno     - u bývalé školy 12:45 13:45

Horní Žďár 13:50 14:50

VO, Z
18.10.2014 Dolní Radouň     - pískovna 8:00 9:00

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

Z
18.10.2014 Nežárka     - Mládežnická 11:30 12:30

- křiž. Nežárecká, 
Jakubská

12:35 13:35

Z
18.10.2014 Sládkův kopec    - u hřiště 11:30 12:30

Stará cesta 12:35 13:35

Z
18.10.2014 Vajgar                  - Řečička 8:00 9:00

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

Z 18.10.2014 Piketa           - Žid. hřbitov 11:30 12:30

VO - velkoobjemový odpad
Z    - odpad ze zeleně

městská policie
Výpis z událostí
31. 8. 2014 pár minut po  21. hodině na  lince 
156 přijali strážníci oznámení, že na parkovišti 
u Kauflandu se potácí opilá žena, která „…právě 
usedá do svého vozidla, pokouší se rozjet a za-
stavuje o jiné vozidlo, bohužel o mé…“ Indispo-
novanou řidičku (57 let) se hlídce podařilo za-
stavit ještě dříve, než dojela na kruhový objezd 
u Kauflandu. Strážníci se snažili provést s řidič-
kou dechovou zkoušku, bohužel marně. Žena 
na místo výdechu do přístroje se z něj pokouše-

la sát. Když zjistila, že z přístroje nedostane ani 
kapku, tak po pátém marném pokusu odmítla 
spolupracovat a nedýchla už ani přivolané hlíd-
ce Policie ČR. Věcí se v rovině přestupku bude 
zabývat odbor dopravy MěÚ. 

3. 9. 2014 Kráska a zvíře? V 06.45 hodin si bar 
na čerpací stanici Agip vybral jako poslední šta-
ci po prohýřené noci muž (53 let) z Kardašovy 
Řečice.                                 (pokračování na str. 6)
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Z nedalekého nočního klubu se z posledních sil 
o berlích dovlekl právě sem a zde se po barman-
ce dožadoval alkoholu. Když mu toto přání ne-
bylo splněno, uprostřed provozovny povolil kal-
hoty a  svěrač, odhodil berle, skácel se na  zem, 
a přítomné osoby častoval sprostými nadávkami. 
Pomoc personálu odmítal, tak museli nastoupit 
strážníci, kteří hrubiána z  louže zdvihli, vyved-
li ven a posadili na nedalekou lavičku. Dechovou 
zkouškou byly naměřeny 2,45 promile.  Vzhledem 
k jeho motorickým „neschopnostem“ byl na mís-
to přivolán vůz RZS, který si muže odvezl. Nyní se 
bude zodpovídat z několika přestupků (proti ob-
čanskému soužití, proti veřejnému pořádku).

4. 9. 2014 ve 21.45 hodin byli strážníci požá-
dáni lékařem z  urgentního příjmu Nemocnice 

J. Hradec o kontaktování jedné ženy (59 let), je-
jíž manžel byl v odpoledních hodinách přivezen 
do nemocnice pro podezření z otravy houbami 
a ta se nyní potvrdila. Strážníci na nic nečekali 
a během chvilky byli na místě. Klepali, boucha-
li…nic. Provedli šetření u  všech sousedů, kte-
ří svorně tvrdili, že paní má otevřené okno, tak 
musí být doma. Když je pryč, tak okno vždy za-
vírá. Strážníci pod vidinou paní bojující v kře-
čích o život na nic nečekali a využili svého zá-
konného oprávnění otevřít byt. Vzpomněli si 
na znalosti vštěpované jim instruktory z mno-
ha výcviků a ze dveří zbyly třísky. Prohlédli byt 
a paní…nikde. Dalším šetřením zjistili, že může 
být i u dcery, což byla správná stopa a konečně 
paní živou a zdravou nalezli. Po otravě houba-
mi ani stopa. Na vysvětlenou, jak je to možné, 

řekla, že si vzpomněla, že manžel se již jednou 
houbami otrávil, tak proto ochutnala jen malou 
lžičku a on dojedl zbytek. Závěr: jediné, co jí ot-
rávilo život, byly rozbité dveře od bytu. 

7. 9. 2014 v 01.30 hodin musela hlídka stráž-
níků zakročit na Tyršově stadionu, kde končili 
Pivní slavnosti a tři, pěnivým mokem rozkurá-
žení kohouti (45, 48, 30 let), se do sebe pustili, 
zpočátku verbálně a později přišly na řadu i pěs-
ti. Když zakročila ochranka, tak agresivita rvá-
čů se otočila proti ní. Strážníkům se podařilo 
horké hlavy uklidnit a nyní po důkladném vy-
střízlivění přijde trest v podobě blokové pokuty 
za přestupek proti občanskému soužití.

Rudolf Gabriel

policie Čr
ZEBRA se za tebe nerozhlédne
Policisté na jihu Čech připomínali chodcům, jak správně přecházet vozovku. 
Na Jindřichohradecku se dopravní policisté i policisté z obvodních oddělení 
cíleně zaměřili na přechody pro chodce. V rámci celorepublikové dopravní 
akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zvýšili dohled 
nejen nad dětmi, které přes frekventované komuni-
kace přicházejí do škol, ale i nad všemi dospělými. 
Cílem akce bylo připomenout chodcům, ale i řidi-
čům pravidla bezpečnosti silničního provozu v této 
oblasti. Na  vybraných školách pak policisté se žá-
ky na  toto téma pobesedovali. Vedle bezpečnosti 
na přechodech se zaměřili i na problematiku jízdy 
na kolech. S dětmi dopravní policisté prověřili jejich 
znalost dopravních značek, řešení dopravních situa-
cí a znalost základních pravidel silničního provozu. 
V  Jindřichově Hradci proběhla  akce 2. září 2014 
od  7.00 do  8.00 hodin   na  křižovatce U  Troji-
ce.   Preventivní akce se zúčastnili  dopravní policisté prap. Rastislav Kačeňák 
a pprap. Jan Prokeš společně s tiskovou mluvčí por. Hanou Millerovou, kdy 
společně poté pobesedovali s prvňáčky ve 3. základní škole.
Policisté při těchto akcích připomínají všem chodcům jak správně přechá-
zet  vozovku, i  skutečnost, že chodci mají také určitá  práva  a  povinnosti. 
Preventivní akce zebra   je zaměřena na kontrolu dodržování pravidel pro 

přecházení pozemních komunikací, na odbourání mýtu o absolutní před-
nosti chodců na přechodech pro chodce. Slogan „Zebra se za  tebe neroz-
hlédne“ má připomenout, že vstupem na silnici bez rozhlédnutí člověk ris-

kuje vlastní život.
Příčinou mnoha tragických nehod je také nedosta-
tečná viditelnost chodců. Tu lze zvýšit vhodnou bar-
vou oblečení a doplňky z reflexních materiálů, kte-
ré odrážejí dopadající světlo až na vzdálenost 200 
metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za sní-
žené viditelnosti. 
Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a  flourescenční materiály 
a  kombinujte  je, abyste byli dobře vidět za  světla 
i za tmy,
2. reflexní předměty umístěte nejlépe na konci ru-
kávů,  blízko kolenům a  do  úrovně pasu (cyklisté 

také na přilbu a kolo),
3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluo-
rescenčními bezpečnostními prvky.
Kampaň podpořili: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, BESIP Mi-
nisterstva dopravy ČR, ALTIMA - reflexní prvky a poprvé i společnost Chu-
pa Chups.

Prevence: 
kontroly rekreačních objektů 
S nástupem podzimu, v průběhu zimy až do příchodu jara kontrolují po-
licisté z obvodních oddělení ve spolupráci s kynology a jejich čtyřnohými 
pomocníky rekreační objekty i chatové osady. Policie na Jindřichohradec-
ku zaznamenala četné případy vloupání do chat a chalup.

S  nástupem podzimního období a  v  průběhu zimy, bohužel,   vloupání 
do rekreačních objektů výrazně přibývá.

Rekreační  objekty před zimou jejich majitelé  uzavírají  a  opouštějí, při-
čemž se vracejí zpět až s příchodem teplejšího počasí. Policie opětovně 
upozorňuje majitele chat a chalup, aby svým zodpovědným přístupem ne-
dávali 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. na-

pojení na PCO)        
• zabezpečte si rekreační objekt (zámkový systém, odolné dveře, zamy-

katelné okenice)   
• 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 – uklizený sníh budí 

zdání neustálé kontroly  
• při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte 

po zlodějích a věc oznamte neProdleně Policii čr na linku 158!
• vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznam-

te do policejního protokolu
• není vhodné veškeré dveře uvnitř objektu řádně uzamknout, protože 

„nečekaný  host“  překážky, které jsou mu kladeny do  cesty,  překoná 
a tím i podstatně zvýší následnou škodu nejen na dveřích, ale mnohdy 
i na zařízení chaty či chalupy 

(pokračování na str. 7)
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Policisté z  jednotlivých obvodních oddělení provádějí opakovaně pre-
ventivní kontroly. Když policista, tzv. územák, který má v působnosti pří-
slušnou lokalitu s  rekreačními objekty, zkontroluje daný objekt, zasune 
za dveře či okenici kontrolní kartičku. Z kartičky  pak majitel chaty či cha-
lupy zjistí, kdy byl jeho objekt naposledy kontrolován policií. Na kartičce 
je dále uveden kontakt na příslušné obvodní oddělení PČR pro případ, že 

objekt navštívil nezvaný host. Majitel chaty či chalupy tak ihned vyrozumí 
policii, která přijede na místo narušeného objektu.
Pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazová-
ním neformálních vztahů s chalupáři policisté předcházejí možné majet-
kové kriminalitě!

 Hana Millerová

spoleČenská kronika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 5. září 2014 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. 
Přivítány byly tyto děti:
Friš František, Tetiva Jáchym, Haneflová Zuzana, Jelínek Filip, Jirušová Kateřina, Knotek Kryštof, Matoušek Adam, Muster Jáchym, Sosnovcová Natá-
lie, Šotola Matyáš a Vávrů Martina.
Další vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo 19. září 2014. Při-
vítány byly tyto děti: Hendrych Marcel, Fogl Vojtěch, Chyška Marek, Jaroš Šimon, Kolář Alex, Konečný Jakub, Kozár Šimon, Mašek Ondřej, Poleč Filip, 
Ševčuková Gabriela, Tománek Vojtěch, Váchová Kristýna a Zwickerová Elen.

Karolína Průšová

Slovo kněze: křest
Slovo KŘEST se ve  společnosti z  jeho původního církevního významu 
etablovalo na širší metaforický význam. Znamená také slavnostní pojme-
nování nebo veřejné uvedení, sice přitažlivý převzatý rituál, ale bez obsahu 
- víry. Proto stojí za připomenutí jeho původní význam a smysl. Samotné 
slovo křest je překladem řeckého slova baptisma - ponoření. To je obřad, 
který se užíval a dodnes v symbolickém významu užívá především v křes-
ťanství. V Bibli se píše, jak Jan (Křtitel) pokřtil v Jordáně samotného Ježíše. 
Od tohoto okamžiku začal Ježíš veřejně působit a viditelně na něm spočí-
vala moc Boží.
Po svém zmrtvýchvstání Ježíš ukládá svým apoštolům: „Jděte ke všem ná-
rodům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha sva-
tého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Závěr evangelia podle 
Matouše).
Apoštolové a jimi vytvořená církev uskutečňují dodnes tento Ježíšův příkaz. 
Křest se děje ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, tedy ve jménu pravého 
a Trojjediného Boha. Činí se buď tradičně ponořením, ale dnes již častěji li-
tím vody na hlavu křtěnce. Vidíme, že jsou dvě podmínky pro platnost křtu: 
a) ve jménu pravého Boha (Nejsvětější Trojice); b) použitím vody.

Důsledkem křtu je přítomnost Boží milosti, která je nutná pro spásu člově-
ka. Křest tedy na jedné straně znamená rozhodnutí se pro Boha a ze strany 
Boží udělení milosti a nezrušitelné pečetě v duši, symbolu vyvolení ke spáse, 
k osobnímu a věčnému patření Bohu. Křest dále způsobuje odpuštění jak pr-
votního hříchu, tak všech hříchů učiněných do křtu. Nikdo by proto neměl 
brát na lehkou váhu své rozhodnutí a následné přijetí křtu!!!
V praxi se křtí již malé děti, za které toto rozhodnutí a vyznání víry činí 
rodiče. Není však vůbec řídkým jevem i křest dospělého. Ten se však musí 
na křest připravit, musí znát obsah víry, pro kterou se rozhoduje.
Protože působení Boží milosti nemůžou klást překážku lidské okolnosti, cír-
kev používá také pojem „křest krve“, kdy je někdo pro skutečnou víru v Boha 
zabit. Existuje však také spousta lidí, kteří neznají Krista a církev, nebo sice 
po něm touží, ale pro různé okolnosti nemohou o křest požádat. V takovém 
případě hovoříme o „křtu touhy“. Nemůžeme však svádět naši lenost a ne-
ochotu poznat a rozhodnut se pro Boha na to, že „jsem toužil“ nebo „věřil 
v něco nad námi“. Neboť Ježíš zakončuje svá slova: „Kdo uvěří a přijme křest, 
bude spasen“, také slovy: „kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Závěr evan-
gelia podle Marka).

P. Jiří Špiřík
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 13. 8. 2014 do 13. 9. 2014 nás opustili: 

František KARTÁK, Lomnice nad Lužnicí 3. 3. 1926 13. 8. 2014
Růžena BUŠTOVÁ, Staňkov 24. 9. 1938 14. 8. 2014
Bohuslav NOVÁK, Jindřichův Hradec 9. 9. 1953 15. 8. 2014
Marie ŠETKOVÁ, Otín 20. 8. 1910 15. 8. 2014
Anna LABANCOVÁ, Plavsko 6. 8. 1920 15. 8. 2014
Pavel VACEK, Nová Bystřice 8. 5. 1963 17. 8. 2014
Ladislav VÍŠEK, Jindřichův Hradec 7. 12. 1935 19. 8. 2014
Marie DOLEŽALOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 10. 1933 20. 8. 2014
Milada POULKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 7. 1928 21. 8. 2014
Božena KRÖPFLOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 7. 1936 21. 8. 2014
Václav CIBULKA, Jindřichův Hradec 10. 6. 1947 22. 8. 2014
Zdeněk KADLEC, Jindřichův Hradec 27. 3. 1934 23. 8. 2314
Vojtěch, PEŠTUKA, Jindřichův Hradec 16. 5. 1944 24. 8. 2014
Anděla KUBÁNKOVÁ, Člunek 11. 3. 1960 25. 8. 2014
Rudolf ZÁKRAVSKÝ, Otín 25. 11. 1936 30. 8. 2014
Miloš BUDÍN, Plavsko 17. 5. 1936 30. 8. 2014
František MICHL, Kunžak 12. 9. 1933 31. 8. 2014
Jan PAULÍK, Lomy 24. 5. 1943 2. 9. 2014
Františka KROMÍCHALOVÁ, Kruplov 24. 2. 1927 2. 9. 2014
Vladimír VOLF, Nová Bystřice 7. 1. 1929 3. 9. 2014
Kristýna BURDOVÁ, Nová Bystřice 25. 1. 1992 3. 9. 2014
Eva BERNATOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 12. 1933 3. 9. 2014

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

Foto: Veronika Duchoňová

Františka ČERMÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 10. 1916 5. 9. 2014
Ladislav CEPÁK, Žíteč 6. 2. 1932 6. 9. 2014
Josef SUK, Stráž nad Nežárkou 8. 1. 1943 7. 9. 2014
Zdeněk KOMÁREK, Hutě u Příbraze 30. 9. 1973 7. 9. 2014
Stanislav MARYŠKA, Studnice 5. 4. 1926 8. 9. 2014
Jan HOUDEK, Kardašova Řečice 14. 6. 1946 8. 9. 2014
Milan  MAREŠ, Malíkov nad Nežárkou 28. 8. 1986 13. 9. 2014

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtíJméno, příjmení, bydliště

Pěkný čin
Soukromník p. Fr. K. Teinitzer zhotovil sám 12 
berlí a odevzdal tyto v naší administraci, s přá-
ním, by odevzdány byly správě vojenských ne-
mocnic pro domácí pochůzku raněných vojínů. 
Odvedli jsme. 

Dešťoměrná a teploměrná zprá-
va za měsíc září 1914
První třetina měsíce až do  11. září byla nád-
herná, stále bylo jasno a slunečno a v poledne 
teploměr 7x ukazoval ve stínu na severní stra-
ně, kam slunce nikdy nesvítí, přes +20 oC, nej-
více +24,5 oC dne 1. září. Nejtepleji bylo dne  
1. září ráno +16,8 oC, v poledne +24,5 oC a večer  
+18,4 oC a  průměrná teplota toho dne by-
la +19,8 oC, o  málo nižší než největší teplota 
v červenci a v srpnu. Ale dne 11. září po jasném 
a slunečném dnu přišla v noci v 11 hodin silná 
bouře s prudkým lijavcem a kroupami, vítr na-
stal západní a počasí se obrátilo a od 12. září jest 
skoro stále podmračeno a  deštivo a  jen 5 dnů 
bylo sice oblačno. Vítr vanul východní

(pokračování na str. 9)

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

Říjen 1914 přinesl do našeho města, vstřebávajícího po předchozí dva měsíce válečné události, jisté zklid-
nění. Započala běžná školní docházka, i když právě v budovách chlapecké a dívčí měšťanské školy byly 
zřízeny nemocnice pro 350 raněných vojínů 75. pěšího pluku. Výuka se tedy přesunula do jiných objektů. 
Velkou pozornost věnovali již od vyhlášení války občané různým veřejným sbírkám. Nejdříve zdejší ob-

čané přispěli penězi, materiálem i potravinami v době odjezdu 75. pěšího pluku na frontu. V Jindřichově Hradci byl založen místní válečný komitét, 
stálou sbírku pořádal Červený kříž. Jednorázové sbírky se konaly například během tzv. „květinových odpolední“. Sídlo většiny stálých sbírek se soustře-
dilo do administrace listu Ohlas od Nežárky. Redakce týdeníku se tak stala důvěryhodným styčným bodem místních občanů s mocnářstvím, nemoc-
nicemi a dalšími organizacemi, které pomoc zprostředkovávaly. Za svou záslužnou činnost požíval týdeník velké důvěry a byl též po válce odměněn.

1. října 1914
Počet žáků
Přihlášených počátkem školního roku 1914-
1915 na  obecné škole do  I. řídy 84, do  II. 93, 
do III. 90, do IV. 91, do V. 111 žáků, na měšť. 
škole do I. 115, do II. 58, do III. 48 žáků.

Vyučování žákyň zdejší školy 
obec. a měšť. započne následovně:
a) V budově c.k. vyš. gymnasia sejdou se žáky-
ně I., II. A III. tř. měšť. dále IV. a V. třídy obecné 
dne 3. října o 2. hod. odpoledne.
b) V  domě židovské obce (v  místnosti bývalé 
německé školy) sejdou se žákyně III. tř. obecné 
šk. dne 2. října o 8. hodině ráno, žákyně II. tř.  
obec. v  týž den o 10. hodině dopoledne a žák.  
I. tř. obec. ve 2 hodiny odpoledne.
c) V  budově klášterní sejdou se žákyně jed-
noročního učebného krusu (IV. tř. měšť.) dne  
2. října v 8 hod. ráno.

Povinné hlášení nakažlivých nemocí
Mezi raněnými a  nemocnými dopravenými 

z bojiště vyskytla se onemocnění úplavicí. Pro-
tože pak mnozí zranění, např. důstojníci, do-
jíždějí nikoliv s  uzavřenými transporty, nýbrž 
osobními vlaky a  mnoho raněných nebo ne-
mocných jest částečně po  začátečním nemoc-
ničním ošetřování v  domácí péči, upozorňuje 
se na  to, aby u  osob, které přibudou z  bojiště 
(ranění a  nemocní, dále tolikéž pak uprchlíci 
atd.), byl vzat zřetel na  vyskytnutí se nakažli-
vých nemocí.

Válečná cigareta
Koncem září byl dán do oběhu nový druh ciga-
rety pod názvem „Austria“. Cena cigarety usta-
novena jest na 4 h, z čehož 1 h tabáková režie 
věnuje účelům válečné péče.

9. října 1914
Čestnou smrt 
Na bojišti nalezli, pokud zdejšímu velitelství by-
lo oznámeno, setníci pp. Max Bulla, Jan Huber, 
Max Wesener a Bedřich Wimmer, poručíci Ji-
ří Welten a Josef Plešák. Čestná památka budiž 
jim zachována. 
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do 11. září a od té doby téměř stále jest silný zá-
padní vítr. Průměrná teplota v září jest 11,9 oC 
(loni byla +12 oC). Podzim nastalý je velice ne-
vlídný stálým deštěm a chladem.

Hrncem do hlavy
Paní P. Štěpánová, majitelka domu, byla dne 
26. m.m. A.Ř., manželkou rozvážeče uhlí 
uhozena email. hrncem do hlavy a způsobe-
no jí lehké poranění. Případ ten oznámen byl 
na strážnici. 

Pomocná akce. Rozdělení výtěž-
ku akce „Zlato za železo“
Vzhledem k  četným dotazům ohledně známé 
akce „Zlato za železo“ zahájené společností ra-

kouského stříbrného kříže uvádí se toto ve vše-
obecnou známost: 40% čistého výtěžku této ak-
ce použije se ku podporování rodin do zbraně 
povolaných, 40% ku podporování vdov a  si-
rotků po padlých a 20% ku plnění statutárních 
povinností společnosti rakouského stříbrného 
kříže. 

30. října 1914
Vyznamenání na bojišti
Vrchní velitelství armády jmenovalo záložního 
desátníka p. Leopolda Singra kadetem v záloze 
v  uznání zvláště vynikajících výkonů před ne-
přítelem. Pan kadet Leopold Singer jest synem 
zdejšího továrníka p.  Zikmunda Singera a  jest 
přidělen sporovému parku muničnímu čís. 2 
na severním bojišti. 

V zajetí ruském
Pan Václav Řehák, inženýr zdejšího c.k. okres. 
hejtmanství sloužící jako poručík u  česko-
-budějovického pluku domobraneckého oci-
tl se v ruském zajetí. Podle zprávy, kterou za-
slal přes Ženevu, nalézá se nyní v sibiřském m. 
Omsku.

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu od  12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

…abychom nezapomněli                Pamětní deska na židovské synagoze
Po 2. světové válce byla na fasádu bývalé ži-
dovské synagogy v  Kostelní ulici umístěna 
bronzová deska s Davidovou hvězdou a tex-
tem: „Zde vzývali svého Boha naši souvěr-
ci, kteří byli za  okupace nacisty umučeni“. 
Prostými krátkými slovy dodnes připomíná 
utrpení a násilí páchané na židech v průbě-
hu 2. světové války, ale také historii židovské-
ho osídlení v  Jindřichově Hradci a původní 
funkci budovy, na níž je umístěna.
Již na  konci 13. století dostal Oldřich II. 
z  Hradce povolení usadit ve  městě židy. 
Nejstarší dochované doklady o  zdejším ži-
dovském osídlení pocházejí ale až z  1. po-

loviny století následujícího. V  roce 1682 tu žilo šest, v  roce 1779 devět 
a  v  roce 1793 patnáct židovských ro-
din. Když v  polovině 19. století získali 
židé rovnoprávnost, stěhovali se do vel-
kých měst. V Jindřichově Hradci bydle-
lo v roce 1849 dvanáct rodin (75 osob), 
o  třicet let později to bylo už čtyřicet 
rodin (301 osob). V  období mezi dvě-
ma válkami žilo ve městě více než 200 
obyvatel židovského vyznání. Židovské 
domy byly již v  16. století soustředěny 
v uličce na severním okraji města u hra-
deb. V dnešní Kostelní ulici je od 1. po-
loviny 18. stol. doložen blok čtyř židov-
ských obytných domů přestavěných 
do  dnešní podoby po  požáru města 
v roce 1801. Stojí zde také již zmíněná 
synagoga postavená roku 1770, pozdě-
ji rozšířená a  rekonstruovaná v  novo-
gotickém slohu. Náboženským účelům 
židovské obce soužila do  roku 1941, 
od roku 1952 ji využívá Československá 
církev husitská. Židovský hřbitov byl 
založen na  výšině nad levým břehem 
řeky Nežárky jižně od  města snad již 
okolo roku 1400, od 16. století byl ně-
kolikrát rozšířen. Nejstarší dochovaný 
náhrobek pochází z roku 1638.
Jindřichohradečtí židé se významným 
způsobem podíleli na industrializaci re-
gionu. Již ve 30. letech 19. století zde za-
ložili své textilní továrny Ignatz Bobele 
a Josef Kaufried. Ve 20. století podnika-
li v J. Hradci pánové Z. Singer, E. Herr-
mann, M. Schulz a  další. Nedílnou 

součástí života Jindři-
chova Hradce byla rov-
něž židovská inteligen-
ce. Do české historie se 
nejvýrazněji zapsal jin-
dřichohradecký rodák, 
advokát, politik a  spi-
sovatel JUDr.  Eduard 
Lederer, narodil se tu 
i  světoznámý dirigent 
Kurt Adler či malíř Ro-
bert Piesen.
Do osudu českých židů tragicky zasáhla okupace Československa nacis-
tickým režimem, který občany židovského původu krutě pronásledoval. 
I v Protektorátu Čechy a Morava byla uplatňována rasová kritéria pod-

le tzv. norimberských zákonů, židé ne-
směli svobodně nakládat s  vlastním 
majetkem, nesměli se pohybovat mi-
mo své bydliště a  účastnit veřejného 
života, později též vykonávat veřejné 
bohoslužby, židovské děti byly vylouče-
ny ze škol. V říjnu 1941 byla zahájena 
systematická deportace židů, zpočátku 
do Lodže, od konce roku do nově zříze-
ného ghetta v  Terezíně. Počátkem ná-
sledujícího roku byl ve Wannsee přijat 
zločinný program tzv. „konečného ře-
šení“ židovské otázky, představující fy-
zickou likvidaci příslušníků židovského 
národa. 
Rovněž jindřichohradečtí židé by-
li od začátku okupace diskriminováni, 
přišli o  své průmyslové podniky, živ-
nosti i obchody a byli využíváni k ne-
kvalifikovaným pracím, např. při úkli-
du města. Postupně jim bylo zabráněno 
účastnit se společenského a kulturního 
života a od 1. října 1941 museli všichni 
židé starší šesti let povinně nosit žlutou 
hvězdu s nápisem „Jude“. Židovská ko-
munita existovala v Jindřichově Hrad-
ci do  května 1942, kdy byla převáž-
ná část jejích příslušníků deportována 
do Terezína a odtud do koncentračních 
a  vyhlazovacích táborů. Židovská ná-
boženská obec už nebyla po válce v Jin-
dřichově Hradci obnovena. 

František Fürbach, Štěpánka Běhalová

Pamětní deska

Jindřichohradecký rabín 
Michael Rachmuth

Židovská synagoga v Kostelní ulici
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Bobeláček se na kolech počtvrté poznával okolní krásy
Pokud se nějaká akce koná již počtvrté, uskutečňuje se každoročně a už 
má své příznivce, kteří se na ni těší, pak již se dá pomalu hovořit o tradici. 
Takové renomé už si za čtyři pokračování získala cykloturistická vyjížď-
ka s názvem „Tour de Bobelovka“, jíž i letos uspořádalo občanské sdružení 
Bobeláček z Otína.
„Jeli jsme ve dvou skupinách. Jedna část si zvolila pětačtyřicetikilometrovou 
trasu, která startovala z cyklostezky na Jakubu a jela přes Děbolín, Barboru, 
Holenský Dvůr,“ popsala delší z tratí hlavní organizátorka Věra Neidrová. 
Sama zvolila o 10 kilometrů kratší distanci, jež vedla od nádraží v Karda-
šově Řečici do Cikaru. „Naše sestava se nejprve svezla z Jindřichova Hrad-
ce vlakem, teprve poté jsme sedli na kola,“ uvedla pořadatelka. V Cikaru 
se oba balíky spojily a utvořily osmadvacetičlenný peloton, jenž vyrazil 
na zpětnou štreku k okresnímu městu. Výletníci projeli kolem jezu Metel 
na Nežárce, dali si zaslouženou baštu na Pecáku v Evženově Údolí na bře-
hu rybníka Dolní Vydýmač a poté se s příjemnými zážitky navrátili přes 
Roseč a Buk zase domů. „Moc jsme si to společně užili, počasí nám přálo. 
Pro mnohé byl výlet o objevování nových koutů našeho krásného regionu,“ 
usmívala se Neidrová.

Roman Pišný

Nadešel čas moštování
Od září probíhá vedle zahrádkářské prodejny v  ulici Na Hradbách moštování jablek. Objednávky přijímá  
p. Pokorná na tel. čísle 381 242 395. Cena za 1 kg jablek je 5 Kč a pro členy zahrádkářů 3 Kč za 1 kg. Je nutno si 
donést nádoby na mošt, výlisky není nutné odnášet. 

Irena Olivová

Podzim v Oknech
Zatímco podzimní příroda odmění své 
milovníky nádhernými barvami a vzápě-
tí se chystá uložit k zimnímu odpočinku, 
v  Oknech na  podzim začíná nový život 
a  nová naděje. Konkrétně se tento nový 
život týká všech dobrovolnických progra-
mů. A tak se středoškoláci i vysokoškolá-
ci mohou setkat na besedách s koordiná-
tory programů, kteří nabízejí zajímavou 
životní zkušenost, rozšíření vztahové sítě 
o nové kamarády, zážitky z individuálních 
schůzek i  ze společných programů. A  ti 
odvážlivci, kteří vydrží a jsou prací zaujati, 
mají možnost skvělých skupinových zážit-

ků na táborech. V letošním roce fungují v Oknech již čtyři dobrovolnické 
programy. Pokusím se vám je stručně přiblížit:
Program Pět P (Přátelství Péče Prevence Podpora Pomoc) je volnočasový 
program pro děti od 6 do 15 let, které to díky zdravotnímu handicapu mají 
těžší než jejich vrstevníci. Běžný typ volnočasových aktivit je pro ně málo 
dostupný. Pět P jim nabízí kamaráda staršího 18 let, s nímž mohou jed-
nou týdně strávit 2-3 hodiny času. Zázemí programu tvoří klubovna v Bí-
lém domě, dobrovolníci ale využívají také kino, 
bazén, cukrárny a  další možnosti, které naše 
město nabízí. Dobrovolníci se schází jednou 
měsíčně při společné supervizi, kde mají mož-
nost sdílet své zážitky, ujasnit si postoje a osob-
ní hranice, načerpat nové zkušenosti. koordi-
nátorka hana dlouhá, tel: 725 060 392
D-klub je program určený pro obyvatele Do-
mova seniorů v  Otíně. Dobrovolníci jednou 
v  týdnu navštěvují vybrané uživatele, věnu-
jí se jim formou rozhovorů a  různých společ-
ně zvolených aktivit (čtení, luštění křížovek, 
hraní společenských her). Jedenkrát v  měsíci 

se dobrovolníci schází ke  společné su-
pervizi. koordinátorka Jana Vojáčková,  
tel: 775 633 088
sportovní klub kapři se zabývá přede-
vším plaváním a sportovními aktivitami 
pro děti i dospělé s různými druhy zdra-
votního postižení. Plavci se scházejí tři-
krát v  týdnu v  krytém bazénu v  Jindři-
chově Hradci, několikrát ročně se účastní 
závodů, jezdí na sportovní tábory a po-
řádají skvělý závod „Vajgarský kapr“. ko-
ordinátor ivan Jůna, tel: 776 225 034
spolu (Společně, Přátelsky, Otevřeně, Laskavě, Užitečně) je zcela nový 
volnočasový program určený především pro dospělé uživatele sociálních 
služeb v Oknech. Zahrnuje různé formy aktivně tráveného společného ča-
su – například výuku základů cizího jazyka, společné návštěvy kulturních 
nebo sportovních akcí, výlety, víkendová setkání. Dobrovolníkům, půso-
bícím v tomto programu, je nabízena individuální supervize. koordiná-
torka andrea kröpfelová, tel: 773 040 883
Pro všechny výše jmenované programy hledáme a  vítáme nové dobro-
volníky, starší 18 let, kteří jsou ochotní absolvovat výcvik dobrovolníka, 

vstoupit do smlouvy na 1 rok a spolu s ostatní-
mi realizovat zvolený program dle jeho vnitř-
ních pravidel. Zároveň zde chci poděkovat 
Střední zdravotnické škole, se kterou již mno-
ho let krásným způsobem spolupracujeme a ze 
které bývá nejvíce dobrovolníků mezi Kapry 
a D-klubem. Otevřené dveře však mívá i Gym-
názium Vítězslava Nováka a  Fakulta manage-
mentu, kontakty hledáme i na dalších středních 
školách v  Jindřichově Hradci. Každý člověk, 
který má dobrou vůli a  chce něco zajímavého 
s námi prožít, je srdečně vítán!

Drahomíra Blažková
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ChCete náS?
Vendulka, fena, kříženka labradorského retrívra, 3 roky, 
kastrovaná
Vendulka je krásná statná kříženka,  
s ostatními pejsky bezproblémová. Na 
vodítku i na volno chodí perfektně, na 
přivolání přijde. Je nenáročná, vděč-
ná za pohlazení. Má špatné zkušenosti 
s lidmi a zprvu kontakt s cizími nevyhledává, po lepším sezná-
mení je však velký mazel a vděčný společník. Je zvyklá žít venku.
kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův hradec)
 

Miriam, kříženka, fena, cca 2 roky
Miriam je kontaktní mladá fen-
ka středního vzrůstu (cca 15 kg).  
S ostatními pejsky vychází dobře, 
snese i kočičky. Na vodítku chodí 
obstojně, na volno se drží člověka.  
V současné době pečuje o svých  
5 štěňátek. Štěňátka budou k adopci od 3. listopadu.
kontakt pro zájemce -  603 219 149 (Jindřichův hradec)
 

Zorka, kříženka teriéra středního vzrůstu, fena, cca 2 roky
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Zorka je aktivní, mazlivá fenka, podle jejího 
chování si nic špatného neprožila. Lidi mi-
luje, chodit bez vodítka venku jí nedělá pro-
blém. S ostatními psy se snese bez problémů. 
Vhodná do domku se zahradou s přístupem 
dovnitř, ale může být i v bytě. Potřebovala by 
aktivního majitele, který by se jí věnoval a chodil s ní na dlou-
hé procházky. Vhodná i na různé sporty, je mladá a učenlivá Je 
ale pohublejší, takže budeme muset naučit Zorku na pravidel-
nou stravu. 
kontakt pro zájemce - 725 040 435 (nové hrady)
 

Štěňata, kříženci staforda a německého ovčáka, 2 pejsci 
a 1 fenka, 5 měsíců
Majitelka daruje štěňata. Jsou kontaktní, ale 
budou i dobří hlídači.
kontakt pro zájemce - 774 041 137 
(halámky)
 

Harry, německý ovčák, pes, 7 let
Pes po zemřelých majitelích. Zvyk-
lý na kočky a děti, ostatní pejskové 
nevyzkoušeni. Bohužel bez výchovy, 
ale na zavolání přijde, ale když má 
možnost, tak utíká. Pes žije venku na 
uzavřeném dvoře.
kontakt pro zájemce - 602 139 464 
(třeboň)
 

Justa, kočka, 1 rok, kastrovaná
Justa je velice mazlivá kočička. Zvyk-
lá v bytě i na ostatní kočičky a nebojí 
se ani pejsků. Miluje lidi včetně ma-
lých dětí. Na levém očičku má bí-
lý flek, je to způsobeno starým zra-
něním, kde došlo ke srůstu rohovky  
s čočkou. Justu to ale nijak neomezuje a ona sama se tím vů-
bec netrápí.
kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův hradec)

Cibela z.s. - www.cibela.cz
Tel. 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www.psi-jh.estranky.cz
 

Klára Černá

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

ÚKAZy NA ObLOZe V říJNu 2014:
Merkur je vidět koncem října ráno nad východním obzorem, Venuše je nepozorovatelná. Mars a Saturn 
zachytíme při troše štěstí již jen počátkem měsíce, chvíli večer nízko nad jihozápadem, Jupiter je pozoro-
vatelný ve druhé polovině noci. uran je již nad obzorem po celou noc, Neptun většinu noci, kromě jitra. 
Pozorování Měsíce je velice pěkné, zvláště v období kolem první čtvrti, kdy je Měsíc Sluncem osvětlován 
z boku a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz tak můžeme 
lépe vnímat prostorově, což je velice působivé. Měsíc projde 1. října první čtvrtí, 8. října nastane úplněk, 
15. října poslední čtvrť, 23. října nov a 31. října opět první čtvrť. 6. října v 11.00 hodin je Měsíc v přízemí 
(362 494 km) a 18. října v 7.00 hodin je Měsíc v odzemí (404 860 km). I Slunce je zajímavé, za jasného po-
časí v jeho fotosféře uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny, speciálním 
dalekohledem uvidíme i erupce a jejich vývoj. Podzimní obloha, stejně jako v kterémkoliv jiném ročním 
období, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajíma-
vých oblastí a objektů, zvláště za dobrých pozorovacích podmínek, tedy oblohy bez oblačnosti, oparu, 
či Měsíčního svitu. Dne 23. 10. v 12.56 hodin Slunce vstupuje do znamení štíra. Dne 26 října 2014 
končí letní čas (SeLČ)! Proto v neděli 26. 10. ve 3.00 hodiny ráno vrátíme ručičky u hodin zpět na 2. 
hodinu ranní. V tuto dobu začíná opět platit správný, středoevropský pásmový čas (SeČ) ! ! ! V říj-
nu nás čeká též Podzimní Den Astronomie. Podrobnosti budou uveřejněny během začátku října. 

Další zajímavosti oblohy v říjnu roku 2014: 
7. 10. ve 22.00 hodin – Uran v opozici se Sluncem,

26. 10. ve 3.00 hodiny – trpasličí planeta Eris v opozici se Sluncem,
16. 10. ve 22.00 hodin – Merkur v dolní konjunkci se Sluncem,

17. 10. ve 24.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,8° jižně; Měsíc v blízkosti Jupiteru pozorovatelný 
18. 10. po 2. hodně ranní)

21. 10. vrcholí meteorický roj „Orionidy“, předpokládaná frekvence je cca 20 meteorů/hod.
25. 10. v 9.00 hodin - Venuše v horní konjunkci se Sluncem a téhož dne v 18.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Satur-
nem (Měsíc 0,2° severně; zákryt Saturnu Měsícem (vstup) by za příznivých podmínek mohl být pozorovatelný ze 

západní poloviny ČR těsně nad obzorem)
26. 10. v 17.00 hodin – planetka Pallas v konjunkci se Sluncem

28. 9. ve 14.00 hodin - Mars v konjunkci s Antarem (α Sco; Mars 3,1° severně) 
29. 9. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 1,7° severně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v říjnu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý, čtvrtek 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) dospělí: 20 kč, děti: 10 kč

Čtěte!!!
• V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
• V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 hodin a ja-

ko náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem.

• Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení příslušného platného 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

Vstupné (není-li 
uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 

po předchozí domluvě)

v rámci běžné otevírací doby 
o víkendech a svátcích (pro ex-
kurze po předchozí domluvě)

dospělí 20 Kč 40 Kč 60 Kč

děti do 15 let 10 Kč 20 Kč 30 Kč

Happy from Jindřichův Hradec
Skupinka tří mladých studentů (Tereza Mikulová, David 
Korbel, Lukáš Korbel) natáčela během letních prázdnin vi-
deoklip k  písničce Happy od Pharrella Williamse. Video 
může posloužit turistům jako průvodce, aby se koukli na 
místa, kde všude jsou mladí lidé šťastni, anebo může měs-
to i malinko proslavit, neboť se jedná o celosvětový projekt, 
do kterého se zapojila města jako například Paříž, či New 
York. Touto cestou bychom rádi poděkovali panu starostovi 
Ing. Stanislavu Mrvkovi, Zuzaně Bedrnové a celému městu 
za podporu našeho projektu. Chcete-li se i vy podívat, na jakých místech jsme v našem 
městě nejšťastnější, video najdete na webu města www.jh.cz či na sociální síti Youtube 
pod názvem Happy from Jindřichův Hradec. Děkujeme, že můžeme být happy. 

Tereza Mikulová
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V říjnu nabídne Městská knihovna v Jindřichově Hradci zajímavý program 
městská knihovna v rámci 18. ročníku týdne knihoVen (6-12. 10. 2014) připravila pro své čtenáře a návštěvníky zajímavé akce, např.:

• talk-show s populárním spisovatelem Vlastimilem Vondruškou   
(2. 10. od 17.00 hodin)

• cestopisná beseda Vojtěcha Trčky „island – země ohně a ledu“   
(7. 10. od 16.30 hodin)

• setkání s českobudějovickým rodákem, spisovatelem Františkem nied-
lem, autorem historických thrillerů (9. 10. od 16.30 hodin)

• ocenění nejstarších aktivních seniorů naší knihovny

• rozšíření služeb na pobočce Vajgar o půjčování čtečky elektronických 
knih

• vyhlášení amnestie pro zapomnětlivé čtenáře    
(pouze v Týdnu knihoven, 6-12. 10.)

• zahájení pravidelného veřejného předčítání pohádek dětem   
 (7. 10. od 16.00 hodin) 

• oblíbený prodej vyřazených knih (od 1. 10.)

Po celý měsíc budou v Městské knihovně Jindřichův Hradec  probíhat zajímavé přednášky, výstavy, autorská čtení, bližší informace naleznete  na letáč-
cích v knihovně, plakátech a na našem webu www.knihjh.cz. srdečně zveme do městské knihovny.

Tomáš Dosbaba, Simona Pavlišová

k Týdnu knihoven se připojí také knihovna Fakulty managementu 
V  týdnu od  6. do  12. října 2014 se uskuteční celostátní akce s  názvem 
Týden knihoven pořádaná Svazem knihovníků a  informačních pracov-
níků SKIP. Cílem je podpora četby a podpora využití volného času hlav-
ně v  knihovnách. Do  celostátního projektu se Knihovna Fakulty ma-
nagementu VŠE v  Jindřichově Hradci zapojí akcí s názvem „knihovna 
FmVŠe pro VŠechny“.

Při této příležitosti bude novým uživatelům představen „knihovní obý-
vák“, ve kterém mohou trávit svůj volný čas v pohodlném prostředí ne-
jen četbou beletrie, ale i zrelaxovat hraním zajímavých společenských her. 
Akademické prostředí nabídne také možnost oddychu a opravdové zába-

vy. Každý návštěvník si zde může vybrat knihu, přečíst si ji a odnést, ale 
na oplátku jinou věnovat. 

Pro studenty Fakulty managementu bude připraven seminář „nebojte se 
citací“, kdy se studenti zábavnou formou seznámí s citační etikou a díky 
metodě „učení hrou“ si citace hravě procvičí.

Kulturní část Týdne knihoven ve fakultní knihovně doplní výstava obrazů jin-
dřichohradeckého malíře Pavla Vavříka nazvaná „Vavřík – akvarely“. 

Věra Kubátová 

kulturní servis
Říjen bude v Domě gobelínů patřit lidovým tradicím
V měsíci říjnu si dovolujeme pozvat milovníky folklóru, lidových tradic 
a především filigránské ruční práce na Výstavu blatských krojů Jarošov-
ské krojové družiny.
Blata se podle novodobého etnografického dělení člení na  Veselsko-
soběslavská Blata a Hlubocká Blata. Jindřichohradecko patří do Veselsko-
soběslavských Blat, která mají své centrum v okolí měst Veselí nad Lužnicí 
a Soběslav. Svými okraji však dosahují až k Jindřichovu Hradci, Třeboni 
a k Českým Budějovicím. Unikátním znakem blatské kultury jsou kroje, 
bohatě zdobené výšivkami kultivované barevnosti. Sváteční kroj je vyvá-
žený v páru oblečení. Dominuje v něm kombinace zelené, žluté a sytě rů-
žové barvy. Zelená se objevuje na vlněných kusech ženského a mužské-
ho oblečení – sukních, kabátech, živůtcích, žlutá na mužských kalhotách 
z jelení kůže. Obě barvy spolu s červenou pak tvoří nesčetné variace or-
namentálních výšivek na bílém plátně ženských zástěr, rozměrných plen, 
na  košilích a  dalších oděvních součástech. Honosný vzhled blaťáckého 
kroje dotváří nejenom výšivka, ale i jemné krajky, které se vytvářely v ob-
lasti Pošumaví. Kolem poloviny 19. století se kroje začaly zdobit našitými 
skleněnými korálky a kovovými flitry.  Na konci 19. století se vytvořil po-
slední typ výšivek na hedvábných malých zástěrkách s užitím ornamentál-
ních nášivek z rybích šupin, jako typického produktu rybníkářské oblasti 
Třeboňska. Výšivky z Blat, především původní kusy z 1. poloviny 19. sto-
letí, jsou natolik svérázné a umělecky vytříbené, že je plným právem řadí-
me k unikátům českého lidového umění (čerpáno ze sborníku Za krojem 
a tancem do Jarošova nad Nežárkou, vydala v roce 2008 Obec Jarošov nad 
Nežárkou ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka).
Výstava vznikla ve spolupráci s Jarošovskou krojovou družinou. Díky pa-
tří především paní Vlastě Nejedlé a Marii Šlechtové.
zahájení výstavy je v pátek 10. 10. 2014 v 16.00 hodin (vystoupí Jarošov-
ská krojová družina)
ukončení výstavy je v neděli 7. 12. 2012, začátek v 15.00 hodin (adventní 
program a vystoupení Jarošovské krojové družiny)
koncert k výstavě s názvem „Trio Eufonico a česká hudba 20. a 21. století“
se koná v sobotu 25. 10. 2014 v 16.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny a je 
součástí oficiálního programu Roku české hudby 2014.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Aktuální workshopy v měsíci říjnu:

základy tkaní na stavu (11.–12. 10. 2014)
Dvoudenní kurz, ve kterém se seznámíte se základy tkaní na stavu. Kurz 
povede Zdeněk Kubák.

batika (11.–12. 10. 2014)
Během dvoudenního kurzu se seznámíte s historií a původem této techni-
ky. Vytvoříte si těmito technikami dva ubrusy. První den se budete věnovat 
prostému skládání a vyvazování látky pomocí destiček. Druhý den si vytvo-
říte pomocí prošívání pravidelný ornament. Kurz povede Alena Pintýřová.

Patchwork kabelka - pokročilejší (18.–19. 10. 2014)
Dvoudenní kurz, během kterého si vyrobíte kabelku s jednoduchým vzo-
rem a dozdobíte si ji podle vlastní fantazie další technikou patchworku – 
yo-yo, korálky, ozdobnými vyšívacími stehy. Kurz povede Mirka Fáberová.

tkaní tapiserií (18.–19. 10. 2014)
Dvoudenní kurz povede Mileva Müllerová.

Probíhající výstavy:
řemesla pro Paříž (13. 4. 2014-13. 4. 2015)
blatské kroje Jarošovské krojové družiny (10. 10.-7. 12. 2014)
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí (duben–prosinec) 
10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin, 
tel. 384 370 880, 384 370 884, 
info@dumgobelinu.cz, www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová
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kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncerty
KD Střelnice uvádí nejlep-
ší divadelní komedii Diva-
dla Radka Brzobohatého 
„tančírna“ v  rámci di-
vadelního předplatného 
skupiny A  dne 7. 10. 2014 
od 19.00 hodin ve společen-
ském sále KD Střelnice. 
V režii Hany Gregorové hra-
jí:     Karel Hábl, Jan Révai, 
Petr Vágner/ Ondřej Brzo-

bohatý, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě/ Jiří 
Chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Grego-
rová, Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vladimíra St-
riežencová,  Irena Máchová/  Charlotte Doubravová, Kateřina Velebová, 
Pavla Procházková.
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 lety v paříž-
ské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Tento námět později 
zpracoval pro svůj slavný film Tančírna známý italský režisér Ettore Scola.  
Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, 
aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stá-
vají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem se ří-
tí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci 
zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nespl-
něným snem.

Ivana Bačáková

Ve  společenském sále KD Střelnice vystoupí v  pondělí 20. 10. 2014 
od 19.30 hodin Jakub smolík s kapelou. Koncert současné umělec-
ko-interpretační osobnosti, jež svými písněmi oslňuje zejména něžnou 
část publika. Těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, 
F. Kasla nebo J. Zmožka, ale i vy-
tříbeného vkusu pro výběr cover 
verzí starších českých šlágrů. Ja-
kub Smolík má na kontě 22 alb 
a patří k českým umělcům s nej-
větší fanouškovskou základnou. 
Na koncertu zazní i některé no-
vé písně z  posledního alba „Ví-
tám každý nový den“.

Aleš Trdla

KD Střelnice uvádí nejočekávanější novinku letošní sezóny, vizionářskou 
komedii Petra Kolečka „žena za  Pultem 2: Pult osobnosti“ 
dne 22. 10. 2014 od 19.00 hodin mimo předplatného ve společenském 
sále KD Střelnice. Divadlo Kalich.
V režii Davida Drábka hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve  vizionářské ko-
medii!

Je volební víkend. Jiřina, proda-
vačka v malém koloniálu, věří, že 
to konečně dopadne a  komunis-
té vyhrají. Již dlouho se učí, jak 
se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, 
protože chce stačit čínským ob-
chodníkům, kteří přijdou, až se 
rozjede obchod s  východem. Čí-
ňané nezklamou, ti nejsou jako 
Rusové. Tentokrát to všechno vy-
jde a její syn Kája udělá hereckou 
kariéru, bude novým Vladimírem 
Brabcem. Hanka, která nakupuje 
u  Jiřiny makrobiotickou stravu, 
se jí vysmívá. Komunisti nikdy 
nevyhrají a  Jiřina je bláhová. Ale 
není náhodou naivní spíš Han-
ka, když věří, že s ní její stokilový 
muž Pepa drží dietu…?

KD Střelnice pořádá v rámci abonentních koncertů KPH „koncert“ 
dne 24. 10. 2014 od 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Účinkuje: Eve Quartet 
i. housle - Vladislava hořovská, dipl. um.
Státní konzervatoř v Praze (prof. Karel Přibyl, prof. Jaroslav Foltýn), HA-
MU v Praze (prof. Nora Grumlíková.
Komorní hra: Klavírní trio Musica per Gaudium, členka a  sólistka ko-
morního sdružení Atlantis, vokálně instrumentální Funtrio. Swing: Česká 
swingharmonie. Folk: Kapela Jaromíra Nohavici, skupiny Neřež a Sprin-
gtime. Orchestrální angažmá: Gustav Mahler Jugendorchestra, Sukův ko-
morní orchestr, Virtuosi di Praga, od roku 2006 členka Symfonického or-
chestru hl. m. Prahy FOK.
ii. housle - monika růžková, dipl. um.
Státní konzervatoř v  Praze (prof.  Dagmar Zárubová, prof.  Jaroslav Fol-
týn), HAMU v Praze (prof. Ivan Štraus, prof. Leoš Čepický).
Mistrovské kurzy: 2001 a 2004 Mezinárodní letní akademie v rakouském 
Semmeringu (prof. I. Štraus, prof. A. Kiss), 2005 Letní francouzsko-čes-
ká akademie v Telči (prof. J. Talich), 2006 a 2007 Meadowmount – USA 
(prof. Ch. Avsharian), 2008 Encuentro de música y academia de Santan-
der (prof. Z. Bron, prof. S. Markovici), 2002 – 1. cena v Soutěži J. Muziky 
v Nové Pace, 2005 – 3. cena v Soutěži konzervatoří, 2006 – 1. cena a cena 
za nejlepší provedení díla B. Martinů v Soutěži Nadace B. Martinů. Sólové 
vystupování: 2006 Koncert D dur P. I. Čajkovského s Filharmoniií Hradec 
Králové, 2007 Česká rapsodie B. Martinů s komorním orchestrem Roxy 
Ensemble. Komorní hra: Phantasy Quartet, komorní orchestr Roxy En-
semble.
Viola - mga. zuzana Peřinová, dipl. um.
Státní konzervatoř v Praze (prof. Jiří Rajniš), HAMU v Praze (prof. Lu-
bomír Malý).
Mistrovské kurzy: 2006 Masterclass (prof. W. Klos), 2004 Letní francouz-
sko-česká akademie v  Telči (prof.  V. Bukač), 1998 a  1999 Mezinárodní 
letní škola staré hudby ve Valticích (prof. D. Deuter, prof. C. Mackinto-
sh). Sólové vystupování: 2006 Koncertantní symfonie Es dur W. A. Mo-
zarta s Virtuosi Pragenses, Koncert pro dvě violy a orchestr A. Vranic-

kého s KOPS. Komorní hra: Beethoven trio Praha, Capella Regia Praha, 
Hipocondria Ensemble, soubor Variace. Spolupráce s Pražskou komorní 
filharmonií, Talichovým komorním orchestrem, Komorním orchestrem 
pražských symfoniků, Musicou Floreou, Roxy Ensemblem. Od roku 2008 
členka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
Violoncello - mga. Petra malíšková, dipl. um.
Konzervatoř v Brně (prof. Václav Horák), HAMU v Praze (prof. Daniel Veis)
Mistrovské kurzy: Holland Music Sessions (prof.  T. Tsutsumi, prof. 
J. Goritzki ad.), Mezinárodní letní akademie v  rakouském Semmeringu 
(prof. C. Onszay), Mezinárodní interpretační kurz v Ostravě (prof. V. Ya-
gling), Letní francouzsko-česká akademie v Telči (prof. J. Bárta), rok 1996 
– 1. cena a titul laureáta na mezinárodní Heranově violoncellové soutěži, 
rok 1997 – 1. cena v mezinárodní Janáčkově soutěži, 1997, 2001 - 2. cena 
na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, rok 2001 – 2. cena v sou-
těži Wiener – Classic Wettbewerb v  Semmeringu. Sólové vystupování: 
s Filharmonií Hradec Králové, s Prague Festival Orchestra, se Symfonic-
kým orchestrem Konzervatoře Brno
Členka souboru ALEA Trio. Od roku 2007 členka Symfonického orchest-
ru hl. m. Prahy FOK.
Program koncertu: W. A. Mozart, A. Dvořák, A. Piazolla, M. Ravel a další.

Ivana Bačáková
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ři dcery: Isabelle, Odile a Ségolène a Laure. Při 
jejich výchově se vždy snažili uplatňovat spí-
še konzervativní metody a  snažili se jim vštípit 
ty správné hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní do-
ba ale Verneuilovy konfrontuje s mnoha věcmi, 
které rozhodně nejsou podle jejich gusta, napří-
klad s multikulturní nebo náboženskou tolerancí 
a s podobnými dnešními výmysly. Přesto se Ver-
neuilovi skoro pokaždé přinutí tyto změny chá-
pat, i když jim mnohdy připravují těžké životní 
zkoušky. A tak také museli postupně spolknout 
tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ide-
álních představ. První dcera si totiž vezme musli-
ma, druhá Žida a třetí se vdává za Číňana. Zkuste 
si potom představit, jak vypadá v této sestavě vel-
ké rodinné setkání na Vánoce. Jedinou a posled-
ní nadějí na „opravdovou“ svatbu v kostele mají 
u nejmladší dcery, která, haleluja, potkala Char-
lese, spořádaného katolíka. Jenže…
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan, Frédérique Bel, Emilie Caen, Elie Se-
moun, Medi Sadoun  a další
Režie:  Philippe de Chauveron
hrajeme: 23. 10. 2014 od 17.30 a 20.00

DŮM KOuZeL
Animovaný/ belgie / Mirius FD / 3D
Opuštěný kocourek 
Bouřka se jednoho 
deštivého dne ukry-
je v  tajuplném do-
mě starého kouzelní-
ka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí 
ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený pří-
chodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu 
s  myškou Maggie udělají všechno pro to, aby 
kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když 
kouzelník skončí v nemocnici a jeho chamtivý 
synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocou-
rek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými 
kamarády společný kouzelný dům zachránit.
Režie:  Jeremy Degruson, Ben Stassen
hrajeme:  25. a 26. 10. 2014 pouze od 17.30

SOuDCe
Drama / uSA / Warner bros. CZ / 2D
Robert Downey Jr. 
hraje ve  filmu práv-
níka Hanka Palmera, 
který se z  velkoměsta 
vrací domů, kde prožil 
dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský 
soudce (Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. 
Palmer se rozhodne zjistit pravdu a  v  průbě-
hu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které 
před lety odešel.
Hrají: Robert Downey Jr., Vera Farmiga, Leigh-
ton Meester, Vincent D‘Onofrio, Dax Shepard, 
Billy Bob Thornton, Robert Duvall, Melissa Leo, 
Sarah Lancaster, David Krumholtz, Ian Nelson, 
Emmalyn Anderson 
Režie:  David Dobkin
hrajeme:  25. a 26. 10. 2014 pouze od 20.00

Zdroj:
www.csfd.cz   www.cinemart.cz 

www.aerofilms.cz   www.miriusfd.cz   
www.warnerbros.cz

ANDěLÉ VšeDNíHO DNe
Drama / ČR / CinemArt / 2D
Našimi hrdiny jsou li-
dé, kteří si nechávají 
život prokluzovat me-
zi prsty. Neměli by. Pro 
některé z  nich to to-
tiž dneska večer skon-
čí. A proto se v  jejich blízkosti objevili andělé. 
Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. Ono je 
to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci 
našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni 
překážkami, které sobě a jim dobrovolně staví-
me do cesty. Podle mimořádného románu Mi-
chala Viewegha Andělé všedního dne natočila 
režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž 
pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, 
Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javor-
ský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svě-
řence jejich nejtěžším dnem. 
Hrají: Marián Labuda st., Vojtěch Dyk, Vladi-
mír Javorský, Eliška Křenková, Bolek Polívka, 
Zuzana Bydžovská, Klára Melíšková, Václav Ne-
užil ml., Zuzana Kronerová, Josef Kuhn, Pavel  
Gajdoš, Ondřej Sokol 
Režie: Alice Nellis
hrajeme:  11. a 12. 10. 2014 od 17.30 a 20.00

DIVOKÉ HISTORKy
Povídkový / Argentina, španělsko / Aerofilms / 2D
Šest divokých histo-
rek spojuje téma drob-
ných i větších nesprave-
dlností  a  křivd, kterým 
se člověk nemůže brá-
nit, nechce-li překročit 
hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale 
moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdi-
nové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde 
trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lid-
skou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to 
vyřídí  s  intenzitou rozzuřeného zvířete. Čer-
ná komedie koprodukovaná bratry Almodóva-
rovými si podmanila diváky festivalu  v  Ca-
nnes i Karlových Varech. Není divu. Nervy totiž 
můžou rupnout každému  a  pocity hněvu jsou 
stejně univerzální jako uvolňující účinek smí-
chu, který se dostaví při každém z šesti překva-
pivých rozuzlení.
Hrají: Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Erica Ri-
vas, Oscar Martínez, Darío Grandinetti, Leo-
nardo Sbaraglia, María Onetto  a další
Režie: Damián Szifron
hrajeme:  15. 10. 2014 pouze od 19.00 (art 
kino)

CO JSMe KOMu uDěLALI? 
Komedie / Francie/ CinemArt / 2D
Na  životě je krásné, že 
se v něm nedá nic pře-
dem naplánovat. Napří-
klad Verneuilovi si byli 
jistí tím, že se jejich čty-
ři nádherné inteligentní dcery provdají za výji-
mečné muže. Claude a Marie Verneuilovi jsou 
svým založením provinční milovníci staré dob-
ré Francie, silně věřící katolíci a ve  svém oko-
lí patří mezi vážené občany. A  také mají čty-

KINo
STŘELNICE

říjen 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – říjen 2014

2.-3. 10. 17.00, 20.00
equALIZeR 
USA / thriller / 2D
4.-5. 10. 17.30
TřI bRATřI
ČR / pohádka / 2D
4.-5. 10. 20.00
VýCHOZí bOD
USA / Sci-Fi / 2D
9. 10. 19.00
NyMFOMANKA, ČáST I. 
RežISÉRSKá VeRZe
Dánsko / drama / 2D
10. 10. 17.00, 20.00
ZMIZeLá
USA/ thriller / 2D
11.-12. 10. 17.30, 20.00
ANDěLÉ VšeDNíHO DNe
ČR / drama/ 2D
15. 10. 19.00
DIVOKÉ HISTORKy (ART)
Argentina, Španělsko / povídkový /  2D
16. 10. 19.00
NyMFOMANKA, ČáST II. 
RežISÉRSKá VeRZe
Dánsko / drama / 2D
17. 10. 17.00, 20.00
ÚSVIT PLANeTy OPIC
USA / Sci-Fi / 3D
18.-19. 10. 17.30
7 TRPASLíKŮ
Německo / animovaný / 3D
18.-19. 10. 20.00
ANNAbeLLe
USA / horor / 2D
23. 10. 17.30, 20.00
CO JSMe KOMu uDěLALI?
Francie / komedie / 2D
24. 10. 17.30, 20.00
INTIMITy
ČR / romantický / 2D
25.-26. 10. 17.30
DŮM KOuZeL
Belgie / animovaný / 3D
25.-26. 10. 20.00
SOuDCe
USA / drama / 2D
30.-31. 10. 17.30, 20.00
DRáKuLA: NeZNáMá LegeNDA
USA / fantasy / 2D

Představení pro děti
5. 10. 15.00
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe I.
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
12. 10. 15.00
šVeC A ČeRT
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
19. 10 15.00
KRTeK A HODINy
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
26. 10.  15.00
NAše KARKuLKA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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kulturní kalendář – ŘÍJEN 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. října, 19.00 hod.
KONCeRT K MeZINáRODNíMu 
DNI HuDby
Rytířský sál SHZ J. Hradec
2. října, 16.00 hod.
FAuNA báJNá I SKuTeČNá
V mědirytinách Antonia Tempesty - 
vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
2. října, 17.00 hod.
TALK SHOW Se SPISOVATeLeM 
VLASTIMILeM VONDRušKOu
Městská knihovna

3. října, 17.30 hod.
NáVRAT DOMŮ
Tanec - Lenka Janderová
FotoCafé, Kostelní 20/I

3. října, 19.00 hod.
NOČNí KOMeNTOVANá 
PROHLíDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe
Kostelem s projekcí nástěnných 
maleb návštěvníky provede 
Mgr. Vladislav Burian.
Kostel sv. Jana Křtitele

3. října, 21.00 hod.
VeČeRNí TOuLKy báJNýM 
HRADCeM
Netradiční kostýmované toulky méně 
známou historií Hradce Jindřichova.
Muzeum fotografi e - začátek programu

3. - 5. října
DADAINSPIRAČNí DNy
13. ročník festivalu studenstkého 
a autorského divadla
ZUŠ J. Hradec

4. října, 13. - 16.00 hod.
DěTSKá DIeCÉZNí POuŤ
Státní hrad a zámek

4. října, 14.00 hod.
ODPOLeDNe S HeLIgONKAMI
KD Střelnice

4. října, 19.00 hod.
KONCeRT
Účinkují: Jirka Fajkus - violoncello, 
Bohdan Doroshenko – housle, 
Jakub Šaroun – klavír
Kaple sv. M. Magdaleny

4. října, 20.00 hod.
TřI SeSTRy
Koncert
KC Jitka

5. října, 13.00 hod.
JINDřICHOHRADeCKý PeDáL 
ANeb PO STOPáCH eMy 
DeSTINNOVÉ
Podzimní jízda na ukončení turistické 
sezóny. Start i cíl hřiště pod Gymnázi-
em V. Nováka

6. - 12. října
TýDeN KNIHOVeN
Městská knihovna

7. října, 16.30 hod.
ISLAND - 
ZeMě OHNě A LeDu
Přednáška Vojtěcha Trčka.
Městská knihovna

7. října, 19.00 hod.
Hana gregorová 
„TANČíRNA“
Divadlo Radka Brzobohatého. 
Divadelní předplatné skupiny A
KD Střelnice

8. října, 17.30 hod.
NASLOuCHáNí VLASTNíMu 
TěLu A JeHO POTřebáM
Beseda s Olgou Maněnovou 
Panákovou
FotoCafé, Kostelní 20/I

8. října, 19.00 hod.
DVOJKONCeRT
Účinkují: Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
Kaple sv. M. Magdaleny

9. října, 16.30 hod.
HISTORICKý ROMáN 
FRANTIšKA NIeDLA
Beseda s Františkem Niedlem
Městská knihovna

9. - 10. října
VeLKá VáLKA V OHLASe 
OD NežáRKy aneb 
ZKuS SI VyRObIT NOVINy
Dílny pro 2 stupně ZŠ a střední školy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

10. října, 16.00 hod.
VýSTAVA bLATSKýCH KROJŮ
Vernisáž výstavy, vystoupí Jarošovská 
krojovaná družina.
Dům gobelínů

11. října, 21.00 hod.
MIg 21
Koncert
KC Jitka

11. - 12. října
ZáKLADy TKANí NA STAVu
Workshop - kurz vede Zdeněk Kubák
Dům gobelínů

11. - 12. října
bATIKA
Workshop - kurz vede Alena Pintýřová
Dům gobelínů

12. října, 16.00 hod.
Astrid Lingrenová 
„PIPI DLOuHá PuNČOCHA“
Divadlo Applaus. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

13. října, 19.00 hod.
JINDřICHŮV HRADeC NA 
ZAĆáTKu I. SVěTOVÉ VáLKy
Přednáška spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

14. října, 18.00 hod.
PROČ VODA KVeTe?
Přednáška doc. RNDr. Jana Pokorné-
ho, CSc. 
FotoCafé, Kostelní 20/I

15. října, 18.00 hod.
MISTříŇANKA
Koncert
KC Jitka

16. října, 16.00 hod.
MISTR JAZZu - JAROSLAV JežeK
Přednáška Marie Fronkové
Městská knihovna

18. října, 9.00 hod.
MyKOLOgICKá VyCHáZKA 
PRO VeřeJNOST
O. s. Vespolek

18. října, 18.00 hod.
KONCeRT PS SMeTANA
Kaple sv. M. Magdaleny

18. října, 19.00 hod.
KyTICe
Teartr Rajdo (Mlázovy)
Náboženská obec církve 
československé husitské

18. října, 21.00 hod.
VyPSANá FIXA - TOuR 20 LeT
Koncert
KC Jitka

18. - 19. října
PATCHWORK KAbeLKA - 
POKROČILeJší
Workshop - kurz vede Mirka Fáberová
Dům gobelínů

18. - 19. října
TKANí TAPISÉRIí
Workshop  kurz vede Mileva Müllerová
Dům gobelínů

19. října, 15.00 hod.
LIšáK LIšKA
Teartr Rajdo (Mlázovy)
Náboženská obec církve 
československé husitské

19. října, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší gene-
raci. K tanci a poslechu hraje AKORD.
KD Střelnice

20. října, 16.00 hod. 
beSeDA KLubu AKTIVNíHO 
STáří 
Téma besedy: Péče o zdraví 
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

22. října, 19.00 hod.
Petr Kolečko 
„žeNA ZA PuLTeM II“
Divadelní představení 
mimo předplatné
KD Střelnice

23. října, 16.30 hod.
JAK Se bRáNIT VyHOřeNí 
A DePReSI
Přednáška PhDr. Josefa Hrdinky, Ph.D.
Městská knihovna

23. října, 18.00 hod.
KOMuNIKACe V RODINě 
Z POHLeDu DOSPěLÉHO, 
RODIČe A DíTěTe V NáS
Seminář pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko, 
pasáž sv. Floriánu

24. října, 19.00 hod.
KONCeRT - eVe quARTeT
Koncert v rámci abonentních 
koncertů KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

25. října, 20.00 hod.
KeKS
Koncert, KC Jitka

25. října, 9.00 - 16.00 hod.
PODZIM V DíLNě
Výtvarné dílny Romany Hulíkové 
v Děbolíně

25. října, 16.00 hod.
TRIO euFeNICO A ČeSKá 
HuDbA 20. A 21. STOLeTí
Koncert v rámci programu 
Rok české hudby 2014 
Kaple sv. M. Magdaleny

28. října
OSLAVy 96. VýROČí ZRODu 
ČeSKOSLOVeNSKÉ RePubLIKy
Pietní akce

30. října, 17.00 hod.
VíMe, CO JíMe
Přednáška Ing. Pavla Lukáška M.Sc.
Městská knihovna

30. října, 19.00 hod.
INTeRNATIONAL MOZART 
& Only Fresh Music FeSTIVAL
Koncert, Kaple sv. M. Magdaleny

31. října, 18.00 hod.
DVě VýROČí 
geNeRáLA KHOLLA
Přednáška Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

31. října, 19.30 hod.
ZPíVáNí NA SCHODeCH
Účinkují: Jen tak tak, Létající kabaret
GVN J. Hradec

31. října, 20.00 hod.
šKWOR
Koncert, KC Jitka

Probíhající výstavy:

POZDRAV Z CIRKu
Muzeum Jindřichohradecka

STAVebNICe MeRKuR
Muzeum Jindřichohradecka

řeMeSLA PRO PAříž
Dům gobelínů

21. SRPeN 1968 Ve FOTOgRAFII
Městská knihovna

řeMeSLA
Městská knihovna

TAK OSAMěLý DeN
Městská knihovna

bLATSKÉ KROJe JAROšOVSKÉ 
KROJOVÉ DRužINy
Dům gobelínů

VšeCH šeST POHROMADě
Muzeum Jindřichohradecka

KRáSy SLOVINSKA 
Muzeum fotografi e a MOM

CíSAřSKÉ MANÉVRy
Muzeum fotografi e a MOM

PeTR VeLKObORSKý 
FOTOgRAFIe
Muzeum fotografi e a MOM

FILMOVÉ STOLeTí bOHuMILA 
HRAbALA
Muzeum fotografi e a MOM
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Fotbal – tJ sokol Jh, ženy divize d – čechy
kolo 5. Slaný – JH so 4. 10. 14:00
kolo 6. JH – Blatná so 11. 10. 16:00
kolo 7. Braník – JH so 18. 10. 11:30
kolo 8. JH – Zlíchov so 25. 10. 14:30
kolo 9. Vonoklasy – JH so 1. 11. 10:30

Fotbal – Fk Jh 1910, krajský přebor muži – 
ondráŠoVka
kolo 9. Sedlice – JH so 4. 10. 16:00
kolo 10. JH – Dačice so 11. 10. 11:00
kolo 11. Písek B – JH so 18. 10. 13:15
kolo 12. Kaplice – JH ne 26. 10. 14:30
kolo 15. JH – Prachatice út 28. 10. 10:15
kolo 13. JH – Jankov so 1. 11. 10:15

Fotbal – Fk Jh 1910, starší dorostenci –  
čez krajský přebor
kolo 7. JH – Břilice so 4. 10. 10:00
kolo 8. Čtyři Dvory – JH so 11. 10. 10:00
kolo 9. JH – Slavia ČB/Borek so 18. 10. 10:00
kolo 10. Loko ČB – JH ne 26. 10. 10:00
kolo 11. JH – SKP ČB so 1. 11. 10:00

Fotbal – Fk Jh 1910, mladší dorostenci –  
čez krajský přebor
kolo 7. JH – Břilice so 4. 10. 11:45
kolo 8. Čtyři Dvory – JH so 11. 10. 11:45
kolo 9. JH – Slavia ČB/Borek so 18. 10. 11:45
kolo 10. Loko ČB – JH ne 26. 10. 11:45
kolo 11. JH – SKP ČB so 1. 11. 11:45

Fotbal – Fk Jh 1910, starší žáci – čez kraj-
ský přebor
kolo 7. Milevsko – JH so 4. 10. 9:00
kolo 8. JH – Prachatice ne 12. 10. 10:00
kolo 9. Třeboň/Břilice – JH so 18. 10. 10:00
kolo 10. JH – Loko ČB ne 26. 10. 10:00
kolo 11. Vimperk – JH so 1. 11. 9:00

Fotbal – Fk Jh 1910, mladší žáci –  
čez krajský přebor
kolo 7. Milevsko – JH so 4. 10. 10:15
kolo 8. JH – Prachatice ne 12. 10. 11:15
kolo 9. Třeboň/Břilice – JH so 18. 10. 11:15
kolo 10. JH – Loko ČB ne 26. 10. 11:15
kolo 11. Vimperk – JH so 1. 11. 10:15

Fotbal – sokol Jh, starší přípravky –  
čez krajský přebor, skupina a
kolo 4. JH – Dynamo ČB A pá 3. 10. 15:00
kolo 4. JH – Třeboň pá 3. 10. 17:00
kolo 5. JH – Milevsko ne 19. 10. 16:00
kolo 5. JH – Písek A/U11 ne 19. 10. 17:00
kolo 6. Táborsko A – JH ne 26. 10. 10:00
kolo 6. Větrovy – JH ne 26. 10. 12:00

Fotbal – sokol Jh, mladší přípravky –  
čez krajský přebor, skupina a
kolo 4. JH – Dynamo ČB A pá 3. 10. 15:00
kolo 4. JH – Třeboň pá 3. 10. 17:00
kolo 5. JH – Milevsko ne 19. 10. 16:00
kolo 5. JH – Písek A/U11 ne 19. 10. 17:00
kolo 6. Táborsko A – JH ne 26. 10. 10:00
kolo 6. Větrovy – JH ne 26. 10. 12:00

Fotbal – Fk Jh 1910 b, i. a třída muži – skupina b
kolo 7. Borovany – JH B so 4. 10. 10:15
kolo 8. Bavorovice – JH B so 11. 10. 10:00
kolo 9. JH B – Chýnov ne 19. 10. 15:30
kolo 10. Větřní – JH so 25. 10. 10:00
kolo 11. JH B – Hrdějovice ne 2. 11. 14:00

Fotbal – sk horní žďár, ac buk, okresní sou-
těž muži – skupina a
kolo 6. Č. Velenice B – Buk so 4. 10. 16:00
kolo 6. Lásenice – H. Žďár so 4. 10. 16:00
kolo 7. Buk – Lásenice so 11. 10. 16:00
kolo 7. H. Žďár – Deštná so 11. 10. 16:00
kolo 8. Rapšach – H. Žďár so 18. 10. 11:00

kolo 8. Deštná – Buk ne 19. 10. 15:00
kolo 9. H. Žďár – Staňkov so 25. 10. 14:30
kolo 9. Buk – Rapšach so 25. 10. 14:30
kolo 10. Lodhéřov – H. Žďár so 1. 11. 14:00
kolo 10. Staňkov – Buk ne 2. 11. 14:00

kuželky – slovan Jh, družstva – divize Jih
kolo 5. JH – Nové Město n./M. pá 10. 10. 17:30
kolo 6. PSJ Jihlava B – JH so 18. 10. 12:30
kolo 7. JH – CHJK Jihlava pá 24. 10. 17:30
kolo 8. Žirovnice – JH pá 31. 10. 17:30

kuželky – slovan Jh b, družstva – okresní přebor
kolo 2. Dačice E – JH B čt 2. 10. 18:00
kolo 3. JH B – N. Včelnice B čt 16. 10. 17:30
kolo 4. N. Bystřice D – JH B so 25. 10. 19:00

házená – tJ házená Jh, i. liga ženy
kolo 3. JH – Most B so 4. 10. 18:30
kolo 5. JH – Vršovice so 25. 10. 14:00

házená – tJ házená Jh, liga čechy starší  
dorostenky – skupina b
kolo 4. JH – Kobylisy ne 19. 10. 12:30
kolo 5. Slavia Praha – JH ne 26. 10. 15:00
kolo 6. H. Brod – JH ne 2. 11. 13:00

házená – tJ házená Jh, liga čechy mladší 
dorostenky – skupina b
kolo 4. JH – Kobylisy ne 19. 10. 15:00
kolo 5. Slavia Praha – JH ne 26. 10. 13:00
kolo 6. Žirovnice – JH ne 2. 11. 14:00

házená – tJ házená Jh, starší žákyně –  
jihočeský přebor
kolo 3. Písek – JH so 26. 10. 11:00

házená – tJ házená Jh, mladší žákyně –  
jihočeský přebor
kolo 3. Loko ČB – JH so 4. 10. 11:00
kolo 4. JH – Strakonice so 1. 11. 11:00

sport

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

hradec králoVÉ 13.-18. 10. 2014
XX. ročník mezinárodního jazzového festivalu – Jazz Goes to town 2014 
Divadlo Drak, Adalbertinum, Kongresové centrum Aldis, kluby, ulice 
města. Týden trvající přehlídka jazzové hudby, která je představena v ši-
rokém spektru od blues přes fusion, mainstream, funky jazz, be-bop, free 
jazz až po jazzovou tradici. 

cheb 10.-11. 10. 2014
Jazz Jam cheb 2014
Jazzový festival, 28. 10. 2014 zve Město Cheb na slavnostní koncert k 96. 
výročí založení samostatného státu, Západočeský symfonický orchestr 
hraje díla Antonína Dvořáka, od 19.00 hodin v Západočeském divadle.

kutná hora 31. 10. 2014
kytarová noc
Exkluzivní koncert klasické kytary ve Vlašském dvoře. „Kytarová noc“ se 
střídá s „Mezinárodním bienále v interpretační kytarové soutěži“ v rámci 
společného projektu Kytara Kutná Hora.

litomyŠl 3.-6. 10. 2014 
archimyšl 2014 
Oslavy Světového dne architektury. Různá místa ve městě, komentované 

prohlídky, procházky i projížďky, Na pivo s architekty a řada dalších zají-
mavých akcí.

Polička 4.-25. 10. 2014 
zákrejsova Polička 2014
Velký sál Tylova domu v Poličce, 4. ročník nesoutěžní přehlídky divadel-
ních ochotnických souborů.

telč 11. 10. 2014 
Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hodin na baště
Výlov rybníka z hráze před vstupem do historického centra, prodej živých 
ryb a rybích specialit, hudba, občerstvení. 

třeboŇ 23.-26. 10. 2014
Pohádková třeboň
Loutkářská přehlídka k 90. výročí založení Spolku třeboňského loutkové-
ho divadla, představení pro děti i dospělé, profesionální i amatérské sou-
bory z celé ČR. 

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

Zuzana Bedrnová

kam za sportem
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Letem sportovním světem
ATLETIkA
Závěrečným dílem VI. ročníku „TAL – Třeboňské atletické ligy 2014“ bu-
de v úterý 7. října „Běžecké odpoledne“. Na Tyršově stadiónu v Třebo-
ni se o body do celkového hodnocení šestidílného seriálu začne zápolit 
od 16.00 hodin, přičemž na žactvo, přípravku a nejmladší žactvo čekají 
běhy mezi kužely na čtvrt a půlkilometrových distancích. Na konci pro-
gramu proběhne nejen vyhlášení nejlepších závodníků dne, nýbrž ta-
ké celkového pořadí soutěže, která se koná od začátku května. Program: 
16.00 hodin přihlášky a prezence; 16.25 hodin nejmladší žactvo, dívky – 
250 m; 16.35 hodin nejmladší žactvo, hoši – 250 m; 16.45 hodin žactvo, 
dívky – 250 m; 16.55 hodin žactvo, hoši – 250 m; 17.05 hodin přípravka, 
dívky – 500 m; 17.15 hodin přípravka, hoši – 500 m; 17.45 hodin vyhlášení 
výsledků; 17.55 hodin vyhlášení výsledků VI. ročníku TAL.
Patnáctým závodem série „Jihočeský běžecký pohár 2014“ je v sobotu 11. 
října v Chlumu u Třeboně již 47. ročník „Běhu okolo Hejtmanu“, který se 
koná zároveň jako 16. ročník „Memoriálu Jaroslava Sokolta“. Pořadate-
lům ze zdejší TJ Jiskra se dostalo letos cti, aby tradiční klání uskutečnili 
i jako krosové mistrovství jižních Čech. Program bude zahájen příjmem 

závodníků od osmé hodiny ranní, závodit se začne v 9.05 hodin soutěže-
ním přímo na místním stadiónu. Své běhy tam budou absolvovat soutěžící 
od dorosteneckého věku až po ty, co se po narození sotva naučili chodit. 
Hlavní závod od 10.50 hodin je pak určen pro atlety od 18 let a na stadió-
nu bude mít pouze start a cíl, jinak bude trať vedena po jeho okolí, poběží 
se parkem a také po veřejných asfaltových komunikacích. Program – 9.00 
hodin: slavnostní zahájení; 9.05 hodin dívky 8 až 9 let (300 metrů); 9.15 
hodin chlapci 8 až 9 let (400 m); 9.25 hodin dívky 10 až 11 let (650 m); 
9.35 hodin chlapci 10 až 11 let (800 m); 9.45 hodin mladší žákyně (800 
m); 9.55 hodin mladší žáci (1200 m); 10.05 hodin starší žákyně (1200 m); 
10.15 hodin starší žáci, dorostenky (1500 m); 10.30 hodin předškolní děti 
(150 m); 10.40 hodin nejmladší žactvo (250 m); 10.50 hodin hlavní závod 
– muži 18 až 39 let, muži 40 až 49 let, muži 50 až 59 let, muži 60 a více let 
(10 450 m); 11.00 hodin ženy 18 až 39 let, ženy 40 a více roků, dorosten-
ci (3350 m). Více informací lze zvědět od Hany Rücklové prostřednictvím 
telefonního čísla: 776 333 201.

basketbal – bk lions Jh, muži –  
mattoni nbl
kolo 2. JH – Svitavy st 1. 10. 19:00
kolo 3. Prostějov – JH ne 5. 10. 17:00
kolo 4. JH – Nymburk st 8. 10. 19:00
kolo 5. Opava – JH so 11. 10. 18:00
kolo 6. JH – Kolín st 15. 10. 19:00
kolo 7. Ústí n./L. – JH ne 19. 10. 17:00
kolo 8. JH – USK Praha so 25. 10. 18:00
kolo 9. Brno – JH st 29. 10. 18:30
kolo 10. Ostrava – JH so 1. 11. 17:30

basketbal – bk lions Jh, junioři u19 liga – 
skupina a
kolo 2. Chomutov – JH so 4. 10. 18:00
kolo 3. K. Vary – JH ne 5. 10. 
kolo 4. Děčín – JH so 18. 10. 
kolo 5. Liberec – JH ne 19. 10. 
kolo 6. JH – Brandýs so 1. 11. 9:00
kolo 7. JH – Nymburk B ne 2. 11. 11:00

basketbal – bk lions Jh, žáci u15 liga –  
skupina a
kolo 4. JH – Sparta Praha so 4. 10. 15:00
kolo 5. JH – USK Praha ne 5. 10. 9:30
kolo 6. Slaný – JH so 18. 10. 
kolo 7. Kladno – JH ne 19. 10. 
kolo 1. Písek – JH so 1. 11. 
kolo 8. JH – Písek ne 2. 11. 9:00

basketbal – bk lions Jh b, muži –  
oblastní přebor
kolo 4. JH B – Písek B so 11. 10. 
kolo 5. JH B – Kaplice ne 12. 10. 
kolo 6. Vimperk – JH B so 25. 10. 17:00
kolo 7. Strakonice B – JH B ne 26. 10. 
kolo 1. Pelhřimov – JH B so 8. 11. 17:30

basketbal – bk lions Jh, žactvo u13 –  
oblastní přebor, skupina c/i.
kolo 1. Pelhřimov – JH so 4. 10. 
kolo 1. JH – Pelhřimov dívky so 4. 10. 
kolo 2. Pelhřimov – JH so 18. 10. 
kolo 2. JH – Pelhřimov dívky so 18. 10. 
kolo 3. JH – Pelhřimov dívky so 1. 11. 
kolo 3. Pelhřimov – JH so 1. 11. 

basketbal – bk lions Jh, žactvo u12 – 
 oblastní přebor, skupina b
kolo 2. Tábor – JH so 11. 10. 
kolo 2. Tábor – JH so 11. 10. 
kolo 3. JH – Pelhřimov dívky so 25. 10. 
kolo 3. JH – Pelhřimov dívky so 25. 10. 

basketbal – bk lions Jh, žactvo u11 –  
oblastní přebor, skupina a
kolo 1. JH – Strakonice ne 5. 10. 
kolo 1. JH – Strakonice ne 5. 10. 
kolo 2. Tigers ČB – JH ne 19. 10. 
kolo 2. Tigers ČB – JH ne 19. 10. 
kolo 3. JH – Písek ne 2. 11. 
kolo 3. JH – Písek ne 2. 11. 

lední hokej – klh Vajgar Jh, muži ii. liga – 
skupina západ
kolo 4. Žďár n./Sáz. – JH so 4. 10. 18:00
kolo 5. JH – Klášterec n./O. st 8. 10. 18:00
kolo 6. Tábor – JH so 11. 10. 18:00
kolo 7. JH – Řisuty so 18. 10. 18:00
kolo 8. Děčín – JH so 25. 10. 18:00
kolo 9. JH – Klatovy út 28. 10. 18:00
kolo 10. Kolín – JH so 1. 11. 18:00

lední hokej – klh Vajgar Jh, liga junioři – 
skupina střed
kolo 5. JH – Chrudim pá 3. 10. 

kolo 6. Tábor – JH ne 5. 10. 
kolo 7. JH – V. Popovice pá 10. 10. 
kolo 8. H. Králové – JH ne 12. 10. 
kolo 9. JH – Krkonoše pá 17. 10. 
kolo 10. JH – Třebíč pá 24. 10. 
kolo 11. JH – Kolín ne 26. 10. 
kolo 12. H. Brod – JH pá 31. 10. 
kolo 13. JH – Písek ne 2. 11. 

lední hokej – klh Vajgar Jh, liga eliod 
mladší dorost – skupina střed
kolo 7. JH – Liberec B so 11. 10. 
kolo 8. Jihlava B – JH ne 12. 10. 
kolo 9. JH – M. Boleslav B ne 19. 10. 
kolo 10. Znojmo – JH ne 26. 10. 
kolo 11. JH – ČB B út 28. 10. 
kolo 12. Benátky – JH ne 2. 11. 

hokejbal – tJ hbc olymp Jh, muži i. liga – západ
kolo 4. JH – Litice so 4. 10. 14:00
kolo 6. JH – M. Boleslav ne 5. 10. 14:00
kolo 7. K. Vary – JH ne 12. 10. 11:00
kolo 8. JH – Suchdol ne 19. 10. 14:00
kolo 9. Dobřany – JH ne 26. 10. 14:00
kolo 11. JH – Nižbor so 1. 11. 14:00
kolo 10. JH – Hostivař ne 2. 11. 14:00

hokejbal – tJ hbc olymp Jh, starší dorost, 
národní liga – Jih + západ
kolo 4. Svítkov – JH so 4. 10. 11:30
kolo 5. JH – Zliv  so 11. 10. 16:00
kolo 6. JH – Suchdol ne 2. 11. 10:30

hokejbal – tJ hbc olymp Jh, starší žáci, 
mistrovství čr – Jih + západ
kolo 4. JH – Pedagog ČB so 11. 10. 11:00
kolo 5. Písek – JH so 25. 10. 10:00
kolo 6. JH – Stříbro so 1. 11. 11:00

FUTSAL FIFA
Okresní komise futsalu FIFA Jindřichův Hradec vyhlašuje již XVIII. ročník „C.K. okresní FITMALL.CZ futsalové ligy 2014/2015“. Přihlášky týmů 
do oblíbené soutěže, která vyplňuje fotbalovou přestávku mezi dvěma polovinami sezóny, lze posílat nejpozději do 9. listopadu buďto jednateli OKF FI-
FA JH Milanu Danielovi (mida.rizek@seznam.cz, 606 299 373) nebo svazovému sekretáři Romanovi Pišnému (RomanPisny@seznam.cz, 602 934 467).

HASIČSkÝ SPORT
Areál chatového tábora v Koskách u Hamru bude v sobotu 4. října od 8.00 
hodin dějištěm branného závodu požární všestrannosti v  kategoriích 
hasičské mládeže a  dorostu. Soutěž, kterou pořádají SDH Hamr spolu 

s  Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a  Slezska, se zúčastní pě-
tičlenné hlídky z celého Jindřichohradecka.

HOkEJBAL
„Nechceme vymřít po meči ani po přeslici, proto potřebujeme novou krev,“ touto větou zve na nábory hokejbalového HBC Olymp J. Hradec kouč týmu 
dorostu a mužů Martin Marko (mmarko17@gmail.com, 777 041 704). Klub přijímá nejen nové hráče, ale též členy všeho věku. „Bereme každého, kdo 
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chce být účasten a nápomocen hokejbalovému dění. Hledáme děti a mládež do všech družstev, k nim trenéry, vedoucí týmů, pomocníky, časoměřiče, 
pořadatele, opravdu každý u nás najde uplatnění,“ doplnil předseda TJ Olymp Jaroslav Matějka (matej9@seznam.cz, 777 293 745). Oba činovníci po-
dají bližší informace, avšak lze se mnohé dozvědět také od trenérů mládeže Martina Čapka (martin_capek@kb.cz, 777 348 689), Daniela Gregora (737 
343 803) a Petra Jindry (pitls7@seznam.cz, 607 153 875). Nábory probíhají dvakrát v týdnu, a to ve středu a v pátek pořád od 17 hodin na hokejbalovém 
hřišti v areálu VI. Základní školy na jindřichohradeckém sídlišti Hvězdárna.

LEDNÍ HOkEJ
Jedenáct účastníků měl v  minulé sezóně okresní přebor Jindřichohradecka. 
Do mistrovského ročníku 2014/2015 se však přihlásil tucet mužstev, přibyl totiž 
celek HC Slavoj Žirovnice B. Další týmy jsou stabilními startujícími, a sice ČPP 

J. Hradec, SK Policie J. Hradec, SK Kámen J. Hradec, HC Cannoners J. Hra-
dec (přeborník okresu), HC Dačice, HC Nová Bystřice, Hokejky Nová Včelni-
ce, Magna České Velenice, HC Kunžak, HC Biowatt J. Hradec a HC Střížovice.

MARIáŠ
Restaurace U Mocnáře v Deštné u J. Hradce bude v neděli 5. října dějištěm osmého kola desetidílného seriálu „Jihočeské ligy 2014“ v licitovaném ma-
riáši. Začátek turnaje, který je otevřen pro každého, je v 13.00 hodin.
Hospůdka U Milánka v Mláce, čp. 26 bude v neděli 2. listopadu dějištěm devátého a zároveň předposledního kola desetidílného seriálu „Jihočeské ligy 
2014“ v licitovaném mariáši. Začátek turnaje, který je otevřen pro každého, je v 13.00 hodin.

PLAVáNÍ
Mládež od 14 let níže bude soutěžit o triumfy a nejlepší časy v „Podzimní 
ceně Jindřichova Hradce 2014“, kterou bude hostit jindřichohradecký pla-
vecký bazén v sobotu 11. října. Akce začne ranní prezencí a rozplaváním 

od 7.30 do 8.50 hodin. Dopolední blok pak bude odstartován v 9.00 ho-
din, odpoledne se bude závodit od 14.30 hodin Kontakt: Dita Podhrázská 
(pkjh@pkjh.cz, 728 004 544) a Jana Šimková (pkjh@pkjh.cz, 724 349 801).

SPORT PRO VŠECHNY
Alespoň tucet dvojic je potřebný pro zahájení turnaje v míčovém sedmiboji, který se v úterý 28. října od 7.45 hodin, kdy bude započata prezence, koná 
v městské sportovní hale v J. Hradci. Na programu budou klání ve volejbalovém deblu, nohejbalu dvojic, střelbě házenkářských sedmiček, kopání fut-
salových penalt, soft-tenisovém deblu, házení basketbalových šestek a dua si dají i stolní tenis. Na startující čekají zajímavé a pěkné odměny, například 
vítězná dvojice získá dvoutisícovou finanční prémii. Pořadatelem je SKOK J. Hradec, jehož šéf Otakar Kinšt (skokjh@quick.cz, kinstota@seznam.cz, 
606 934 098) podá o soutěži další potřebné informace.

VESLOVáNÍ
Rybník Vajgar v  Jindřicho-
vě Hradci se už znovu těší 
na  tradiční regatu „Chalu-
pa Cup 2014“. Její XXII. roč-
ník se bude konat v  sobotu 
4. října a k vidění při ní bu-
dou veslaři a  drakeři nejen 
z České republiky, nýbrž ta-
ké za zahraničí. Závod znovu 
bude tvořen třemi základní-
mi částmi, a  sice XIII. roč-

níkem „Sprintů Miroslava Strejčka“ pro děti od věku přípravky po starší 
dorost, kláním dračích lodí a hlavním bodem programu – Chalupovým 
pohárem skifařů. K vidění samozřejmě budou i  jízdy veteránů, skif žen 
(„Pohár starosty J. Hradce“), dvojka bez kormidelníka mužů („Pohár jin-
dřichohradecké dvojky“) a skif lehkovážníků – mužů („Memoriál Karla 
Jedličky“). Regata bude zahájena rozjížďkami v 10.00 hodin, finále muž-
ského skifu je naplánováno na 15.30 hodin. 
Bachráč bude dál šířit věhlas jindřichohradeckého veslování
Na letošním mistrovství České republiky žactva získali tři medaile závod-
níci Veslařského klubu Vajgar J. Hradec. Titul šampióna vybojoval na ski-

fu třináctiletý starší žák Albert Čekal, o rok starší skifařka Michala Po-
spíšilová vyjela stříbro a pro bronz v Račicích vesloval dvojskif mladších 
žáků Adam Jedlička – Tomáš Drobil. Tyto úspěchy neunikly pozornosti 
jindřichohradecké radnice, která za reprezentaci města přišla poděkovat 
do loděnice VK Vajgar.
Starosta Stanislav Mrvka a místostarosta J. Hradce Pavel Vejvar nejenže 
děkovali, ale také křtili novou loď za  116 tisíc korun, na  kterou Město  
z 80 procent finančně přispělo. Dvojskif brněnské výroby značky Rose-
man byl pokřtěn coby 
Bachráč. Nese tedy ná-
zev podle lidového po-
jmenování rybníčku, 
který se nachází v  lu-
kách za J. Hradcem smě-
rem na Buk. „V inventá-
ři už jednoho Bachráče 
máme, je to kdysi poří-
zená loď, která tenkrát 
byla moderní; a vesloval 
(pokračování na str. 19) 
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MěSTO ROZSáHLÉ A NADMěRNě Zbu-
DOVANÉ, NAPSAL V 17. STOLeTí O 

JINDřICHOVě HRADCI ČeSKý SPISO-
VATeL PAVeL STRáNSKý. ZASLuHu-

Je, Aby Se Mu POSKyTLO MíSTO MeZI 
MěSTy KRáLOVSKýMI. MěSTO NAD, 
VAJgAReM Se NIKDy KRáLOVSKýM 

NeSTALO, ALe...

NáPOVěDA: 

OSK, ATe, AP, ATTA, MO-
šuS, COOK, eA, áN, OLe, 

OLOT

na ní už Václav Chalupa, ale již dosloužila. My ovšem v oddíle ctíme ná-
zvy lodí, jež brázdily vody nejen rybníku Vajgar, takže jsme název obnovi-
li, aby dál získával úspěchy jindřichohradeckému klubu. Velmi si vážíme 

přístupu města, děkujeme za výraznou pomoc při pořízení dvojskifu, jenž 
bude sloužit především naší nadějné mládeži,“ s vděčností uvedl místo-
předseda VK Vajgar Radim Staněk.

VODNÍ SLALOM
Oddíl vodní turistiky při TJ Bohemians Praha pořádá od 3. do 5. října již 54. ročník splutí Hamerského potoka jako závod „ČPV – Českého poháru vo-
dáků 2014“. Akce začíná pátečním příjezdem do chatového tábora v Malém Ratmírově, v sobotu je poté na programu soutěžní klání, když se od 8.30 
hodin začne vypouštět z Ratmírovského rybníka dostatečné množství vody pro sjíždění. Závod, který je obtížný hlavně peřejemi před Dvorečkem, bude 
odstartován v 10.30 hodin. Cíl je v Jindřiši, kam by měla poslední loď dorazit před 16. hodinou. Závěrečný den bude po ránu věnován vyhlášení výsled-
ků v 8.30 hodin a poté volnému splouvání toku do 14.00 hodin. Zároveň se bude konat během soboty 4. října i IX. ročník „Hameráku 2014“ jako sou-
část „ČPV mládeže“. Tento závod, jenž organizuje oddíl kanoistiky TJ Slovan J. Hradec, se pojede od mostu v Oldřiši do Jindřiše na pětikilometrové trati 
od 14 hodin. Kontakt – Bohemians: Milan Hrabák (777 855 448) – předseda oddílu; Pavel Šálek (psalek@jagacz.com, 603 195 224); Slovan JH: Ing. Jiří 
Kronika (jirikronika@gmail.com, 607 636 692).

Roman Pišný
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pozvánky na listopad
Městské akce: Ostatní akce:
• 6. 11. 

KONCeRT LAbRISe De FRANCe - KPH 
• 9. 11. 

SeNIOR KLub
• 11. 11. 

„PLAy STRINDbeRg“ – 
DIVADeLNí PřeDPLATNÉ SKuPINy b

• 15. 11. 
TřebOŇšTí PIšTCI - KONCeRT

• 19. 11. 
„NA MěLČINě“ – 
DIVADeLNí PřeDSTAVeNí SKuPINy A

• 23. 11. 
„KRySáCI“ – DIVADeLNí POHáDKA

• 25. 11. 
VáNOČNí KONCeRT – 
ORCHeSTR VáCLAVA Hybše Se SÓLISTy

• 30. 11. 
PeKeLNě ZábAVNÉ ODPOLeDNe + SLAVNOSTNí 
ROZSVíCeNí VáNOČNíHO STROMu

• 1. 11. 
PODZIMNí KONCeRT JHSO – 
W. A. MOZART – RequIeM

• 7. 11. 
STO ZVířAT - KONCeRT

• 8. 11. 
beTLÉMy A PLASTIKy VLADIMíRA DOubALA –
VeRNISáž VýSTAVy

• 11. 11. 
SCIeNTe CAFÉ

• 15. 11. 
ALJAšKA – PObřeží PACIFIKu – DIASHOW 

• 15. – 16. 11. 
PODZIMNí ČAROVáNí – AKCe PRO DěTI

• 22. 11. 
ARAKAIN + DyMyTRy - KONCeRT

Foto: Josef BöhmMlýnská ulice


