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Děti i rodiče se mohou stej-
ně jako v  předchozích le-
tech těšit na  příchod čertů, 
andělů a  Mikuláše, kteří se 
na náměstí Míru budou sta-
rat o zábavu. Na dětské ná-
vštěvníky čeká vystoupení 
společnosti Chůdadlo. Své 
obrázky, přání nebo obavy 
mohou děti nakreslit a  na-
psat do  Pekelné knihy hří-
chů, která bude na  stánku, 
kde si zároveň vyzvednou 
pekelnou kartičku. Na ty, co 
budou mít pekelné štěstí, če-
ká drobné překvapení.  Sou-
částí programu bude i soutěž 
o  nejhezčí vánoční strome-
ček. Na jindřichohradecké 
základní a mateřské školy 
doputují stromky z  měst-
ských lesů. Žáci stromečky nazdobí a dopraví na sa-
motnou akci, kde budou vánoční symboly na pódiu 
vystaveny. Autorům nejhezčího z nich předá odmě-
nu starosta města. Moderátorem a průvodcem celého 
odpoledne bude Michal Arnošt. Návštěvníci se mo-
hou v rámci Pekelně zábavného odpoledne samozřej-

Ač se to na první pohled zdá být neuvěřitelné, Vánoce už pomalu, ale jistě klepou na dveře. První advent-
ní neděle letos připadá již na poslední listopadový den, a právě v neděli 30. 11. 2014 od 15.00 hodin se tak 
bude konat akce s názvem „Pekelně zábavné odpoledne“. 

listopad 2014

V PLATNOSTI JE NOVÁ 
„ELEKTRONOVELA“ 
ZÁKONA O ODPADECH

Jaké změny přináší pro držitele, výkupny 
a sběrná místa?

více informací na straně 4

KONCERT V RÁMCI KRUHU PŘÁTEL 
HUDBY LETOS NAPOSLEDY

Série abonentních koncertů KPH 2014 zakončí 
hudební projekt, který nás zavede do Francie.

více informací na straně  13

ZVEME VÁS DO DIVADLA

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

více informací na straně 13

Pekelně dobrou zábavu a rozsvícení 
vánočního stromu nabídne akce 
na náměstí míru

mě i  občerstvit. Chybět by 
neměl ani pekelně dobrý čaj 
z  kotlíku. Vrcholem odpo-
ledního čertovského rejdění 
bude ďábelská ohňová show.
Program však nekončí, spo-
lečně cca od  17.00 hodin 
budeme přítomni slavnost-
nímu rozsvícení vánočního 
stromu.
Zábavné odpoledne pořá-
dá Město Jindřichův Hra-
dec ve  spolupráci se Sbo-
rem dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec 
a Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže v Jin-
dřichově Hradci. 

Více informací najdete na 
plakátech a www.jh.cz.

Mediální partneři: Týdeník Jindřichohradecka, Jin-
dřichohradecký deník, Jindřichohradecká televize, 
měsíčník Žurnál, Týdeník 5plus2 Jindřichohradecko 
a Hitrádio Faktor

Marcela Kozlová
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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 prosinec

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

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

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

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických 
pohotovostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 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: ulice Elišky Krásnohorské 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Jana Bum-
bálková z Králova Dvora. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice
Komunální volby jsou za námi
Hektické období mají za sebou všichni kandidáti, kteří se ucházeli o post zastupitele v komunálních volbách ve dnech 10. a 11. října 2014. Ve městě nad 
Vajgarem v těchto volbách zvítězila ČSSD a získala třináct mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu, druzí se umístili SNK-ED se třemi mandá-
ty a na třetím místě s minimálním procentním rozdílem KSČM taktéž se třemi mandáty. Po dvou mandátech získaly strany TOP 09, ANO 2011, VPM 
a ODS. Naopak žádný mandát nezískala koalice Strany zelených a České pirátské strany s podporou hnutí Změna a KDU – ČSL. Do zastupitelstva se 
díky těmto komunálním volbám dostalo třináct nových tváří.
V Jindřichově Hradci a jeho devíti místních částech si občané volili 27 zastupitelů. Volební obvod byl rozdělený do 30 okrsků, které měly v seznamu 
přesně 17 834 voličů. 
Nejvíce voličů v seznamu 1 555 měl okrsek č. 2, který sídlil ve 3. základní škole v Jarošovské ulici, zde odevzdalo obálku 462 voličů. Naopak nejmenším 
okrskem byl okrsek č. 25, což byla obec Matná se 46 voliči v seznamu, kde obálku odevzdalo 22 voličů. Největší volební účast byla v okrsku č. 15 síd-
lícím v Nežárecké ulici, zde odevzdalo obálky 636 voličů z 1 196 v seznamu a volební účast byla 53,18 %. Procentuálně měl největší účast okrsek č. 23 
– Buk, kde se účast vyšplhala na 58,82 %. 
Volební komise vydaly 7 911 obálek, z toho bylo do urny odevzdáno 7 903 obálek. Celková volební účast byla v Jindřichově Hradci 44,36 %.

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina Kandidát
Politická příslušnost

Hlasy
Pořadí 
zvoleníčíslo název poř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

3 Občanská demokratická strana 2 Staněk Radim Bc. 41 ODS 1 218 7,31 1
3 Občanská demokratická strana 1 Blábolil Tomáš Ing. 44 ODS 816 4,90 2
4 ANO 2011 3 Rytíř Jakub MUDr. 43 BEZPP 971 6,73 1
4 ANO 2011 7 Vyhlídka Tomáš MUDr. 36 BEZPP 864 5,99 2
5 TOP 09 1 Duba Vojtěch Mgr. 34 TOP 09 866 5,67 1
5 TOP 09 2 Kukačka Martin Ing. 33 TOP 09 858 5,62 2
6 Volba pro město 4 Kinšt Otakar 60 BEZPP 1 021 8,47 1
6 Volba pro město 2 Mlčák Jan Ing. MBA 57 BEZPP 938 7,78 2
7 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Prokýšek Vladimír Mgr. 61 KSČM 1 302 6,84 1
7 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Vytiska Tomeš JUDr. 59 KSČM 1 220 6,41 2
7 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Pošvář Vít JUDr. 54 BEZPP 853 4,48 3
8 Česká str.sociálně demokrat. 1 Mrvka Stanislav Ing. 61 ČSSD 4 318 5,68 1
8 Česká str.sociálně demokrat. 2 Komínek Bohumil Ing. 41 ČSSD 3 524 4,64 2
8 Česká str.sociálně demokrat. 4 Beran Jaroslav 62 BEZPP 3 227 4,25 3
8 Česká str.sociálně demokrat. 3 Pravda Jiří 51 ČSSD 3 037 4,00 4
8 Česká str.sociálně demokrat. 5 Michalec Vladislav Ing. 53 BEZPP 2 911 3,83 5
8 Česká str.sociálně demokrat. 6 Havlín Radek 42 BEZPP 3 049 4,01 6
8 Česká str.sociálně demokrat. 7 Blížilová Petra Ing. 42 ČSSD 2 908 3,83 7
8 Česká str.sociálně demokrat. 8 Pecka Vlastislav Ing. 62 ČSSD 2 846 3,74 8
8 Česká str.sociálně demokrat. 9 Pikal Jaroslav PhDr. 54 ČSSD 2 983 3,92 9
8 Česká str.sociálně demokrat. 10 Kvitský Radim 50 ČSSD 2 837 3,73 10
8 Česká str.sociálně demokrat. 11 Vymětalová Anna 60 ČSSD 2 821 3,71 11
8 Česká str.sociálně demokrat. 12 Kadeřábek Miroslav Bc. 58 BEZPP 2 847 3,74 12
8 Česká str.sociálně demokrat. 13 Spatzierer Petr 34 ČSSD 2 746 3,61 13
9 SNK Evropští demokraté 1 Burian Vladislav Mgr. 49 BEZPP 1 722 8,06 1
9 SNK Evropští demokraté 2 Langerová Sabina MgA. 63 BEZPP 1 214 5,68 2
9 SNK Evropští demokraté 7 Nejedlý Josef Ing. 48 BEZPP 1 148 5,37 3

Zdroj: Český statistický úřad, 2014
Karolína Průšová
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městský úřad informuje
ODBOR spRávy majetKu města

Od října platí „elektronovela“ zákona o odpadech
Nikdo jiný tedy nesmí elektrozařízení a elektroodpady přebírat – tedy ani 
výkupny ani sběrná místa, pokud nejsou určena výrobcem/kolektiv-
ním systémem. Z míst zpětného odběru jsou elektrozařízení předávána 
oprávněným osobám zpracovávajícím elektroodpady prostřednictvím vý-
robců/kolektivních systémů v souladu s uzavřenými smlouvami o zajiště-
ní zpětného odběru. Těmito sběrnými místy jsou i sběrný dvůr v Jindři-
chově Hradci a místo na skládce Fedrpuš.
Věříme tedy, že občané nebudou elektrozařízení před odevzdáním 
na sběrná místa rozebírat, zcizovat je ze stacionárních kontejnerů a snažit 
se jejich části prodat ve výkupnách kovů.
Nekompletní zařízení nebudou oprávněné společnosti přebírat a  městu 
za ně platit, ale zařízení by bylo nutné předávat ke zpracování naopak ješ-
tě za úplatu, obdobně jako nebezpečné odpady.
Věříme, že touto informací a správným postupem při nakládání s elektro-
odpadem  přispějeme k ochraně životního prostředí a zároveň udržíme 
dosavadní výši poplatku za odpady na osobu a rok.

František Bulíček

1. 10. 2014 vstoupila 
v platnost tzv. „elektro-
novela“ zákona o  od-
padech. Obsahuje jed-
nu zásadní povinnost, 
která má velký dopad 
na zpětný odběr a  vzá-
jemnou spolupráci se 
společnostmi odebíra-
jícími elektrozařízení. 

K  dosavadnímu znění, že držitel smí předávat elektrozařízení na  místa 
zpětného odběru určená výrobcem nebo oprávněné osobě zpracovávají-
cí elektrozařízení a elektroodpady, přibyla povinnost přebírajících – no-
vě smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen místo zpětné-
ho odběru stanovené výrobcem, dále prodejce nebo osoba oprávněná 
ke zpracování (ne ke sběru) elektroodpadů a nikdo nesmí do integri-
ty elektrozařízení před předáním zpracovatelům zasahovat – tedy de-
montovat, oddělovat jakékoliv komponenty, součásti apod. 

myslela, jak talíře a  hrníčky uchytit do  drátěných držáků tak, aby pev-
ně držely i  v  silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen 
na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora. 
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, pozdě-
ji v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily 
do domácností. 

sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nej-
častěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním no-
žem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je 
ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard 
Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V pod-
statě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný 

povrch látek po tkaní. 
V  90. letech 19. století pak vznikaly první motoro-
vé sekačky poháněné nejprve parními stroji a pozdě-
ji benzinovými motory. První elektrická sekačka je 
z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďu-
jí i  na  úspory – především energie a  vody. Jedním 
z  důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý dů-
raz na  použití takových materiálů při výrobě, které 
po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co 

největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické 
energie, jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich 
těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zá-
soby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje 
význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektiv-
ního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

František Bulíček

víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. 
Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsled-
ným číslem sami překvapeni. 
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy 
se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má pod-
le statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umě-
lého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen 
už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. 
Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká fir-
ma General Electric podle patentů francouzského vy-
nálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen 
něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce 
dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího au-
tomobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný 
motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco 
chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model 
Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 
se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let 
mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se led-
ničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech. 

Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u  nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je 
zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu 
roku 1893, patent na myčku získala v  roce 1886 Američanka Josephine 
Cochranová, bohatá dáma z Illinois. 
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vy-

služBy města jinDřiCHův HRaDeC

nabídka služeb jindřichohradeckého bazénu
Městský Plavecký bazén v  Jindřichově Hradci má od  října, kdy došlo 
k uzavření objednávek od celoročních klientů, již ustálenou otevírací do-
bu pro veřejnost (více v tabulce). Bazén si vyhrazuje možnost aktuálních 

změn v celoročním programu. Aktuální informace získá návštěvník buď 
přímo na pokladně bazénu (tel. 384 321 236) nebo na internetových strán-
kách bazénu (www.bazen.jh.cz). (pokračování na str. 5)
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městská policie
výpis z událostí
25. 9. 2014 v 13.15 hodin detektiv v Kauflandu 
v  klidu podřimoval před monitory kamerové-
ho systému…“proboha, co to píšu!!!“ Oprava: 
bdělý zaměstnanec ostrahy sledoval monitory 
kamerového systému a všiml si, jak nákupním 
prostorem projíždí mladá maminka s  kočár-
kem, která se zastavila u  regálu s  vystavenými 

plyšovými hračkami. Chvilku je brala do ruky, 
prohlížela a vracela, až najednou jí jeden z ply-
šáků zaujal natolik, že neodolala a  šoupla ho 
pod peřinku do kočárku. No a pak jakoby nic 
pokračovala k pokladně. Detektiv na nic neče-

4. 10. 2014 v 01.20 hodin si strážník obsluhu-
jící kamerový systém všiml skupinky několika 
dívek a mladých mužů jdoucích z Masarykova 
náměstí do Růžové ulice. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, kdyby dvě z  dívek nenesly plastové 
dopravní značky zvané směrová deska, které ná-
sledně položily na dlažební kostky a zdatní mu-
ži je pak táhli po ulici. Dívky se na deskách lad-
ně vlnily a jízdu si evidentně užívaly. Autohlídka 
je zastihla nedaleko křižovatky s ulicí U stadio-
nu. Muži, kteří dívky doprovázeli, byli velmi ga-
lantní a značky odnesli na místo, odkud je dámy 
vzaly. No a ty mezitím strážníkům vysvětlovaly, 
že si užívají oslavu 25. narozenin jedné z nich, 
trošku popily a alkohol proměnil Růžovou uli-
ci v blankytně modré moře a ony, coby záchra-
nářky z BayWatch, se na prknech vrhly do jeho 
vln. Realita však krásný sen odsunula do  dáli 
a  po  vystřízlivění dívky, už bez zasněných očí, 
zaplatily každá po třech stovkách korun. 

Rudolf Gabriel

Zvýhodněné vstupné
Tabulka také přehledně ukazuje, v kterých hodinách platí v bazénu pouze 
poloviční vstupné. Stanoveno je v době, kdy nemá veřejnost možnost vy-
užívat prostory sportovního bazénu (25 metrů), neboť je obsazen sportov-
ními kluby a dalšími organizacemi. V té době je možné navštěvovat pouze 
relaxační bazén s divokou řekou a vířivkami a v některých dnech a hodi-
nách i dětské bazény (např. ve čtvrtek od 17 hodin). 
Pozvánka na listopad
Městský bazén oslaví v listopadu 5 let od otevření po zásadní rekonstrukci 
a modernizaci. Při této příležitosti je připravována akce, která pro histo-
rii bazénu přelomový milník připomene. Veřejnost bude blíže a aktuálně 
informována mimo jiné prostřednictvím internetových stránek bazénu, 
Služeb města J. Hradec (www.smjh.cz), města Jindřichův Hradec  (www.
jh.cz), médií a plakátů.

Rozšíření služeb
Služby pro veřejnost v městském plaveckém bazénu se rozšíří. Od roku 
2015 budou nově zprovozněny dosud komerčně nevyužívané a pro da-
ný charakter služeb na míru vybudované prostory kadeřnictví, kosmetiky 
(případně manikúra či pedikúra) a masáží. Pro všechny tři provozy umís-
těné v  suterénu hledá Společnost služby města Jindřichův Hradec pod-
nájemce. Bližší informace pro zájemce, kteří by si prostory chtěli pod-
najmout, na  internetových stránkách www.smjh.cz a  www.bazen.jh.cz. 
Velkou výhodou je možnost oslovit klientelu bazénu a parkování zdarma. 
Uzavření pro veřejnost
O víkendu 29. a 30. listopadu se v bazénu v Jindřichově Hradci uskuteční 
Zimní krajský přebor žactva, dorostu a dospělých, který pořádá Plavecký 
klub Jindřichův Hradec. Z tohoto důvodu bude v sobotu 29. listopadu ce-
lý plavecký bazén zcela uzavřen. Závody pokračují i v neděli 30. listopa-
du. Pro veřejnost tak bude v neděli otevřeno výjimečně až od 14 hodin.

Marcela Kůrková

kal, postavil se za pokladnu z druhé strany a če-
kal a čekal a…no samozřejmě, že se dočkal. Ma-
minka pokladnu pouze minula a  následně se 
jí ujal detektiv, mile jí pozval do své kanceláře, 
kde zpod peřinky vyndala již výše zmíněného 
plyšáka. Kdyby Vás to zajímalo, tak se jednalo 
o  plyšového čertíka Rudlu za  dvě stovky. Při-
volané strážníky však neokouzlil a za uloženou 
pokutu by bylo Rudlů několik. 

Téhož dne o cca 2 hodiny později strážníci vyjíž-
děli opět na sídliště Vajgar, kde v baru Slávie mě-
li hosta, co objednával, konzumoval a  neplatil. 
Strážníci na  místě zjistili, že se jedná o  jim zná-
mého muže (44 let), který se předešlého dne po-
kusil v Kauflandu ukrást lahvičku větrového „liké-
ru“ zn. Alpa a dnes dostal chuť na pivko. Zkousnul 
jich sedm, a když došlo na placení, tak neměl pe-
níze. Strážníkům však slíbil, že skočí domů pro pe-
níze a dluh vyrovná. Tentokrát se důvěra vyplatila, 
za chvilku byl zpět a útratu opravdu zaplatil. Poku-
ta za přestupek proti majetku ho však neminula. 
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policie Čr
prevence:   
1) řidiči, pozor! svátek k uctění památky 
zesnulých se blíží! 
Jako každoročně v měsíci listopadu uctíme památku našich blízkých zesnu-
lých. Na místa posledního odpočinku nemíří jen čestní lidé, ale i zloději. 
Policisté z Územního odboru Jindřichův Hradec každým rokem v období 
Dušiček zaznamenávají nejen několik krádeží věcí z hrobů nebo odložených 
věcí při úpravě hrobů, ale i z aut zaparkovaných na přilehlých parkovištích 
u hřbitovů. Kontroly parkovišť před hřbitovy provádějí jindřichohradeč-
tí policisté každoročně. Není tomu jinak ani tento rok. Se zvýšenými hlíd-
kami začnou ještě před víkendem a tyto hlídky potrvají přes sobotu i neděli, 
kdy většina lidí přijede na hrob uctít památku svých zesnulých.
Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, 
vše co lze snadno a rychle zpeněžit. Mnoho lidí neumí policistům vůbec po-
psat, co jim bylo z hrobu odcizeno. Lidem proto doporučujeme, aby si své 
hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude 
pro policii mnohem jednodušší zadokumentovat původní stav hrobu. Přes-
ným popsáním odcizených věcí se tak zvýší šance na dopadení pachatele. 
Zloději si totiž na hřbitovech dost často tipují osamělé osoby, které sledu-
jí, a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu 
do kontejneru, seberou jim odloženou tašku a zmizí.
Policejní zkušenosti dokladují, že zvýšeného pohybu lidí využívají i někteří 
zloději. Tito se zaměřují i na auta odstavená na parkovištích v okolí hřbito-
vů a vykrádají je. Policisté proto opět připomínají řidičům, aby si nenechá-
vali v zaparkovaných vozidlech na parkovištích viditelně odložené věci a při 
odchodu od vozidla zkontrolovali uzavření oken, včetně střešního, uzavření 
zavazadlového prostoru a samozřejmě všech dveří vozidla. 

Na bezpečnost a plynulost v silničním provozu budou o „Dušičkách“ dbát 
ve zvýšené míře nejen dopravní policisté, ale i policisté z jednotlivých ob-
vodních oddělení. Dopravní policisté připomínají především starším obča-
nům, kteří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 
60 let musí při silniční kontrole předložit  doklad o zdravotní  způsobilos-
ti. Jak vychází ze zákona, osoba starší 60 let se musí podrobit pravidelné lé-
kařské prohlídce. Ta se obnovuje po 5 letech, tj.  v 65 letech, poté po 3 letech 
a od 68 let každé dva roky.
Občany, kteří na hřbitově vidí, že se tam děje něco podezřelého, žádáme, 
aby to ihned oznámili na policii. Čím dříve se o krádeži dozvíme, tím větší 
máme šance na dopadení zloděje. 
Uhlídat všechny hřbitovy na Jindřichohradecku je pro policii ve skutečnos-
ti nemožné, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si všímají pode-
zřelých osob a informace ihned volají na bezplatnou policejní linku 158! 

2) auto není trezor! 
Příležitost dělá zloděje - volně ponechané věci ve vozidlech působí na potencio-
nální zloděje doslova jako magnet!   
A jak tedy snížit riziko odcizení či vykradení vozidla?
• Auto není trezor!
Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejmé-
na kabelky, kufříky, mobilní telefony, doklady od vozidla, peníze či žádné jiné vě-
ci. Jakákoli z těchto věcí může pachatele nalákat.
• Ani zavazadlový prostor není vhodný pro úschovu věcí
Nikde, zejména ne před obchodem, restaurací či třeba před budovou zaměst-
nání nedávejte do kufru cenné věci. Pachatelé si právě na takových místech své 
oběti vytipují.
• Parkování
Nejbezpečnější parkování je v garáži nebo na hlídaném parkovišti. V ostatních 
případech parkujte na přehledných, veřejnosti přístupných a osvětlených místech.
• Autorádio bývá velké lákadlo
Při koupi autorádia dejte přednost rádiu s  odnímatelným panelem či rádiu 
s možností vyjímání. Rádio či panel nikdy ve vozidle nenechávejte.
• Klíčky od vozidla
Pečlivě se starejte o klíčky od vozidla. Zbytečně je nikomu nesvěřujte, zejména 
ne cizím osobám. Nenoste je po kapsách, odkud by vám mohly vypadnout nebo 
být odcizeny. Nenechávejte je volně přístupné v odloženém oblečení. Náhradní 
klíče mějte vždy na jednom místě, nikdy však ve vozidle!
Jak zabezpečit motorové vozidlo před odcizením či vykradením?
• Před odchodem od vozidla
Před odchodem z vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, 
motorového a zavazadlového prostoru a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte 
všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo zabez-
pečujte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup!
• Základní zabezpečovací zařízení
základní zabezpečovací prvky, tzv. imobilizery mívají moderní vozidla instalo-
vána standardně výrobcem.
• Doplňkové zabezpečovací prvky 
a) mechanické
- zámek na řadící páku pevně spojený s konstrukcí vozidla
- zámek blokující řadící páku a ruční brzdu
- zámek blokující brzdový pedál současně
- uzamykatelná tyč na volant
- pískování skel bezpečnostním kódem nebo identifikačním kódem vozidla VIN
- nalepení bezpečnostních fólií na okna vozidla
b) elektronické
- autoalarm s vestavěným imobilizerem
- prostorová čidla
- elektronické čipy
- pager, který Vás upozorní na několik desítek metrů, že je s Vaším vozidlem ma-
nipulováno
- GSM - tzv. pokrádežové systémy, které tvoří satelitní vyhledávací zařízení a kte-
ré monitorují pohyb Vašeho vozidla
Záleží na každém majiteli vozidla, pro jaké zabezpečovací zařízení se rozhodne. 
Obecně však platí, že nejúčinnějším opatřením je kombinace několika zabezpe-
čovacích prvků!
Lhostejnost zlodějům nahrává!
• Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte pohybu osob na parko-
vištích. Pokud uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi zaparkovanými 
vozidly nebo už se do nějakého vloupává, volejte ihned Policii České republiky 
na linku 158. Nikdy nevíte, kdy všímavost například vašich sousedů zachrání 
vozidlo právě vám.
• Pro případ, že by přes veškerá preventivní opatření došlo k odcizení vašeho 
vozidla, pořiďte si fotografii vozu a popis odlišných a nápadných znaků. Dále je 
možné označit důležité součásti tzv. neviditelnou fixou, jejíž nápisy se objeví až 
pod UV lampou.
• V případě, že dojde k vloupání do vozidla či přímo jeho odcizení, volejte Po-
licii České republiky na linku 158 nebo zajděte na nejbližší policejní služebnu.
• Nezapomeňte na vhodné pojištění vozidla!

Hana Millerová
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spoleČenská kronika
přivítali jsme nové občánky
V pátek 3. října 2014 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou.  
Přivítány na svět byly tyto děti:
Čapek Cathrin, Čapek Claudia, Koronczi Zuzana, Galba Kristian, Batelková Karolína, Dvořáčková Tereza, Fučíková Eliška, Hofmanová Adéla, Kadlec 
Jakub, Matlášková Sofie, Mráz Teodor, Musil Jan, Nechvátal Marek, Sejpka Vojtěch, Schönbauerová Veronika, Špulák Daniel a Vítů Matyáš.

Karolína Průšová

Ocenění a blahopřání pro paní Olgu Kasalovou
Ve středu 8. října 2014 se uskutečnilo poslední zasedání rady města v tomto volebním období. Při této příležitosti rada města poděkovala 
paní Olze Kasalové za její mimořádné zásluhy zejména v humanitární oblasti. Starosta města Stanislav Mrvka udělil paní Kasalové Cenu 
starosty města. Všichni přítomní radní pogratulovali také panu Bořivoji Kasalovi. Poté Vladislav Burian předal radním i manželům Ka-
salovým nově vydané pamětní plakety letců pokřtěné v srpnu tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že paní Olga Kasalová oslaví 27. listopadu své narozeniny, připojuje se k řadě gratulantů také redakční rada Jindři-
chohradeckého zpravodaje. Paní Olince přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, elánu, spokojenosti a rodinné pohody.

Karolína Průšová

Roman pišný získal ocenění Křišťálový kamínek
V úterý 14. října 2014 přijeli zástupci Asociace TRIGON z Ostravy předat Romanu Pišnému z Jindřichova Hradce cenu Křišťálový 
kamínek, což je „Ocenění osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu“. K předání došlo v klubovně plaveckého bazé-
nu v Jindřichově Hradci. K ocenění panu Pišnému osobně pogratuloval také starosta města Stanislav Mrvka, ředitel Služeb města 
Ivo Ježek a vedoucí kanceláře starosty Jana Říhová. Na ocenění Romana Pišného nominovala Marcela Kůrková, nynější vedoucí 
Plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Asociace TRIGON udělila prestižní ocenění „Křišťálový kamínek“ v rámci XXII. roční-
ku Evropských dnů handicapu. Tímto oceněním chce vyzdvihnout mimořádné činy lidí s handicapem.
Roman Pišný (44 let) přezdívaný „Kulich“ onemocněl Beckerovou svalovou dystrofií a přestože je již 15 let v invalidním důchodu 
a po zhoršení zdravotního stavu již několik let i odkázaný na plicní ventilátor, nikdy se nesmířil s tím, že by měl složit ruce do klí-
na. Prostřednictvím počítače je permanentně v kontaktu s organizátory sportovních akcí a zástupci sportovních klubů a neúnavně 
a s profesionální grácií zpracovává výsledky a zpravodajství ze soutěží. 

Karolína Průšová

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 10. 9. 2014 do 13. 10. 2014 nás opustili: 

Helena PLUCAROVÁ, Jindřichův Hradec 28. 7. 1935 10. 9. 2014
Květoslava HESOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 6. 1924 13. 9. 2014
Anna VANĚČKOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 5. 1943 15. 9. 2014
Milena DOLÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 2. 1931 17. 9. 2014
Věroslava  PŘECHOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 10. 1933 18. 9. 2014
Jiří KOLÁŘ, Nová Včelnice 4. 2. 1942 24. 9. 2014
Ludmila KUBÍNOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 8. 1936 26. 9. 2014
Jaroslav HODA, Ratiboř 29. 11. 1943 28. 9. 2014
Bohumila BRTNÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 31. 7. 1946 28. 9. 2014
Miroslav MITAS, Jindřichův Hradec 20. 2. 1951 1. 10 2014
Josef ŠUSTR, Blato 1. 1. 1941 1. 10. 2014
Čestmír VONDRÁČEK, Jindřichův Hradec 19. 11. 1934 2. 10. 2014
Marie KALINOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 3. 1944 3. 10. 2014
Blažena KOZLOVÁ, Hatín 29. 1. 1924 3. 10. 2014
Ladislav NĚMEČEK, Jindřichův Hradec 3. 6. 1946 8. 10. 2014

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

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtíJméno, příjmení, bydliště

Alena LEGÁTOVÁ, Klenová 13. 3. 1952 10. 10. 2014
Marie MARKOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 3. 1945 10. 10. 2014
Jiří SMÉKAL, Nová Bystřice 1. 5. 1943 12. 10. 2014
Karel ŠPULÁK, Plavsko - Hamr 8. 10. 1927 13. 10. 2014
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svého nadějného syna vzlykala, rozlehl se v obecen-
stvu pláč a procítěna všeobecná soustrast s touto za-
rmoucenou paní. Tím tato smutná, ale vzácná ceremo-
nie skončila. Hřbitov nalézá se na pěkném místě a má 
půdu suchou a  písečnatou. Zajímavo jest, že právě 
v okamžiku, kdy rakev spouštěna byla do hrobu, bylo 
slyšeti v dáli několik rychle za sebou se ozývajících ran, 
které se podobaly vzdálené dělostřelbě, byly to však rá-
ny při trhání skály v lomu pana Šonského vypálené.

Podvodná blondýnka
Dne 26. m.m poctila svou návštěvou rolníka Kašpa-
ra Haslauera v D. Pěnné mladá krasavice a žádala, by 
mohla se u něho ubytovati do té doby, než oddíl pl. č. 
75 v obci ležící a v němž se její milenec kadet asp. na-
lézá a za kterým sem přichází, odejde. Soucitný hos-
podář přání tomu vyhověl a sličná nájemkyně cítila se 
brzo jako doma. Dne 28. m.m volala povinnost naše 
vojíny. Vojsko odtáhlo a s ním i naše kráska. Po jejím 
odchodu shledal pan Haslauer, že podvodná blondý-
na, jež v obci těšila se velké pozornosti, v upomínku 
na pobyt vzala si 160 K z úspor hospodářových. Věc 
udána četnictvu a  tomuto podařilo se postihnouti 
dobrodružnou dámičku v Čes. Budějovicích.

25. listopadu 1914
Z bojiště
Dne 18. listopadu byl raněn do nohy na severním bo-
jišti (v Haliči) p. Jaroslav Doležal, rodák jindřichohra-
decký, četař od 75. p. pluku, 6. set. a nachází se v léčení 
v res. nem. Ober Hollabrunnu v Dol. Rakousích. 

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

Štěpánka Běhalová

pohledy do historie
psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od nežárky

Listopadový, tzv. dušičkový čas, každoročně zasvěcený uctění památky zemřelých, s sebou přinesl v prvním vá-
lečném roce další smutný rozměr. Z  fronty docházely zprávy o  zemřelých příslušnících jindřichohradeckého  
75. pěšího pluku a památka padlých důstojníků a vojínů byla zvláště uctěna i při této příležitosti. Právě v listopa-
du 1914, tedy v prvním roce bojů první světové války, byl v Jindřichově Hradci zřízen a slavnostně vysvěcen nový 
hřbitov na dnešním Jiráskově předměstí. Stalo se tak 7. listopadu za přítomnosti všech představitelů veřejnosti. 

6. listopadu 1914
K uctění památky
padlých důstojníků a  vojínů pěš. pl. č. 75 položeny 
na pomník u nových kasáren v den dušiček skvostné 
věnce a okolí pomníku květinami okrášleno a světla 
ve dvou svítilnách rozžata. Jeden věnec se stuhami čer-
nožlutými s nápisem „dřívějším i nynějším hrdinům“ 
věnoval sbor důstojnický, druhý pak město J. Hradec. 
Tento ozdoben byl stuhami v barvách městských a ná-
rodních. Prvá nesla nápis „Památce padlých reků měs-
to Jindř. Hradec“, druhá „Padlým kamarádům jindř. 
Hradečtí příslušníci pěš. pl. č. 75“.

Návštěva hřbitovů 
o  svátcích Mrtvých byla jako obyčejně velice četná. 
Ačkoliv v den Všech Svatých panovala velká vichřice, 
proudily záhy odpoledne až do samého večera davy 
obecenstva ulicí Jarošovskou, by vykonaly modlitbu 
na rovech těch, kteří je navždy opustili. Kde jaký rov 
byl kvítím ozdoben a světlem opatřen. Stejně tomu by-
lo tak na hřbitově sv. Václava. Ostatní dny ochabla ná-
vštěva hřbitova, leč hroby jsou osvětlovány jako vždy 
po celý týden. 

Doprava raněných
Ve čtvrtek dne 5. t.m. přibylo do města našeho o 6. 
hod. ranní 276 raněných vojínů. 

Dešťoměrná a teploměrná zpráva 
za měsíc říjen 1914
Loňský říjen byl daleko příjemnějším měsícem než le-
tošní. Od 1. do 9. října bylo stále pošmourno a pršelo 
od 2. do 9. den po dni a klesla teplota denní tolik, že 
dne 7. října padal i sníh, sice jen na 1 cm a ten hned 
sešel, ale počasí bylo stále „dušičkové“, chladné, vlhké 
a bylo pořád podmračno až do 10. října, kdy se zase 
slunko ukázalo na obloze. Průměrná teplota denní by-

la letos +7,2 oC, ale loni +8,5 oC. Nad tento průměr by-
lo 16 dnů, od 1. do 4., od 16. do 24. a od 29. do 31. Nej-
teplejší byl pondělek 19. října o jarmarce, jenž se proto 
znamenitě vydařil, ač letos prodavačů cibulí, česneku, 
celeru a řípy bylo málo a byli trojnásob drazí se svým 
zbožím. Nejteplejší ráno +9,6 oC bylo 20., ale poled-
ne +14,2 oC a večer 10 oC byly 19. října. Nejchladnější 
den +2,9 oC byl den 12. a byl i večer ten nejchladnější 
při +2 oC, ale nejchladnější ráno bylo 13, neboť teplo-
měr ještě v 7 hodin ukazoval mráz -1 oC. Dnů jasných 
bylo 10, polojasných 10 a deštivých 11. Napršelo srá-
žek 43,3 mm, tj. 1,7 mm pod normál. Noční mrazíky 
způsobily, že nastalo padání listů a od 25. října zmizela 
i nádherná hradba zeleně při vchodu do naší prome-
nády. Dkr.

11. listopadu 1914
Vysvěcení nového komunálního 
hřbitova vál. a nemoc.
V sobotu dne 7. listop. o 3. hodině odpolední konal 
se pohřeb následkem poranění zemřelého pana c. a k. 
poručíka 24. pěšího pluku Jindřicha Knausse z c. k. 
místní vojenské nemocnice na nový hřbitov, nedávno 
na parcelle č. 158 u erární silnice za cvičištěm voj. ob-
cí zřízený. Při této příležitosti vysvěcen byl tento nový 
hřbitov, částečně již ohraničený a ve 4 obdélníky s ces-
tami upravený, vysoce důstojným panem proboštem 
Msgr. Drem V. Cábou za assistence důst. pánů kapla-
nů R. Poláneckého a Fr. Placha, u přítomnosti p. c. k. 
okresního hejtmana Viktora Číšky, sl. c. k. úřednictva, 
pana místního velitele c. a k. plukovníka Josefa Neu-
manna, sl.  c. a k. sboru důstojnického, v zastoupení  
nepřítomného pana starosty K. Merta náměstka sta-
rosty p. Ignáce Solpery a pp. členů městské rady, od-
dělení c. a k. pěš. pluku č. 75, c. a k. dragounského plu-
ku čís. 10 a s.k. domobrany, jakož i různých deputací 
a  četného obecenstva…. Když ustaraná matička ze-
snulého důstojníka zármutkem sklíčena nad hrobem 

Obnovená křížová cesta ke sv. jakubovi
V neděli 27. července byla slavnostně posvě-
cena obnovená křížová cesta vedoucí ke kos-
telu sv. Jakuba. Oprava této cesty byla hrazena 
z  prostředků našeho města a  s  přispěním Ji-
hočeského kraje. Kapličky opravil pan Vladi-
mír Krninský a  o  umístění kopií obrazu kří-
žové cesty se postaral fotograf Stanislav Maxa 
ve  spolupráci s  Muzeem fotografií a  moder-
ních obrazových médií. Stojí za to si tuto kří-
žovou cestu projít, zhlédnout naší kulturní 
památku, a taky se zamyslet nad obsahem jed-
notlivých zastavení. Proto jsem se rozhodl po-

stupně v JH zpravodaji čtenářům vyjít vstříc a stručně obsah jednotlivých za-
stavení na pokračování popsat.
1. zastavení: Ježíš je odsouzen na smrt
Událost Ježíšova odsouzení nám věrně popisují evangelia: 
A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákonici, celá rada; spoutali Ježí-
še, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ On mu 

odpověděl: „Ty sám to říkáš.“  Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pi-
lát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují!“ Je-
žíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval 
jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při 
vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat 
o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl: „Chcete, abych vám pro-
pustil židovského krále?“ Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Vele-
kněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu 
zeptal: „Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?“ Tu se znovu 
dali do křiku: „Ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „A čeho se vlastně dopustil?“ Oni 
však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“ Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil 
jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. (Evangelium 
podle Marka 15, 1 - 15)
Židovská velerada neměla právo někoho odsoudit na smrt. Chtěli-li se Ježíše 
zbavit, jak se usnesli den předem pozdě v noci, museli si vyžádat jeho smrt 
na římském místodržiteli. Ten neměl zájem na Ježíšově smrti, spíše ho chtěl 
propustit. Na druhou stranu byl zodpovědný za klid v Jeruzalémě. Volil tedy 
„pragmatičtější“ cestu a židům vyhověl, odsoudil Ježíše na smrt.

P. Jiří Špiřík
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…abychom nezapomněli                          Pamětní deska Jiřího Procházky
Do  života Jindřichova Hradce a  je-
ho obyvatel zasáhla před sto lety 
velmi výrazně 1. světová válka. Jed-
ním z občanů, který se stal její obě-
tí, byl student Jiří Procházka. Naro-
dil se v Jindřichově Hradci 3. června 
1891 v  rodině profesora zdejšího 
gymnázia, filozofa Františka Xave-
ra Procházky. V roce 1901 začal na-
vštěvovat gymnázium, které absol-
voval v  roce 1909 s vyznamenáním. 
Po maturitě odešel studovat přírodní 
vědy do Prahy a zdálo se, že nastou-
pí dráhu pedagoga, neboť složil stát-
ní zkoušku pro vyučování na nižších 
gymnáziích, a vědce. Již jako student 

se účastnil výzkumů v antropologickém ústavu a napsal svou první vědec-
kou studii „o dlouhých kostech lidských“, kterou později otiskly Rozhledy 
lékařské. Jenomže – vypukla válka. Jiří Procházka 
byl na jaře 1915 odveden k jindřichohradeckému 
75. pěšímu pluku, s nímž 28. června 1915 odejel 
v hodnosti desátníka na ruskou frontu. V září byl 
u  Tarnopole raněn a  zajat, po  vyléčení se na  ja-
ře 1916 v  zajateckém táboře v  Nolinsku přihlásil 
do československých legií. Jako legionář se zúčast-
nil bojů u Zborova, kde v létě 1917 padl. O datu je-
ho úmrtí nepanuje jednotný názor. Smutná zprá-
va se totiž do Jindřichova Hradce dostala až téměř 
po  dvou letech, kdy Ohlas od  Nežárky v  květnu 
1919 informoval, že „zpráva o hrdinné smrti do-
šla nedávno do vlasti,“ a uvedl, že „bývalý žák na-
šeho gymnasia život svůj položil za svobodu vlasti 
v bitvě u Zborova 19. června 1917.“ Zpráva ovšem 
není přesná, bitva začala až 2. července. Když se 
v roce 1921 jednalo o uctění památky padlých ab-
solventů gymnázia, uvádělo se, že Jiří Procházka 
„padl jako ruský legionář v bitvě u Zborova me-
zi 28. červnem a 4. července 1917“. Příslušník čes-
koslovenských legií v  Rusku, známý jindřicho-

hradecký učitel a  předseda místní 
Československé obce legionářské 
Stanislav Beran ve  svých vzpomín-
kách o Procházkovi poznamenal, že 
„padl dne 2. července 1917 v  bitvě 
u  Zborova,“ ale protože se sám bit-
vy neúčastnil a  své vzpomínky psal 
až mnohem později, ani toto datum 
není spolehlivé. Podobné nejasnosti 
panovaly i  o  Procházkově zařazení 
v  československých legiích. Na  pa-
mětní desce stojí, že byl poručíkem 
1. pluku mistra Jana Husi, ve  sku-
tečnosti ale bojoval ve 3. střeleckém 
pluku Jana Žižky z  Trocnova. Jisté 
je, že jeho památka byla v Jindřicho-
vě uctěna hned několikrát. Procház-
kovo jméno se objevilo na  památníku legionářů, odhaleného v  sadech  

18. června 1922 a dnes již neexistujícího, i na pa-
mětní desce v nové budově gymnázia. Nejvýznam-
nější pocty se mu ale dostalo při tzv. Legionářském 
dni, který se v  Jindřichově Hradci uskutečnil 10. 
června 1934. Toho dne byla na Procházkově rod-
ném domě na  náměstí Míru odhalena pamět-
ní deska, kterou vytvořil místní výtvarník Václav 
Neubauer. Do reliéfu, který tvoří symbolická lípa, 
zasadil plaketu s hlavou legionáře a vytesal nápis: 
„Zde se narodil 3. VI. 1891 br. PhC. Jiří Procházka, 
poručík 1. pl. M. J. Husi. Padl hrdinně za svobo-
du vlasti u Zborova.“ Slavnostního aktu, který za-
čal položením kytic v budově gymnázia a pokračo-
val průvodem vyzdobenými ulicemi na náměstí, se 
zúčastnili představitelé Československé obce legio-
nářské, armády, místní samosprávy, bývalých spo-
lužáků a místních spolků v čele se Sokolem. Celou 
slavnost pak ukončila hudba 29. pěšího pluku pro-
menádním koncertem v Husových sadech. 

František Fürbach

Pamětní deska na náměstí Míru
Portrét Jiřího Procházky, kresba

 Báseň Jiřího Procházky otištěná v Ohlase od Nežárky

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

Koncert mezinárodního orchestru se vydařil
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili koncertu Česko-rakouského or-
chestru Gmünd-J.Hradec, jenž proběhl v neděli 21. 9. 2014 v krásných 
prostorách jindřichohradeckého zámku. Sál byl plný, hudba překrásná, 
atmosféra skvělá a výtěžek na podporu obnovy pomníku zakladatele Zá-
kladní umělecké školy V. Nováka - pana Leopolda Janů - činil 6501 Kč 
a 34 Eur, přibližně tedy 7500 Kč. Všem dárcům a účastníkům i hudební-
kům vřele děkujeme a těšíme se na další setkání.

Jana Vojáčková

i malý čin přináší velkou radost aneb střední zdravotnická škola podpoří děti a seniory
Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec ve spolupráci s humanitární organizací ADRA a s Městskou knihovnou J. Hradec vyhlašují sbírku pod 
názvem „POMOZTE DĚTEM A SENIORŮM“. Letos je sbírka určena pro děti z místního Klokánku a pro seniory v DS Otín. Jak můžete sbírku podpo-
řit? Pro děti bude probíhat sběr dětského oblečení vel. 110 - 38 (pyžama, tepláky, spodní prádlo), sportovní obuvi, školních pomůcek, dětské drogerie  
a vitamínových přípravků. Pro seniory budeme vybírat časopisy pro zpříjemnění volného času (Vlasta, Květy, Chvilka pro tebe, 100+1,..).
Sběr proběhne v přízemí budovy SZŠ J. Hradec (Klášterská ul. 77/II) ve středu 3. 12. 2014 a 10. 12. 2014 vždy v době od 12. 00 do 16. 00 hodin.
Věříme, že veřejnost naši sbírku podpoří stejně jako v minulých letech. Děkujeme.

Běla Picková
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velkoplošná diashow představí další úspěšnou expedici cestovatele 
leoše Šimánka
Expedici Leoše Šimánka se podařil čin, který doposud nemá obdoby – 
během dvou let obeplout na nafukovacích člunech západní pobřeží Ka-
nady a Aljašky.

Zbrusu nová panoramatická live-diashow navazuje na předchozí diashow 
věnovanou jižní části plavby podél břehů Kanady. Nyní Šimánek promítá 
pokračování expedice, dál podél pacifického pobřeží Aljašky.

Již podruhé prožili členové expedice celé krátké severské léto v  nesku-
tečně zajímavém světě – v přímořské divočině, místy doposud nedotče-
né lidskou rukou. Z vod Tichého oceánu se tam zvedají nebetyčné hory 

pokryté ledovci, ty sté-
kají z  jejich úbočí, led 
se láme do  nesčetných 
fjordů a kry vyplouvají 
hustě zalesněnou kra-
jinou na  otevřené mo-
ře. Fjordy se zařezáva-
jí hluboko do  pobřeží, 
jsou rejdištěm moř-
ských vyder, tuleňů, 
lvounů, dravých kosa-
tek a  velryb-keporka-
ků, které zde mají úžas-
né množství potravy. 

Hejna lososů táhnou rok co rok do řek, kde na ně číhají medvědi a spolu 
s bělohlavými orly je loví.

Leoš Šimánek vyrazil do aljašské divočiny již tradičně s manželkou, sy-
nem a dcerou, tentokrát ještě s dalšími dvěma přáteli. Společně strávili tři 
měsíce v přírodě, jaká nikde jinde na světě není.

V  rámci podzimního turné po  České republice zavítá Leoš Šimánek se 
svou velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory ta-
ké do Jindřichova Hradce. 

Na jeho zajímavé vyprávění z dobrodružné cesty s názvem „ALJAŠKA 
– Pobřeží Pacifiku: Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky“ 
se můžete těšit v sobotu 15. 11. 2014 v divadelním sále Kulturního do-
mu Střelnice, a to od 15.00 a 19.00 hodin. 
Předprodej vstupenek probíhá na pokladně KD Střelnice, popř. na tel. čís-
le: 384 497 474.

Diashow doplňuje již druhé vydání fotografické knihy – POBŘEŽÍ PACI-
FIKU: Na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku, kterou vydal Leoš 
Šimánek ve svém nakladatelství ACTION-PRESS.

Více informací o  au-
torovi, jeho diashow 
a knihách (včetně inter-
netového knihkupec-
tví) najdete na  webo-
vých stránkách: 
www.leossimanek.cz

Životopis autora
Leoš Šimánek se naro-
dil v roce 1946 v Choc-
ni ve  východních 
Čechách. Víc než polo-
vinu svého života strávil cestováním a na expedicích nebo žil v Německu 
a Kanadě, kde je také státním příslušníkem. Nyní, po  letech, bydlí opět 
ve své vlasti na severovýchodě Čech, odkud vyráží s manželkou, synem 
a dcerou za přírodními krásami naší planety.
Původním povoláním stavební inženýr se od roku 1975 věnuje cestopisné 
literatuře jako autor i fotograf. V mnoha zemích je známý svými fotore-
portážemi a cestopisnými publikacemi s bohatým obrazovým doprovo-
dem. V televizi, rozhlase a ve svých Action-Vision-Diashows se s veřej-
ností dělí o neobyčejné zážitky i dobrodružství z cest.

Leoš Šimánek

společnost přátel ZuŠ vítězslava nováka představí v jindřichově Hradci 
soubor Collegium 1704

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec působí při Zá-
kladní umělecké škole V. Nováka v Jindřichově Hradci již 22 let. V průběhu 
času se změnil název i právní forma této organizace, ale účel - podpora čin-
nosti ZUŠ a jejích talentovaných žáků a aktivní činnost na poli podpůrných 
uměleckých aktivit, které jsou úzce spojeny s uměleckým vzděláváním a vý-
ukou v ZUŠ, se nemění.
Za dobu svého působení se tato společnost podílela na organizaci a podpoře 
velké řady kulturních a společenských akcí, pořádala benefiční koncerty, pra-
videlně oceňovala úspěšné studenty a absolventy ZUŠ a finančně podpořila 
řadu aktivit Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. 
V posledních dvou letech jsme naše aktivity rozšířili o pořádání vzdělávacích 

zájezdů, interpretačních kurzů a  seminářů a  o  letošních prázdninách jsme 
úspěšně zorganizovali dva turnusy příměstského letního tábora.
Pro nejbližší období připravujeme hudební lahůdku, která se svým významem 
a kvalitou interpretů řadí mezi špičkové hudební události tohoto roku v Jind-
řichově Hradci. 
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 19.00 hodin se v kapli sv. Maří Magdaleny na ad-
ventním koncertu Gloria in excelsis Deo představí soubor Collegium 1704 se 
svým uměleckým vedoucím Václavem Luksem. 
Za velmi krátkou dobu od svého vzniku v roce 2005 získal tento soubor uzná-
vané postavení v oblasti tzv. poučené interpretace staré hudby. Od roku 2007 
je pravidelným hostem festivalů ve Francii, Belgii, Nizozemí či Německu, spo-
lupracuje s významnými sólisty, např. Magdalenou Koženou, Vivicou Genaux, 
Bejunem Mehtou a rozhlasové a televizní stanice po celé Evropě přenáší živě 
i ze záznamu mnohé koncerty Collegia 1704. 
Na programu budou skladby  G. Fr. Händela (Kantata Gloria in excelsis Deo), 
J. D. Zelenky (Salveregina), a A. Michny z Otradovic.
Díky finanční podpoře Města Jindřichův Hradec, Nadace Život umělce, ban-
ky Waldviertler Sparkasse AG a Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův 
Hradec můžeme tento koncert nabídnout našim žákům a jindřichohradecké 
veřejnosti za velmi příznivých podmínek. 
Vstupenky v předprodeji budou k dispozici za 120 Kč, pro studenty za 60 Kč, 
na místě budou vstupenky k dostání za 150 Kč resp. 80 Kč. 
Předprodej bude probíhat v kanceláří ZUŠ a zahájíme ho již měsíc před koná-
ním koncertu, t.j. 4. listopadu. 
Srdečně všechny zveme a těšíme se na hudební zážitek v adventním čase.

Marián Mikula
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ChCete náS?
Ťapka, pes, 5 let, kříženec, kastrovaný
Velmi milý, nekonfliktní, moc chyt-
rý a veselý pejsek. Ovládá základní povely, 
na vodítku chodí pěkně, autem jezdí bez 
problémů. Ťapku si asi v roce vzali z útul-
ku mladí manželé, kteří se po rozvodu o něj nemohou nadále 
starat. Ťapka je pes velmi fixovaný na lidi. Je zvyklý být ven-
ku, ale je vidět, že by moc rád byl i doma. Tam se chová velmi 
slušně. Rád si hraje a také má rád pohyb. Pokud mu ho pání-
ček nedopřeje dostatek na procházkách, obstará si jej sám a to 
velmi vynalézavě. Děti ani kočky nebo drůbež mu naprosto 
nevadí. Je střední velikosti, cca 15-20 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 

jessi, kříženka staforda, fena, 9 let, kastrace v plánu
Jessi je starší dáma, je však plná elánu 
a  má radost ze života. K  lidem je vel-
mi kontaktní, mazlivá. Pejsky si vybírá, 
ale když se jí dá čas, zvykne si na coko-
li. U předchozích majitelů nebyla s jiný-
mi pejsky v kontaktu, a tak spíše neví, jak s tím naložit, když 
nějakého potká. Nyní je zvyklá žít venku, ale určitě by si za-
sloužila své stáří prožít v teple. Je čistotná, na vodítku cho-
dí pěkně. Je již bohužel zcela hluchá, ale její úžasná povaha 
a nenáročnost toto kompenzuje.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

miriam, kříženka, fena, cca 2 roky, kastrace v plánu
Miriam je kontaktní mladá fenka středního 
vzrůstu (cca 15 kg). S  ostatními pejsky vy-
chází dobře, snese i kočičky. Na vodítku cho-
dí obstojně, na volno se drží člověka a na při-
volání reaguje dobře. V současné době pečuje 
o svých 5 štěňátek.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
 

amor, kocourek, 2 roky, kastrovaný
Amor je hodný, kontaktní kocourek. 
Zvyklý v bytě na ostatní kočičky i pejsky. 
Čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
 

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 malých 
dětí. Na levém očičku má bílý flek, je to 
způsobeno starým zraněním, kde došlo 
ke  srůstu rohovky s  čočkou. Justu to ale nijak neomezuje 
a ona sama se tím vůbec netrápí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Koťátka, kocourci i kočičky, 2-5 měsíců
Koťátka jsou kontakní, zvyklá v bytě, čistot-
ná. Zvyklá jsou i na ostatní kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

www.cibela.cz
Tel.: 608 120 840

 Klára Černá 

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

 ÚKAZy NA ObLOZe V LISTOPADu 2014:
Planety Venuše a Saturn jsou nepozorovatelné. Merkur je vidět v první polovině měsíce ráno 
nad východním obzorem, Mars zachytíme, máme-li štěstí, jen počátkem měsíce, chvíli večer 
nízko nad jihozápadem. Jupiter je pozorovatelný ve druhé polovině noci. uran je nad obzo-
rem většinu noci kromě jitra noc, Neptun v první polovině noci. 
Pozorování Měsíce je velice pěkné, zvláště v období kolem první čtvrti, kdy je Měsíc Slun-
cem osvětlován z pravé strany 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 6. listopadu úplňkem, 14. listopadu poslední čtvrtí, 22. listopadu nastane nov a 29. lis-
topadu první čtvrť.  
3. listopadu v 1.00 hodiu je Měsíc v přízemí (367 908 km), 15. listopadu ve 3.00 hodin  je Mě-
síc v odzemí  (404 296 km) a 28. listopadu v 0.00 hodin je Měsíc opět v přízemí (369 862 km).
I Slunce je zajímavé, za jasného počasí 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 zajímavých oblastí a objek-
tů, zvláště za dobrých pozorovacích podmínek, tedy oblohy bez oblačnosti, oparu, či Měsíč-
ního svitu. 
Dne 22. 11. v 10.37 hodin Slunce vstupuje do znamení Střelce.

Další zajímavosti oblohy v listopadu roku 2014: 

1. 11. v 14.00 hodin – Merkur v největší západní elongaci,

4. 11. v 18.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Uranem (Měsíc 0,37° severně; konjunkce v délce nastává  v 18:08 SEČ  
25° nad východojihovýchodním obzorem – úkaz je pozorovatelný malým dalekohledem) 

14. 11. v 15.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,9° jižně; Měsíc v blízkosti Jupiteru pozorovatelný   
14. a 15. 11. ve druhé polovině noci)

18. 11. v 10.00 hodin – Saturn v konjunkci se Sluncem

26. 11. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,8° severně; Měsíc v blízkosti Marsu pozorovatelný   
25. a 26. 11. večer nad jihozápadním obzorem) planetka Pallas v konjunkci se Sluncem

Návštěvní hodiny pro veřejnost v listopadu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý a pátek: 13.00 - 15.00 hodin, 

večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.

vstupné: (není-li uvedeno jinak) 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 jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou  s úst-
ním 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; info@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

Fakulta managementu slaví 20 let
Letošní rok je pro Fakultu managementu VŠE rokem oslav. Uběhlo právě 20 let od je-
jího založení a u příležitosti tohoto výročí se 18. listopadu 2014 koná slavnostní shro-
máždění. Součástí programu je také divadelní představení „JISTĚ, PANE PREMIÉRE!“ 
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice. Část vstupenek je vyhrazena pro veřejnost 
a v prodeji bude od 3. listopadu 2014 v budově Fakulty managementu VŠE, místnost  
105 (Alena Bindrová). Ceny vstupenek a  konkrétní časy prodeje budou zveřejněny 
na webových stránkách fakulty www.fm.vse.cz. Akce je realizována s podporou Nadač-
ního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec. Bližší informace o představení lze nalézt 
na webových stránkách Divadla Bez zábradlí www.bezzabradli.cz

Lucie Váchová
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Na  konci roku ukáže zdejší Muze-
um fotografie a  moderních obrazo-
vých médií návštěvníkům nejen pilot-
ní část budované expozice Moc médií 
či sezonní výstavy Petr Velkoborský – 
fotografie, Filmové století Bohumila 
Hrabala a Císařské manévry, ale i zce-
la nové snímky. 
K  vidění je Magická krajina na 
24 fotografiích Jana Pohribného a  je-
ho žáků, prezentovaná ve  spoluprá-
ci muzea s  Institutem fotografických 
studií v Brně, nebo historické snímky, 
vzniklé z naskenovaných fotografií za-
půjčených laskavě soukromými dárci 

nejen z našeho regionu, vztahující se k období 1. světové války. Posledně jmenovaný soubor volně do-
plňuje výstavu Císařské manévry, jež prostřednictvím působivých záběrů Rudolfa Brunera-Dvořáka, 
momentního fotografa Františka Ferdinanda d'Este, připomíná jak 100. výročí začátku velké války, tak 
175. výročí vynálezu fotografie.   
Otevřeno je o sobotách, nedělích a svátcích 10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin, ve všední dny umožníme 
prohlídku expozic a výstav na požádání v době 10.00–16.00 hodin. V témže čase lze nakoupit v mu-
zejním shopu fotografické publikace, kalendáře, plakáty nebo vybrané fotografie jako autorské tisky.  
Až do konce sezony platí zvýhodněné vstupné – plné činí 50, snížené 30 a rodinné 80 Kč. Školní sku-
piny mají vstup v ceně 20 Kč za osobu, využít mohou i prohlídku s výkladem. 

Eva Florová

kulturní servis

pátý ročník literární soutěže jindřichohradecký textík startuje
Nakladatelství Epika pod záštitou města Jindři-
chův Hradec a  Jihočeského klubu obce spisova-
telů vyhlašuje již popáté zadání literární soutěže 
Textík. 
Hlavní cenou tohoto ročníku, vedle již tradičních 
autorských sborníků, je poukaz na vydání vlastní 
knihy uplatnitelný v  nakladatelství do  konce ro-
ku 2015.

Zadání pro literární část:
do 14 let - poezie - Kamarád/ka
do 14 let - próza - Mít tak křišťálovou kouli!
od 15 let - poezie - Ztráty a nálezy
od 15 let - próza - Přátelství

Ilustrační část:
Strašidla (bez věkového omezení)

Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2015. Více se dozvíte na této adrese: www.textik.epika.cz. Těšíme se na vaše příspěvky.
Jan Medek 

Další scénické čtení připomene výročí listopadu ´89
U příležitosti  25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností  při-
pravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období 
socialismu. Soubor povídek Mé dětství v socialismu vykresluje mimořád-
ně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás. Za-
vzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou 
být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili. Doká-
žou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, nesmysl-
nost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, 
mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpo-
mínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po sametové re-
voluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli každo-
denně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního. 

Účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav Hašek) a Věra Hollá 
Uspořádal: Ján Simkanič 

V roce 2014 vydal BizBooks (Albatros Media), vychází též na webu a jako 
e-kniha, detstvivsocialismu.cz 

Další zajímavé scénické čtení v rámci projektu LiStOVáNí se koná 25. lis-
topadu 2014 od 18.00 hodin v Kavárně FotoCafé (Kostelní ulice 20, Jind-
řichův Hradec) a pořádá jej Knihkupectví NS u Lenky v Panské ulici, kde 
jsou k dostání vstupenky (150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě).

Lenka Průchová

muzeum fotografie a mOm zve na magickou krajinu a jiné výstavy 

Foto: Jana Kozůbková

Foto: Jan Pohribný

sdružení sociálních aktivit má po celý rok nabitý program
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit a Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec uspořádaly dne 22. září 2014 
besedu s předsedou senátu PČR Milanem Štěchem a starostou města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou.
Hosté byli vřele přijati přítomnými posluchači. Beseda byla velmi zajímavá, dotazy byly zodpovězeny jak panem 
senátorem, tak panem starostou. Součástí besedy byla výstava ručních prací našich členek. Všichni přítomní byli 
seznámeni s plánem činnosti do konce tohoto roku. Naše aktivita je zaměřena na různá témata - zdravotní, kul-
turní, poznávací zájezdy, historie měst atd. Každým rokem připravujeme MDŽ a vánoční besídku, které se konají 
v KD Střelnice. Návštěvnost je velká, neboť program je obohacen kulturním programem. 
Naší snahou je, aby senioři byli spokojeni. Velmi si ceníme podpory vedení našeho města.

Jiřina Novotná
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Kulturní dům střelnice zve do divadla a na koncerty
KD Střelnice vás zve na  koncert a  rám-
ci abonentních koncertů KPH „La Brise 
de France“ dne 6. 11. 2014 v 19.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny.
Účinkují: Jitka Baštová – akordeon, Jind-
řich Macek – loutna.  Zazní skladby fran-
couzských autorů (D. Gaultier, J. Ph. Ra-
meau, R. Ballard, R. de Visée, C. Debussy, M. Constanc) v  provedení 
loutny, akordeonu a v avantgardní kombinaci obou nástrojů. 
Koncert je zaměřen na  francouzskou hudbu různých stylových epoch, 
které obohatily vývoj evropské hudby, dále na moderní díla inspirovaná 
stylem francouzského kabaretu a také vlastní úpravy vybraných děl Clau-
da Debussyho z období impresionismu. Debussyho pestrobarevná paleta 
hudebních odstínů je podtržena zvukovou odlišností nástrojů a  přináší 
nezapomenutelné zvukové dojmy.
Jitka Baštová /akordeon/ v  letech 2004-2009 studovala na Konzervatoři 
Pardubice a absolvovala hru na akordeon ve třídě prof. Ireny Holomkové. 
V průběhu studia přestoupila z klávesového na knoflíkový nástroj. Ten-
to na  zakázku vyrobený italský akordeon zn. Pigini je výjimečný svým 
jemným a velmi barevným tónem. Po absolvování konzervatoře byla při-
jata na  Vysokou školu múzických umění v  Bratislavě, kde v  roce 2014 
dokončila magisterské studium ve třídě doc. Borise Lenka. V roce 2013 
absolvovala studijní pobyt Erasmus na Sibeliově Akademii v Helsinkách 
- prof. Matti Rantanen.  Jako akordeonistka vystupuje sólově, ale i v ko-
morních seskupeních, např. v duu se sopranistkou Lucií Černou. Její sólo-
vý repertoár tvoří zejména originální koncertní kompozice pro akordeon. 
Velice ráda však interpretuje také převzaté kompozice autorů starších 
epoch – klavírní skladby D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna atd. Na prv-
ní pohled velmi ojedinělá a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem 
Mackem, která započala v roce 2009, přináší zcela nové myšlenky i barev-
né nápady.  
Jindřich Macek /loutna/ - již v době svých studií získal několik ocenění 
v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře 
na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci ba-
rokní hudby. Kytarovou hru na  Konzervatoři v  Pardubicích absolvoval 
u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem 
hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králo-
vé v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna 
na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity 
v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). Koncertuje jako sólista i jako 
loutnista rozmanitých komorních seskupení.
Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, ma-
ďarské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publi-
kum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. 

KD Střelnice uvádí divadelní hru 
Friedricha Dürrenmatta „PLAY 
STRINDBERG“ dne 11. 11. 2014 
v 19.00 hodin v  rámci divadelního 
předplatného skupiny B. Divadlo 
Metro.
Manželský trojúhelník -  Alice (Zu-
zana Slavíková), její manžel Edgar 

(Jiří Štěpnička) a Kurt (Vladislav Beneš) mezi sebou zápasí o své vlastní 
já, a to způsobem příkladně bezohledným, ale do morku kosti pravdivým. 
Humor, který se z těchto dialogů rodí, někdy vyvolává mrazení v zádech.
V režii Gustava Skály hrají: Zuzana Slavíková, Jiří Štěpnička (člen činohry 
ND), Vladislav Beneš (člen činohry ND).

Ivana Bačáková

Známý dětský soubor Třeboňští pišt-
ci vystoupí v kapli sv. Maří Magdaleny 
s  lákavým programem v  pátek 15. 11. 
2014 v 19.00 hodin a tento koncert je 
jediný v jižních Čechách. 
Dětský soubor zobcových fléten Tře-
boňští pištci založili v roce 1974 učite-
lé Mgr. Milena Šimečková a Mgr. Vác-

lav Šimeček.  Od  té doby nepřetržitě vychovávají nové hráče, nacvičují 
i aranžují repertoár. Pištci hrají renesanční a barokní hudbu, zpívají jiho-
české lidové písně i černošské spirituály, hrají irské tradiční melodie, la-
tinskoamerický folklór, ale i skladby Jaroslava Ježka a evergreeny světové 
populární hudby a swingu. Flétny jsou doprovázeny kytarou, klávesami, 
zvonkohrou a rozličnými bicími nástroji. 
Třeboňští pištci v průběhu let 1993-2012 natočili 5 CD a 1 DVD, z nichž 
4. a 5. CD jsou koncertní „LIVE“ a DVD je spojeno s cestou do Vatiká-
nu. Česká televize natočila recitál souboru „Na tej třeboňskej hrázi“. 
Za 40 let své existence Třeboňští pištci absolvovali více než 1200 koncertů 
a různých vystoupení. Uznáním jejich činnosti byla mj. medaile ministra 
kultury a jihočeská umělecká cena. V roce 2011 měli tu možnost vystou-
pit v Římě v Bazilice sv. Praxedy na pozvání velvyslanectví České repub-
liky a o  rok později pokřtili své první DVD z cesty do Vatikánu. V zá-
ří roku 2013 Třeboňští pištci vstoupili do 40. roku existence a v prosinci 
2013 dostal Václav Šimeček s Milenou Šimečkovou CENU MĚSTA Tře-
boně a čestné uznání.
Kmenový repertoár zahrnuje více než 200 skladbiček a písní interpreto-
vaných zpaměti. Základ repertoáru tvoří renesanční a barokní česká a ev-
ropská hudba. Pištci dále hrají a zpívají v úpravách M. a V. Šimečkových 
jihočeské lidové písně, vánoční písně, latinskoamerické folklórní melodie 
a evergreeny světové populární hudby, černošské spirituály, v poslední do-
bě i irské písně. 

Václav Šimeček
 

KD Střelnice uvádí originál-
ní komedii Divadla Kalich 
„NA MĚLČINĚ“, jejímž au-
torem je Frank Houtappels, 
v  rámci divadelního před-
platného skupiny A  dne  
19. 11. 2014 v 19.00 hodin. 
Na  mělčině je originální 
komedie, trochu absurd-
ní, s  překvapivými zvraty 

a hlavně až do konce s drásavým podtónem. Nabízí portrét čtyř osamělců, 
kteří dělají všechno pro to, aby ze svých životů oškrábali rez a zbavili se 
strachu, že jednou skončí jako vorvaň uvíznutý na mělčině.
Hra disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v ní odvěký pří-
běh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý z  nás dospěje pod 
ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je 
pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké střídání genera-
cí přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž 
je možné přežít.
V režii Jakuba Nvoty hrají: Iva Janžurová (členka činohry ND), Miroslav 
Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová.

Ivana Bačáková

KD Střelnice pořádá „Vánoční kon-
cert“ Orchestru Václava Hybše, je-
ho sólistů a  hostů dne 25. 11. 2014 
v 19.00 hodin ve společenském sále. 
Hlavním hostem je zpěvačka a  kyta-
ristka country hudby, ve které získala 
věhlas a stala se její bezesporu nejlepší 
a nejznámější interpretkou u nás – Vě-
ra Martinová. Její vystoupení doplní čtveřice mladých zpěváků, kteří jako 
vždy dostávají příležitost prožít s orchestrem V. Hybše mimořádné vánoč-
ní turné po celé republice. Irena Kousalová zpívá s orchestrem od roku 
2005 a  již několikrát vánoční turné absolvovala, vystupovala v muziká-
lech Miss Saigon, Pomáda a Bídníci. Martina Dolečková studuje čtvrtým 
rokem na  Pražské konzervatoři a  vystupuje v  ABBA Stars a  účinkovala 
v Bídnících. Filip Hořejš hraje v seriálu Gympl s.r.o., v různých muziká-
lech a studuje třetím rokem Pražskou konzervatoř. Štěpán Růžička studu-
je na Pražské konzervatoři zpěv a zároveň třetím rokem na UK žurnalis-
tiku. Hostuje s různými swingovými a tanečními orchestry. S orchestrem   
V. Hybše spolupracuje již druhým rokem. 

Jarmila Hybšová
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nou snahu spojit se s Eleanor, překonat vzájemné odci-
zení a společně obnovit jejich dříve tak intenzivní lásku.  
Ve druhém snímku a zároveň tomtéž příběhu, Zmizení 
Eleanor Rigbyové: Ona, pak pozorujeme Eleanor, která 
se snaží překročit trosky zničeného vztahu a  svým od-
chodem z  něj najít sama sebe a  ztracenou životní rov-
nováhu.
Hrají:  James McAvoy, Jessica Chastain, William Hurt, 
Viola Davis, Ciarán Hinds, Bill Hader, Isabelle Huppert, 
Jess Weixler, Nina Arianda, Marta Milans Režie:  Ned 
Benson
Hrajeme: 16.11. 2014 od 17.30 a 20.00 – ON    
a 23.11.2014 od 17.30 a 20.00 – ONA 
Při zakoupení vstupenek na  oba filmy je poskytována 
sleva !

POHáDKář
Moderní lovestory / ČR / 
Falcon / 2D
Pohádkář je milostný příběh 
člověka balancujícího na hraně 
lásky, vášně a lži.  V řece je nale-
zeno tělo neznámého muže. Při 
pátrání po  jeho identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) 
ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před 
ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/
Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné 
životy se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa 
Geislerová). Pro  Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i in-
spirací, jsou objektem lásky i lži, lži, kterou buduje s ta-
kovou samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje. 
Žije ve  světě svého velkého živého snu, v němž je tím, 
kým zrovna chce být, kde platí pouze tady a teď, v němž 
se zapomíná, co bylo včera a nečeká na to, co bude zít-
ra. Snu, který je tolik povznášející pro něj a tolik zniču-
jící pro lidi, které by chtěl milovat.  Film Pohádkář na-
točil režisér Vladimír Michálek podle stejnojmenného 
bestselleru Báry Nesvadbové s  Jiřím Macháčkem, Aňou 
Geislerovou a  topmodelkou Evou Herzigovou, která se 
po řadě zahraničních filmových příležitostí objeví popr-
vé v českém filmu!
Hrají: Eva Herzigová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Ma-
těj Hádek, Anna Linhartová, Mariana Kroftová, Jiří Dvořák 
Režie:  Vladimír Michálek
Hrajeme:  20. a 21. 11. 2014   od 17.30  a  20.00

VATIKáNSKá MuZeA 3D
Dokument / Itálie / DSATLIVe / 3D       
Představujeme Vám unikátní filmovou produkci, na kte-
rou čekají kina a jejich diváci na celém světě více jak 2 ro-
ky. Toto je opravdu unikátní a ojedinělé představení Va-
tikánu a  jeho muzeí, vytvořené vůbec poprvé v historii 
za použití ULTRA 4K/3D filmových kamer a za pomocí 
technik na podporu dimenzionalizace obrazu, které po-
užívá při své práci James Cameron.
VATIKÁNSKÁ MUZEA 3D představuje neobyčejnou 
cestu k  objevení impozantní sbírky umění, které bylo 
sbíráno celé dva tisíce let naší historie.  Film nás zavede 
do útrob vatikánského muzea a Sixtinské kaple, a budou 
nám představena mistrovská díla z vatikánských sbírek 
tak, jak ještě je nikdo doposud neviděl . Unikátní, velko-
lepé, fascinující filmové představení přicházející do čes-
kých a slovenských kin, aby odkrylo staletí skryté krásy 
vatikánského muzea. Díky 3D technologii se diváci mo-
hou seznámit s přelomovými díly v prostorách Vatikánu 
tak, jak jim to běžná návštěva neumožňuje a proniknout 
ke všem detailům stropních maleb a fresek a obrazů a té-
měř se dotknout povrchu pláten. 
Hrajeme:  26.  11. 2014 pouze od 19.00

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

 www.falcon.cz   www.warnerbros.cz 
  www.dsatlive.cz

INTeRSTeLLAR
Sci-Fi, Dobrodružný / uSA / Warner bros CZ / 2D
Zánik Země nebude naším 
koncem.
Když se náš čas na  Zemi 
chýlí ke  konci, je skupina 
výzkumníků pověřena nej-
důležitějším posláním v lid-
ských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které 
má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov.
Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, William 
Devane, Michael Caine, Wes Bentley, Jessica Chastain, 
Casey Affleck, John Lithgow, Ellen Burstyn, Elyes Gabel, 
Mackenzie Foy, Topher Grace, Leah Cairns, David Oye-
lowo, Bill Irwin, Liam Dickinson, David Gyasi, Timo-
thée Chalamet, Matt Damon
Režie: Christopher Nolan
Hrajeme:  6. a 7. 11. 2014 pouze od 19.00

MAPy Ke HVěZDáM
Drama / uSA / CinemArt / 2D
Dr.  Stanford Weiss (John Cusack) a  jeho manželka 
Christina (Olivia Williams) jsou typickými představi-
teli hollywoodské rodinné dynastie. On je psychotera-
peutem pečující o hollywoodské hvězdy a také autorem 
úspěšných motivačních knih, které mají jejich čtenářům 
zajistit více dokonalý a  šťastný život. Christina se zase 
snaží rozvíjet hereckou kariéru jejich třináctiletého sy-
na Benjieho, který je dětskou hvězdičkou a zároveň byl 
od devíti let na protidrogové odvykací kúře. Kdežto dce-
ra Agatha (Mia Wasikowska) byla pro změnu propuště-
na z  léčebny, kde se léčila z  pyromanie a  vrací se zpět 
do rodiny. Agatha se po návratu stane osobní asistentkou 
jedné z otcových hvězdných klientek, stárnoucí herečky 
Havany Segrand (Julianne Moore). Ta se neustále vyrov-
nává se slávou své mrtvé matky. I proto urputně usilu-
je o  natočení remaku filmu ze 60. let, který její matku 
proslavil. A aby toho na ni nebylo málo, musí čelit noč-
ním návštěvám matčina přízraku. Jediným, kdo vidí ži-
voty hollywoodských hvězd a hvězdiček s nadhledem, je 
řidič limuzíny Jerome (Robert Pattinson). Ale i on touží 
po filmové slávě. Herečka Julianne Moore získala za svůj 
výkon na letošním filmovém festivalu v Cannes cenu pro 
nejlepší herečku.
Hrají: Julianne Moore, Robert Pattinson, Mia Wasi-
kowska, Carrie Fisher, John Cusack, Sarah Gadon, Olivia 
Williams, Niamh Wilson, Jayne Heitmeyer, Evan Bird
Režie: David Cronenberg
Hrajeme:  13. a 14.11. 2014  od 17.30 a 20.00

ZMIZeNÍ eLeANOR RIGbyOVÉ: ON
ZMIZeNÍ eLeANOR RIGbyOVÉ: ONA
Drama / uSA / Cine-
mArt / 2D
Dvojí pohled na  jeden 
vztah ve dvou filmech. Jak 
je možné různě vnímat 
stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a je-
jí pohled na  jednu a  tutéž událost? Jak odlišné mohou 
vnímat společně prožitou tragédii? Odpověď hledá oje-
dinělý a  ambiciózní koncept jednoho příběhu ve  dvou 
filmech, jejichž název se liší jen jedním písmenkem: 
Zmizení Eleanor Rigbyové: On a  Zmizení Eleanor Ri-
gbyové: Ona. Díky nim můžeme sledovat subjektivní 
prožívání lásky, emocí a vyrovnávání se s osobní tragédií. 
Režisér a  scenárista Ned Benson natočil najednou dva 
filmy vyprávějící jeden a ten samý příběh, příběh dvou 
mladých lidí, Conora a  Eleanor. Prožívají opravdovou 
lásku a štěstí. Společný život a radost z něj ale nečekaně 
protne osobní tragédie, na kterou nebyli a ani nemohli 
být připraveni. Jejich do té chvíle pevný vztah se v tom 
okamžiku hroutí. Conor a  Eleanor na  stejnou událost 
reagují pro ně nečekaně odlišným způsobem.  Ve filmu 
Zmizení Eleanor Rigbyové: On, věnovaném především 
subjektivnímu pohledu Conora, sledujeme jeho usilov-

vybrané premiéry v kině střelnice – listopad 2014KINo
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1.-2. 11. 17.30
šKATuLáCI
Animovaný/USA/3D
1.-2. 11. 20.00
DeAD SNOW: RuDÝ VS. MRTVÝ
Akční horor/Norsko, Island/2D
6.-7. 11. 19.00
INTeRSTeLLAR
Sci-Fi/USA//2D
8.-9. 11. 17.30
VČeLKA MáJA
Dánsko / drama / 2D
8.-9. 11. 20.00
JOHN WICK
Akční/USA/2D
13.-14. 11. 17.30, 20.00
MAPy Ke HVěZDáM
Drama/Kanada,USA/2D
15. 11. 17.00, 20.00
ZMIZeLá
Thriller/USA/2D
16. 11. 17.30, 20.00
ZMIZeNÍ eLeANOR RIGbyOVÉ: ON
Drama/USA/2D
19. 11.  19.00
GeT ON uP – PřÍběH JAMeSe 
bROWNA (ART)
Životopisný/USA/2D
20.-21. 11. 17.30, 20.00
POHáDKář
Drama/ČR/2D
22. 11. 17.30, 20.00
MeZI NáHRObNÍMI KAMeNy
Akční/USA/2D
23. 11. 17.30, 20.00
ZMIZeNÍ eLeANOR RIGbyOVÉ: ONA
Drama/USA/2D
26. 11. 19.00
VATIKáNSKá MuZeA 3D 
Dokument/Itálie/3D
27. 11. 17.30, 20.00
FRANK
Komedie/Irsko, V.Británie/2D
28. 11. 17.00, 20.00
ŽeLeZNá SRDCe
Akční, Válečný/USA/2D

29.-30. 11. 17.00, 20.00
HuNGeR GAMeS:   
SÍLA VZDORu 1. ČáST
Dobrodružný/USA/2D
Představení pro děti
2. 11. 15.00
O MAšINCe
ČR / pásmo pohádek / 2D

9. 11. 15.00
MÍČeK FLÍČeK
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

16. 11. 15.00
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe IV
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

23. 11. 15.00
POHáDKy Z HOR
ČR / pásmo pohádek / 2D

30. 11. 15.00
DVANáCT MěSÍČKŮ II
ČR / pásmo pohádek / 2D
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Kulturní kalendář – listOpaD 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. listopadu, 13.00 hod.
VeLKá DRAKyáDA
Vojenské cvičiště
1. listopadu, 19.00 hod.
PODZIMNÍ KONCeRT 
- W. A. MOZART, ReQuIeM
Účinkují: JHSO, YMCA PS Jakouek, PS 
Smetana, Chrámový sbor A. Michny
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

4. listopadu, 16.00 hod.
PRAVIDeLNÉ VeřeJNÉ ČTeNÍ 
DěTeM
Městská knihovna
4. listopadu, 17.00 hod.
LIDIA NASTAšINSKá - INSPIRACe
Vernisáž výstavy
FotoCafé, Kostelní 20/I

6. listopadu, 16.00 hod.
HANuš GANTNeR - MALÍř Z ALP
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

6. listopadu, 19.00 hod.
„LA bRISe De FRANCe“
Účinkují: Jitka Baštová - akordeon, Jind-
řich Macek - loutna. Předskokánci ZUŠ 
J. Hradec. Koncert v rámci KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

7. listopadu, 21.00 hod.
STO ZVÍřAT
Koncert, KC Jitka

8. listopadu, 15.00 hod.
VLADIMÍR DOubAL  
beTLÉMy, DřeVOřeZby
Vernisáž výstavy
Kostel sv. Jana Křtitele

9. listopadu, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci. K tanci a poslechu hraje Řečic-
ká kapela.
KD Střelnice

10. listopadu, 16.00 hod.
KONeC ROKu V LIDOVÝCH 
TRADICÍCH
Beseda Klubu aktivního stáří
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

10. listopadu, 18.00 hod.
IRISDIAGNOSTIKA
Beseda Jany Bělohlavové
FotoCafé, Kostelní 20/I

10. listopadu, 19.00 hod.
ROK 1989 V OKReSe 
JINDřICHŮV HRADeC
Přednáška spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

11. listopadu, 17.00 hod.
MODeRNÍ ARCHITeKTuRA 
V JINDřICHOVě HRADCI
Přednáška Mgr. Evy Zuzákové
Městská knihovna

11. listopadu, 18.00 hod.
I šTěSTÍ Je VěDA
Přednáška Science Café
FotoCafé, Kostelní 20/I

11. listopadu, 19.00 hod.
Friedrich Dürrenmatt
 „PLAy STRINDbeRG“
Divadlo Metro. Divadelní předplatné 
skupiny B.
KD Střelnice

12. listopadu, 17.30 hod.
PARTNeRSKÉ VZTAHy
Beseda Olgy Maněnové Panákové
FotoCafé, Kostelní 20/I

13. listopadu, 16.30 hod.
PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT 
SeNIORŮ
Přednáška PhDr. Josefa Hlinky, Ph.D.
Městská knihovna

14. listopadu, 20.00 hod. 
TOMáš KLuS
Koncert - KC Jitka

15. listopadu, 15.00, 19.00 hod.
ALJAšKA - PObřeŽÍ PACIFIKu
Velkoplošná live-diashow
KD Střelnice

15. listopadu, 19.00 hod.
TřebOŇšTÍ PIšTCI 
Koncert - Kaple sv. Maří Magdaleny

19. listopadu, 19.00 hod.
Frank Houtappels „NA MěLČINě“
Divadlo Kalich. Divadelní předplatné 
skupiny A.
KD Střelnice

21. listopadu, 10.00 hod.
„OKÉNKO DO ADVeNTu“
Slavnostní zahájení výstavy 
Prodejní galerie Okénko
pasáž sv. Floriána

21. listopadu, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH
Účinkují: Jen tak tak, Falešná karta
Gymnázium V. Nováka

21. listopadu, 20.00 hod. 
ARAKAIN + DyMyTRy
Koncert, KC Jitka

22. listopadu, 16.00 hod.
S(W)INGING SAXOPHONeS
Koncert  
Dům dětí a mládeže

22. - 23. listopadu, 9.00 - 18.00 hod.
KuRZ FOTOGRAFOVáNÍ
FotoCafé, Kostelní 20/I

23. listopadu, 16.00 hod.
„KRySáCI“
Divadlo Špílberg. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

25. listopadu, 16.30 hod.
TábORSKO
Přednáška Libora Drahoňovského
Městská knihovna

25. listopadu, 18.00 hod.
MÉ DěTSTVÍ V SOCIALISMu
Listování - účinkují: 
Pavel Oubram/Gustav Hašek 
a Věra Hollá
FotoCafé, Kostelní 20/I

25. listopadu, 19.00 hod.
VáNOČNÍ KONCeRT 
ORCHeSTRu VáCLAVA Hybše
Host: Věra Martinová, sólisté Irena 
Kousalová, Martina Dolešková, Filip 
Hořejš, Štěpán Růžička
KD Střelnice

28. listopadu, 12.00 - 17.00 hod.
DeN DěTSKÉ KNIHy
Prodej dětských knih, autorská čtení a jiné
Městská knihovna

28. listopadu, 18.00 hod.
44. LeHKÝ MOTORIZOVANÝ 
PRAPOR JINDřICHŮV HRADeC 
A JeHO MOŽNÉ ÚKOLy 
V NADCHáZeJÍCÍCH LeTeCH
Přednáška Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

29. listopadu, 9.00 - 16.00 hod.
MIKuLáš V DÍLNě
Výtvarné dílny Romany Hulíkové 
v Děbolíně

29. listopadu, 18.00 hod.
SeTKáNÍ PřeD beTLÉMeM
Divadelní představení Víti Marčíka
Dům dětí a mládeže

29. - 30. listopadu, 9.00 - 18.00 hod.
KuRZ FOTOGRAFOVáNÍ
FotoCafé, Kostelní 20/I

30. listopadu, 15.00 hod.
PeKeLNě ZábAVNÉ 
ODPOLeDNe
náměstí Míru

30. listopadu, 17.00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCeNÍ 
VáNOČNÍHO STROMu
náměstí Míru

Probíhající výstavy:

VAVřÍK - AKVAReLy
Knihovna FM VŠE J. Hradec
Výstava potrvá do 15. 2. 2015

POZDRAV Z CIRKu
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2014

STAVebNICe MeRKuR
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2014

řeMeSLA PRO PAřÍŽ
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

bLATSKÉ ROJe JAROšOVSKÉ 
KROJOVÉ DRuŽINy
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 7. 12. 2014

VšeCH šeST POHROMADě
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 9. 11. 2014

ČeSKÉ HORy
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11. 2014

KřÍŽKOVá VÝšIVKA
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 12. 2014

POeZIe V ObRAZeCH II.
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 12. 2014

Koncert petra přibyla navodí vánoční 
atmosféru
Jihočeská hudební společnost, o.s. pořádá „Vánoční koncert Petra Přiby-
la“. Účinkují:  Zdena Kloubová - zpěv, Petr Přibyl - viola, Jan Sládeček - 
violoncello, David Švec - cembalo, varhany. Na  pořadu: adventní písně 
a koledy, vánoční hudba starých mistrů. Koncert se koná v kostele sv. Jana 
Křtitele v Jindřichově Hradci, a to v sobotu 29. 11. 2014 od 17.00 hodin. 
Lavice v kostele budou zatepleny! Předprodej vstupenek: recepce hotelu 
Vajgar od 10. 11. 2014 (8.00–20.00 hodin). Rezervace vstupenek možná 
na tel. 607 853 976 a 384 361 271.

Petr Přibyl
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Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize D – Čechy
kolo 9. Vonoklasy – JH so 1. 11. 10:30
kolo 10. Sezimovo Ústí – JH ne 9. 11. 14:00
kolo 11. JH – Hrádek so 15. 11. 13:30

Fotbal – FK JH 1910, krajský přebor muži – 
ONDRÁŠOVKA
kolo 13. JH – Jankov so 1. 11. 10:15
kolo 14. Dražice – JH so 8. 11. 14:00
kolo 16. JH – Třeboň ne 16. 11. 

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – ČEZ 
krajský přebor
kolo 11. JH – SKP ČB so 1. 11. 10:00
kolo 12. JH – Prachatice so 8. 11. 11:00

Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – ČEZ 
krajský přebor
kolo 11. JH – SKP ČB so 1. 11. 11:45
kolo 12. JH – Prachatice so 8. 11. 9:15

Fotbal – FK JH 1910, starší žáci –  
ČEZ krajský přebor
kolo 11. Vimperk – JH so 1. 11. 9:00
kolo 12. JH – Větrovy ne 9. 11. 10:00

Fotbal – FK JH 1910, mladší žáci –  
ČEZ krajský přebor
kolo 11. Vimperk – JH so 1. 11. 10:15
kolo 12. JH – Chotoviny ne 9. 11. 11:15

Fotbal – FK JH 1910 B, I. A třída muži –   
skupina B
kolo 11. JH B – Hrdějovice ne 2. 11. 14:00
kolo 12. Dobrá Voda – JH B so 8. 11. 14:00
kolo 14. JH B – Slavia ČB ne 16. 11. 

Fotbal – SK Horní Žďár, AC Buk, okresní  
soutěž muži – skupina A
kolo 10. Lodhéřov – H. Žďár so 1. 11. 14:00
kolo 10. Staňkov – Buk ne 2. 11. 14:00

kolo 11. H. Žďár – Plavsko so 8. 11. 14:00
kolo 11. Buk – Lodhéřov so 8. 11. 14:00
kolo 12. Buk – Plavsko so 15. 11. 13:30
kolo 12. H. Žďár – Nová Ves so 15. 11. 13:30

Kuželky – Slovan JH, družstva – divize JIH
kolo 8. Žirovnice – JH pá 31. 10. 17:30
kolo 9. JH – Třebíč B pá 7. 11. 17:30
kolo 10. Častrov – JH pá 14. 11. 17:30
kolo 11. JH – Dačice D pá 21. 11. 17:30
kolo 12. Slavonice – JH pá 28. 11. 19:30

Kuželky – Slovan JH B, družstva –  okresní 
přebor
kolo 5. JH B – Kunžak D čt 6. 11. 17:30
kolo 6. JH B – Kunžak B čt 13. 11. 17:30
kolo 7. Slavonice C – JH B pá 21. 11. 17:00

Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy
kolo 7. JH – Plzeň so 8. 11. 14:00
kolo 9. JH – Olomouc B so 22. 11. 18:00
kolo 10. JH – Č. Budějovice so 29. 11. 18:00

Házená – TJ Házená JH, liga Čechy starší  do-
rostenky – skupina B
kolo 6. H. Brod – JH ne 2. 11. 13:00
kolo 7. JH – Písek ne 9. 11. 12:30
kolo 8. Velké Meziříčí – JH so 15. 11. 11:00
kolo 10. JH – Slavia Praha ne 30. 11. 12:30

Házená – TJ Házená JH, liga Čechy mladší 
dorostenky – skupina B
kolo 6. Žirovnice – JH ne 2. 11. 14:00
kolo 7. JH – Písek ne 9. 11. 15:00
kolo 8. Č. Budějovice – JH so 15. 11. 11:00
kolo 10. JH – Slavia Praha ne 30. 11. 15:00

Házená – TJ Házená JH, mladší žákyně –  ji-
hočeský přebor
kolo 2. JH – Strakonice ne 2. 11. 11:00

Házená – TJ Házená JH A i B, mini žákyně 
6+1 – jihočeský přebor
kolo 6. JH A – Strakonice A ne 2. 11. 9:00
kolo 6. JH B – Strakonice B ne 2. 11. 10:00
kolo 6. JH A – Strakonice B ne 2. 11. 12:00
kolo 6. JH B – Strakonice A ne 2. 11. 13:00

Basketbal – BK Lions JH, muži – MATTONI NBL
kolo 4. JH – Nymburk pá 31. 10. 19:00
kolo 10. Ostrava – JH po 3. 11. 17:30
kolo 11. JH – Pardubice st 5. 11. 19:00
kolo 12. JH – Děčín so 8. 11. 18:00
kolo 13. Svitavy – JH st 12. 11. 17:00
kolo 14. JH – Prostějov so 15. 11. 18:00
kolo 16. JH – Opava st 26. 11. 19:00
kolo 17. Kolín – JH so 29. 11. 17:45
kolo 18. JH – Ústí n./Lab. st 3. 12. 19:00

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – 
skupina A
kolo 6. JH – Brandýs so 1. 11. 15:00
kolo 7. JH – Nymburk B ne 2. 11. 11:00
kolo 8. Sparta Praha B – JH so 15. 11. 
kolo 9. Benešov – JH ne 16. 11. 
kolo 10. JH – Plzeň so 29. 11. 
kolo 11. JH – Klatovy ne 30. 11. 9:30

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga –  skupina A
kolo 1. Písek – JH so 1. 11. 
kolo 8. JH – Písek ne 2. 11. 9:00
kolo 9. Plzeň – JH so 15. 11. 
kolo 10. Tachov – JH ne 16. 11. 10:00
kolo 11. USK Praha – JH so 29. 11. 
kolo 12. Sparta Praha – JH ne 30. 11. 

Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 1. Pelhřimov – JH B so 8. 11. 17:30
kolo 8. JH B – Pelhřimov ne 9. 11. 8:30
kolo 9. JH B – Tábor so 22. 11. 15:00

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 - 11. 11. 2014
Martin na bílém koni pod Bílou věží
Zimou turistická sezóna v Hradci Králové  a na Hradecku nekončí.

CHEB - 9. 10. 2014-23. 11. 2014
Vladimír Skrepl, Lež a lži
Galerie výtvarného umění v Chebu. Základem vystavených autorských 
knih jsou výtvarné katalogy, obrazové knihy a další publikace, které upra-
vuje kolážováním, protrháváním a dokreslováním. Knihy jsou doplněny 
sochami a obrazy, které organicky vznikají z výstřižků z balíků časopisů, 
knih, pozvánek jakoby vlastním organickým růstem.

KUTNÁ HORA - 15. 11. 2014
Svatomartinské hody 
11.00–18.00 hodin v Jezuitské koleji. Svatomartinské víno, lahůdky z hu-
sího masa, bohatý kulturní program.

LITOMYŠL - 4. 10. 2014-23. 11. 2014 
Josef Pleskot – Cesta (II) - část 2
Dům U Rytířů a Regionální muzeum v Litomyšli - Út-Ne: 10.00-12.00 a 13.00-
17.00 hodin. Výstava prezentuje tvorbu předního českého architekta Josefa Ples-
kota. Jádrem výstavy jsou fotografie a trojrozměrné modely desítek jeho realizací.

POLIČKA - 1. 11.-30. 11. 2014 
Listopad ´89…takoví jsme byli
Výstava fotografií Pavla Váchy připomínající dobu dramatických dní na 
sklonku roku 1989 v Městské knihovně Polička.

TELČ - 28. 11. 2014
Mikuláš v Telči 
Od 13.00 hodin na náměstí vánoční trh, čertování, Matějovo koledování, 
zpívání dětí u stromečku, příchod Mikuláše s čertovskou družinou, roz-
svícení vánočního stromu a osvětlení města.

TŘEBOŇ - 18.-21. 11. 2014  
Výlov rybníka Svět
Od 7.00 hodin kouzlo starého rybářského řemesla, možnost zakoupení ži-
vých ryb, občerstvení, doprovodný program pro širokou veřejnost. 

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

HáZená
Po celou sezónu probíhá nábor dětí od 7 let věku do družstev přípravky 
a mini žákyň TJ Házená J. Hradec. Přibírání probíhá soustavně, a to kdy-
koliv v době tréninků, které se uskutečňují každý pátek od 14.00 hodin 
v městské sportovní hale nebo každé úterý od 15.30 hodin v tělocvičně  
V. základní školy na sídlišti Vajgar. Pro bližší informace je možno kontak-
tovat trenérku Ivetu Brabcovou (brabcova.ivet@seznam.cz, 606 434 095).

KuželKy
Druhou výborovou schůzi Výkonného výboru Okresního kuželkářské-
ho svazu svolal jeho předseda Jaroslav Běhoun na úterý 4. listopadu od   
17.00 hodin. Konat se bude ve Slavonicích. Dohromady 182 dorostenců 
a dorostenek se v sezóně 2013/2014 prezentovalo v sériích turnajů pre-
miérového ročníku „ČPD/Český pohár dorostu – Bevar Tour“. Tato akce 
má druhé pokračování, přičemž seriál obsahuje sedm dílů. Jednou z kuže-
len, kde se bude házet v rámci třetího kola, je i herna TJ Sokol Centropen 
v Dačicích, kde se turnaj uskuteční v pondělí 17. listopadu od 9.00 hodin. 
Házet se zároveň bude i v Rýmařově, Kdyni, Zlínu a Jičíně. Kontakt: Vác-
lav Zajíc (zajicovi.dacice@seznam.cz, 602 486 105).

maRiáŠ
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 ka-
ždého, je v 13.00 hodin. Bufet U Billa na sídlišti Vajgar v J. Hradci bude 
v neděli 16. listopadu dějištěm závěrečného kola desetidílného seriálu „Ji-
hočeské ligy 2014“ v licitovaném mariáši. Začátek turnaje, který je otevřen 
pro každého, je v 13.00 hodin.

stOlnÍ tenis
Popáté se v  J. Hradci uskuteční „Velká cena Města 2014“. Konat se bu-
de v  jindřichohradecké městské sportovní hale v  pondělí 17. listopadu 
od 8.00 hodin. Opětovně je očekávána velká účast hráčů z celé České re-
publiky. Vypsány jsou dvouhry v  kategoriích mladšího žactva, staršího 
žactva, dorostu, dospělých, veteránů nad 60 let a veteránů nad 70 roků. 
Dospělí budou hrát ve společné kategorii, ale v handicapovém systému. 
V případě dostatku času se budou hrát také debly. Startovné za kategorii: 
žactvo 50 Kč, dorost a dospělí 100 Kč. Informace podá a přihlášky přijímá 
Otakar Kinšt (kinstota@seznam.cz, skokjh@quick.cz, 606 934 098).

spORtOvnÍ aeROBiK
AET Lena spojil oslavy patnáctin s charitativním počinem
Zajímavým programem o  pozdním odpoledni před kulturním centrem 
Jitka v Otíně a poté večer uvnitř oslavil AET Team Lena J. Hradec patnáct 
let své existence.
Výročí klub sportovního aerobiku slavil velkolepě, oslavu nazval „PAT-
NÁCT LET S NÁMI“, představil při ní svoji činnost, bavil veřejnost a ne-
zapomněl ani na charitu. Vně probíhala improvizovaná pouť, k dispozici 
byl skákací hrad. Na parketách KC Jitka se cvičily zumba, bosu, aerobik. 
To vše pod vedením lektorů, například Lenky Průchové či Jiřího Grun-

Basketbal – BK Lions JH, žactvo U13 –   
oblastní přebor, skupina C/I.
kolo 3. JH – Pelhřimov dívky so 1. 11. 9:00
kolo 3. Pelhřimov – JH so 1. 11. 12:00

Basketbal – BK Lions JH, žactvo U12 –   
oblastní přebor, skupina B
kolo 4. Písek – JH so 8. 11. 
kolo 4. Písek – JH so 8. 11. 
kolo 5. JH – Tábor so 22. 11. 9:00
kolo 5. JH – Tábor so 22. 11. 11:00

Basketbal – BK Lions JH, žactvo U11 – oblast-
ní přebor, skupina A
kolo 3. JH – Písek ne 2. 11. 13:00
kolo 3. JH – Písek ne 2. 11. 15:00
kolo 4. Strakonice – JH ne 16. 11. 
kolo 4. Strakonice – JH ne 16. 11. 
kolo 5. JH – Č. Budějovice ne 30. 11. 11:30
kolo 5. JH – Č. Budějovice ne 30. 11. 13:30

Basketbal – BK Lions JH C, muži – okresní 
přebor WSK CUP
kolo 2. JH C – Slavonice pá 31. 10. 21:00
kolo 3. Telč – JH C ne 9. 11. 16:00
kolo 4. Gmünd B – JH C so 15. 11. 17:00
kolo 5. JH C – N. Bystřice pá 28. 11. 20:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – 
skupina Západ
kolo 10. Kolín – JH so 1. 11. 17:07
kolo 11. JH – M. Budějovice so 8. 11. 18:00

kolo 12. Sokolov – JH so 15. 11. 18:00
kolo 13. JH – Pelhřimov po 17. 11. 18:00
kolo 14. JH – Jablonec so 22. 11. 18:00
kolo 15. Trutnov – JH st 26. 11. 18:00
kolo 16. JH – Kobra Praha so 29. 11. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga junioři – 
skupina Střed
kolo 12. H. Brod – JH pá 31. 10. 
kolo 13. JH – Písek ne 2. 11. 
kolo 14. Chrudim – JH pá 7. 11. 
kolo 15. JH – Tábor ne 9. 11. 
kolo 16. Velké Popovice – JH pá 14. 11. 
kolo 17. JH – Hradec Králové ne 16. 11. 
kolo 18. Krkonoše – JH ne 23. 11. 

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga ELIOD 
mladší dorost – skupina Střed
kolo 13. Benátky – JH ne 2. 11. 
kolo 14. Krkonoše – JH so 8. 11. 
kolo 15. JH – Kolín B ne 16. 11. 
kolo 16. Pardubice B – JH po 17. 11. 
kolo 17. JH – H. Brod ne 23. 11. 
kolo 18. Tábor – JH ne 30. 11. 

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – 
starší žáci, 7. třída
kolo 11. Písek – JH so 1. 11. 
kolo 12. Strakonice – JH so 15. 11. 
kolo 13. JH – Tábor so 22. 11. 
kolo 14. Č. Budějovice – JH st 26. 11. 
kolo 15. JH – Plzeň so 29. 11. 

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – 
mladší žáci, 5. Třída
kolo 11. Písek – JH so 1. 11. 
kolo 12. Strakonice – JH so 15. 11. 
kolo 13. JH – Tábor so 22. 11. 
kolo 14. Č. Budějovice – JH st 26. 11. 
kolo 15. JH – Plzeň so 29. 11. 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga – 
Západ
kolo 11. JH – Nižbor so 1. 11. 14:00
kolo 10. JH – Hostivař ne 2. 11. 14:00
kolo 12.  Třemošná – JH ne 16. 11. 14:00
kolo 13. Litice – JH ne 30. 11. 15:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší dorost, 
národní liga – Jih + Západ
kolo 6. JH – Suchdol ne 2. 11. 10:30
kolo 7. JH – Blatná so 8. 11. 9:45
kolo 8. JH – Litice so 8. 11. 15:00
kolo 9. JH – Zliv ne 23. 11. 11:00
kolo 10. JH – Suchdol so 29. 11. 13:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci, 
mistrovství ČR – Jih + Západ
kolo 6. JH – Stříbro so 1. 11. 11:00
kolo 7. Suchdol – JH ne 9. 11. 11:00
kolo 8. JH – Plzeň so 15. 11. 11:00
kolo 9. Třemošná – JH ne 16. 11. 11:00
kolo 10. JH – Blatná so 29. 11. 11:00
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V zasedací místnosti Městského úřadu se sešli závodnice ve věku od star-
ších žákyň po juniorky s jindřichohradeckým starostou Stanislavem Mrv-
kou, místostarosty Pavlem Vejvarem a Bohumilem Komínkem a vedoucí 
odboru školství Jitkou Čechovou.                             (pokračování na str. 19) 

Gymnastky tj slovan byly oceněny za reprezentaci
Jedním z vůbec nejúspěšnějších sportovních odvětví v Jindřichově Hrad-
ci je sportovní gymnastika. Oddíl, který působí pod Tělovýchovnou jed-
notou Slovan, má ve svých řadách mimořádně nadané gymnastky a gym-
nasty. Není divu, že si dosažených výsledků všimli i zástupci radnice.

toráda, jenž akci také moderoval. Ve vestibulu se prezentovalo jindřicho-
hradecké H.E.A.T. Centrum Merkur. Večerní diskotékovou a slavnost-
ní náladu umocnila návštěva z nemocnice v J. Hradci, pro kterou AET 
Lena uspořádal sbírku ošacení všech dětských velikostí. Každý mohl 
donést například župany, mikiny, pyžama, punčocháče, nebo darovat 

finanční obnos. Do  rukou asistentky ředitele Nemocnice JH slečny 
Petry Nedvědové a  zdravotní sestry dětského oddělení Ivety Joná-
šové byla předána spousta potřebného oblečení a také 2 000 Kč. Při 
předávání byl čestným hostem zástupce Města J. Hradec, jeho mís-
tostarosta Bohumil Komínek.

Foto: Vlastislav Pecka
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NeJHLubšÍCH SeDIMeNTŮ, 

ASI PřeD TISÍCI ROKy. 
VZNIKL PřeHRAZeNÍM...

NáPOVěDA: 

ALLA, RATe, ROLAVA, 
APA, PLAy, ALLO, KLIMT, 

AT, TuPÉ, ÉL, RASuRA

Přítomna byla také gymnastická trenérka Alena 
Kešnarová a nestárnoucí předseda klubu Karel 
Parma. Zástupci Města přijetím ocenili způsob, 
jakým oddíl gymnastiky reprezentuje J. Hra-
dec, a to nejen v České republice, nýbrž i za její-
mi hranicemi. Například letos v červnu dosáh-
ly Gabriela Jírová, Barbora Kešnarová a Tereza 
Štufk ová na výborná umístění na velkých mezi-
národních závodech v Nizozemí.

Roman Pišný

Foto: Karolína Průšová
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pozvánky na prosinec
městské akce: Ostatní akce:
• 7. 12. 

SeNIOR KLub
• 7. 12. 

ADVeNTNÍ KONCeRT - JHSO
• 11. 12. 

„LHářI“ – DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ SKuPINy A
• 14. 12. 

„O beTLÉMSKÉ HVěZDě“ – DIVADeLNÍ POHáDKA
• 14. 12. 

ADVeNTNÍ KONCeRT – TRuMPeT TuNe
• 21. 12.

ADVeNTNÍ KONCeRT – MuSICA DOLCe VITA 
• 26. 12. 

VáNOČNÍ KONCeRT yMCA PS JAKOubeK

• 3. 12.
 „JAK JSeM Se ZTRATIL“ 
– DIVADeLNÍ SPOLeK JAbLONSKŸ

• 4. 12.
ADVeNTNÍ KONCeRT - COLLeGIuM 1704

• 13. 12. 
ADVeNTNÍ KONCeRT X-TeTu

• 13. – 14. 12. 
ADVeNTNÍ DNy NA STáTNÍM HRADu A ZáMKu

• 13. - 14. 12. 
ADVeNTNÍ FOTOGRAFOVáNÍ V HISTORICKÝCH 
KOSTÝMeCH

• 13. – 14. 12. 
ADVeNT V DOMě GObeLÍNŮ 

• 13. – 14. 12  
VáNOČNÍ TRHy – CeNTRuM MěSTA

• 13. – 14. 12. 
PeKeLNě VyPeČeNÝ MIKuLáš 
– ZAHRADNÍ CeNTRuM

• 13. – 14. 12. 
MIKuLášSKá JÍZDA - JHMD

• 14. 12. 
MIKuLášSKá ZábAVA – DŮM DěTÍ A MLáDeŽe 

• 18. 12. 
VáNOČNÍ KONCeRT PS SMeTANA

• 25. 12. 
TLuSTá beRTA – KONCeRT

• 27. - 28. 12. 
SILVeSTROVSKá JÍZDA - JHMD

Foto: Richard BrychtaMěstský park


