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PĚTILETÉ VÝROČÍ MODERNIZACE 
PLAVECKÉHO BAZÉNU

Jubileum oslaví jindřichohradecký bazén 
výstavou i zábavným programem pro děti.

Více informací na straně 4

VYCHÁZÍ 
„JINDŘICHOHRADECKÝ ULIČNÍK“

Nová publikace s dobovými fotogra� emi, 
pohlednicemi, mapami a archiváliemi 
zachycuje proměny názvů jednotlivých 
náměstí a ulic města až do současnosti.
Více informací na straně 12

DIVADELNÍ A HUDEBNÍ 
PŘEDPLATNÉ JAKO ORIGINÁLNÍ 
VÁNOČNÍ DÁREK

Zveme vás do divadla i na koncerty klasické 
hudby v rámci předplatného JARO 2015 
a Kruhu přátel hudby 2015.

Více informací na straně 18

Prosinec bude v Jindřichově hradci protkán 
adventními a vánočními koncerty, trhy 
a dalšími akcemi
Čas adventu je naplněn řadou překrásných setkání 
při koncertech a  akcích, které pořádá nejen město 
Jindřichův Hradec, ale i řada jiných pořadatelů.
ZUŠ V. Nováka ve spolupráci s ROTARY CLUBEM 
a  Společností přátel ZUŠ V. Nováka v  Jindřicho-
vě Hradci pořádá  Adventní benefi ční koncert pro 
o.s. OKNA v  kapli sv. Maří Magdaleny ve  středu 
3. 12. v  18.00 hodin. Společnost přátel ZUŠ Vítěz-
slava Nováka pořádá adventní koncert "GLORIA IN 
EXCELSIS DEO" v podání Collegia 1704 v kapli sv. 
Maří Magdaleny ve čtvrtek 4. 12. v 19.00 hodin.
ZUŠ V. Nováka pořádá Adventní violoncellový kon-
cert žáků ZUŠ Jihočeského kraje ve dvoraně Fakul-
ty managementu VŠE v sobotu 6. 12. v 17.00 hodin.
Hudební uskupení X-TET pořádá svůj Adventní 
koncert v sobotu 6. 12. v 18.00 hodin v barokní kapli 
v minoritském klášteře.
KD Střelnice pořádá Adventní koncerty Jindři-
chohradeckého symfonického orchestru v  neděli 
7. 12. v 17.00 a v 19.30 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Státní hrad a  zámek zve všechny na  Adventní dny 
v  sobotu a  neděli 13. 12. a  14. 12. od  10.00 do 
17.00 hodin na III. nádvoří Státního hradu a zámku.
Město Jindřichův Hradec zve všechny na  tradiční 
Vánoční trhy v sobotu a neděli 13. 12. a 14. 12. od
10.00 do 17.00 hodin v prostorách Masarykova ná-
městí a náměstí Míru. 

V Muzeu fotografi e a moderních obrazových médií 
bude probíhat Adventní fotografování v historic-
kých kostýmech v sobotu a neděli 13. 12. a 14. 12. od
10.00 do 17.00 hodin. 
Dům gobelínů připravil Advent v  Domě gobe-
línů v  sobotu a  neděli 13. 12. a  14. 12. od
10.00 do 17.00 hodin.
Firma Adeus pořádá Adventní benefi ční koncert 
pro Proutek v sobotu 13. 12. v 16.00 hodin v kapli 
sv. Maří Magdaleny.
KD Střelnice pořádá Adventní koncert Trumpet 
Tune v neděli 14. 12. v 19.00 hodin v kapli sv. Ma-
ří Magdaleny. 
ZUŠ V. Nováka pořádá  Vánoční koncert žá-
ků ZUŠ v  kapli sv. Maří Magdaleny ve  středu 
17. 12. v 18.00 hodin.
KD Střelnice pořádá Adventní koncert z  děl 
českých mistrů - Musica dolce vita v  neděli 
21. 12. od 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
23. 12. od  17.00 hodin si přijďte pro Betlémské 
světlo na náměstí Míru.
KD Střelnice pořádá Vánoční koncert YMCA - PS Ja-
koubek a hosté v pátek 26. 12. v 16.00 a v 18.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Město vás zve na slavnostní přivítání nového roku ve 
čtvrtek 1. 1. 2015 v 17.00 hodin na náměstí Míru.

Ivana Bačáková
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Křížovka

Pozvánky na leden

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

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

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

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

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 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: Karlov 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Jana Maupi-
cová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje

Důležité upozornění!!!
Z technických důvodů je termín pro zasílání podkladů pro lednové číslo Jindřichohradeckého zpravodaji zkrácen. Příspěvky zasílejte, prosím, nejpoz-
ději do 10. prosince 2014 na adresu: kozlova@jh.cz, popř. na adresu: Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec, 
377 01. Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada JH zpravodaje
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události z Radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil zpět ke komu-
nálním volbám a poděkoval vám všem, kteří jste nám 
vyjádřili svým hlasem podporu. Děkuji také svým ko-
legům zastupitelům, kteří do mé osoby opět vloži-
li důvěru a zvolili mne starostou tohoto nádherného 
města. Velmi si toho vážím a věřte, že jako doposud 
budu chránit zájmy vás, občanů Jindřichova Hradce.
Ale teď z jiného soudku. Začal na nás dýchat advent-
ní čas, tedy čas spojený s pohodou, klidem a spokoje-
ností. Ovšem než tento čas nabere ten správný směr 
klidu, zažíváme všichni každoročně velmi hektické 
období, bujaré vánoční večírky, nákupy na poslední 
chvíli, pečení, uklízení, balení dárků. Chtěl bych vás 
vytrhnout z  tohoto předvánočního stresu a pozvat 
vás na akce, které vám pomohou na chvíli zastavit se, 
nasát vůni punče, vánoční atmosféru a třeba zazpívat 
si koledy. Projděte si náš kalendář akcí, jistě si vybere-
te tu pro vás nejpříjemnější. 
Pekelně zábavné odpoledne a slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu, to jsou akce neodmyslitelně spjaté 
v Jindřichově Hradci se začátkem adventu.
Krásné chvíle vám připraví Adventní dny na zámku 
a Vánoční trhy na náměstí Míru, které se budou konat 
o víkendu 13. a 14. prosince od 10.00 do 17.00 hodin. 

Milí spoluobčané, přeji vám pří-
jemné prožití vánočních svát-

ků a šťastný vstup do roku 
2015. Dovolte mi, abych vás 
již nyní pozval 1. ledna 2015 

od 17.00 na náměstí Míru na 
společnou oslavu nového roku. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Milí spoluobčané, přeji vám pří-
jemné prožití vánočních svát-

ků a šťastný vstup do roku 
2015. Dovolte mi, abych vás 
již nyní pozval 1. ledna 2015 

od 17.00 na náměstí Míru na 
společnou oslavu nového roku. 

Oslavili jsme vznik první 
republiky
Vznik samostatného československého státu si při-
pomněli jindřichohradečtí představitelé města, poli-
tici a zájmové organizace položením květin a věnců 
k Památníku letců na nábřeží a k památníkům v Ja-

kubských sadech, kde atmosféru zpestřil svým nád-
herným zpěvem Pěvecký sbor Smetana.
Akci pořádalo město Jindřichův Hradec ve spoluprá-
ci s 44. lehkým motorizovaným praporem v Jindři-
chově Hradci, Československou obcí legionářskou - 
Jednotou bratra Stanislava Berana, Klubem historie 
letectví a Klubem výsadkových veteránů při 44. leh-
kém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci.

Zastupitelé města složili slib
Ve středu 5. listopadu 2014 se v odpoledních hodi-
nách uskutečnilo v divadelním sále Kulturního domu 
Střelnice ustavující zastupitelstvo města, na kterém se 
sešlo všech 27 zvolených zastupitelů. 
Hned v úvodu byla oznámena rezignace Josefa Ne-
jedlého (SNK-ED) na  svůj mandát, za  kterého na-
stoupil Karel Matoušek (SNK-ED), který byl prvním 
náhradníkem v pořadí. Osvědčení o  tom, že se stal 
členem zastupitelstva města, mu bylo předáno radou 
města dne 12. 11. 2014.
Na začátku všichni členové jindřichohradeckého za-
stupitelstva složili zákonem předepsaný slib.

Nově zvolené zastupitelstvo stanovilo celkem 
7 členů rady města, z  toho 3 dlouhodobě uvolněné 
členy zastupitelstva ve funkcích starosta a 2 místosta-
rostové.
Starostou města Jindřichův Hradec byl zvolen Stani-
slav Mrvka (ČSSD), 1. místostarostou Bohumil Ko-
mínek (ČSSD) a poprvé v historii se místostarostou 
stala žena, je jí Petra Blížilová (ČSSD).
Zastupitelstvo města zvolilo za  zbývající členy rady 
města Jaroslava Berana (ČSSD), Vladislava Buriana 
(SNK-ED), Sabinu Langerovou (SNK-ED) a  Jakuba 
Rytíře (ANO 2011).

Vzpomněli jsme na válečné 
veterány
Den veteránů si v úterý 11. listopadu 2014 připomně-
li pietním aktem na městském hřbitově v Jindřicho-

vě Hradci zástupci radnice, vojáků, policie, veteránů 
a občanských spolků. Květinové dary účastníci polo-
žili k pomníku obětem válek 19. století.

Jindřichův Hradec se prezentoval 
ve Vídni
Od 12. do 15. listopadu se naše město prezentovalo 
v rámci expozice Jihočeského kraje ve Vídni na vel-
mi oblíbeném Wiener Herbst Senioren Messe. Pra-
covnice jindřichohradeckého informačního střediska 
zde lákaly zájemce o turistiku do našeho města a oko-
lí. Na prohlídku tamějšího veletržního prostředí přijel 
také starosta města Stanislav Mrvka. 

Zleva stojí: starosta Stanislav Mrvka, pracovnice in-
formačního centra Denisa Plačková, vedoucí oddě-
lení cestovního ruchu a marketingu Zuzana Bedrno-
vá a pracovnice informačního centra Barbora Píšová.

Slavnostní ocenění 
Romana Pišného
Pražská Staroměstská radnice v  úterý 21. října 2014 
v podvečer ožila fanfárami pro jednoho váženého Jin-
dřichohradečáka, kterým je sportovní redaktor, zna-
lec a organizátor Roman Pišný, který byl oceněn ja-
ko nejlepší Zdravotně postižený zaměstnanec roku 
2014 za otevřený trh práce. Do této celostátní soutě-
že ho nominovalo město Jindřichův Hradec za Jind-
řichohradecký zpravodaj. Jelikož se pan Pišný předá-
vání nemohl zúčastnit a cenu za něj v Praze převzal 
jeho syn Vítězslav Pišný, uspořádalo město Jindřichův 
Hradec na jeho počest slavnostní přijetí a poděkování 
starostou města Stanislavem Mrvkou ve čtvrtek 20. lis-
topadu v refektáři Muzea fotografi e a moderních ob-
razových médií. Na akci se sešli lidé Romanovi blízcí 
a především zástupci sportovních organizací a médií, 
se kterými spolupracuje.

Roman již řadu let bojuje s progresivní svalovou dy-
strofi í Beckerova typu, je kvadruplegikem s  konti-
nuálním napojením na  plicní ventilátor. Ani taková 
diagnóza mu však nezabránila v  tom, aby neustále 
pracoval a věnoval prakticky veškerý čas své největší 
zálibě – sportu. Pro náš zpravodaj a také internetové 

stránky města Jindřichův Hradec Roman zpracovává 
kompletní sportovní servis. Kromě toho je také exter-
ním redaktorem Jindřichohradeckého deníku, doda-
vatelem obrazového zpravodajství Týdeníku Jindři-
chohradecka a také externím zpravodajem pro okres 
Jindřichův Hradec na portálech Jihočeský sport a Ji-
hočeský fotbal.

Karolína Průšová
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městskÝ ÚŘad inFoRmuje
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ODBOR ROZVOJE

Bezpečnostní osvětlení 
4 přechodů pro chodce 
Již začátkem září byly dokončeny stavební 
úpravy přechodů pro chodce v  ulicích Miři-
ovského, Jáchymova, Vídeňská a  Václavská. 
V  rámci stavby došlo k  doplnění stávajícího 
veřejného osvětlení o  bezpečnostní osvět-
lení přechodů pro chodce ve  výše jmenova-
ných ulicích. Na  každé straně přechodu byl 
osazen jeden nový ocelový stožár veřejného 
osvětlení. Přechody jsou nyní dostatečně vi-
ditelné i  za  snížených podmínek viditelnos-
ti. Tyto nově osvětlené přechody byly spolufi-
nancovány ve  výši 116  679 Kč z  grantového 
programu Jihočeského kraje – Podpora zří-
zení bezpečnostních prvků na  pozemních 
komunikacích. Vybudování bezpečnostního 
osvětlení na  těchto přechodech pro chodce 
přispěje ke  zvýšení bezpečnosti chodců, ale 
i řidičům, kteří těmito ulicemi projíždí. 

Vladimír Krampera

Oprava fasády č.p. 174/I v Jindřichově Hradci

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Prosincová nabídka jindřichohradeckého plaveckého bazénu
Pětileté jubileum
Plavecký bazén Jindřichův Hradec, který vlastní město a provozují Služby 
města Jindřichův Hradec, si v listopadu připomněl 5 let od přelomové mo-
dernizace. Listopad roku 2009 znamenal pro bazén vstup mezi zařízení ev-

ropské úrovně a i po pěti letech je právem označován za nejmodernější zaří-
zení svého druhu v rámci Jihočeského kraje. Tento fakt potvrzují návštěvníci, 
kteří do bazénu pravidelně dojíždějí ze sousedních okresů i krajů. 

(pokračování na str. 5)

Novinka v sociální oblasti – Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00071
Město Jindřichův Hradec se v únoru 2014 zapo-
jilo do projektu „Podpora standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany“, registrační číslo pro-
jektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00071
Projekt je zaměřen na  nastavení systematic-
ké práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
a aktivit s  tím souvisejících. Hlavním záměrem 

projektu je naplnění standardů kvality sociál-
ně-právní ochrany, kterými jsou povinny se ří-
dit od 1. 1. 2015 orgány sociálně-právní ochrany 
dětí dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- 
právní ochraně dětí v platném znění.  S naplně-
ním standardů kvality souvisí zlepšení podmínek 
pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.
Cílem projektu je vytvoření a aplikace standardů 
kvality sociálně–právní ochrany dětí v praxi.

Standardy zahrnují činnost a přístup organizace 
k vytváření podmínek pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí a to jak sociálních pracovníků, tak 
i  samotných klientů. Vychází ze situací klientů, 
z  aktivního vyhledávání jejich potřeb a  problé-
mů a k průběžné realizaci předem promyšlené-
ho postupu sociální práce směřující k uspokoje-
ní potřeb klientů.

Změna zřizovatele a názvu Manželské a předmanželské poradny v Jindřichově Hradci 

V  závěru října byla dokončena obnova 
fasády na městském domě č.p. 174/I na 
náměstí Míru. V  rámci obnovy fasády 
došlo k  odstranění degradovaných čás-
tí omítek, vyspravení prasklin, sanová-
ní vlhkostí poškozené a zasolené omít-
ky v přízemí domu. Byla opravena vrstva 
zdiva pod balustrádou a hlavní římsa 
pod atikou. Na venkovních stěnách by-
la provedena revize veškeré štukatury. 
Osekané jádrové omítky byly nahraze-
ny trassvápennou omítkou a následně 
trassvápenným štukem. Po vyzrání do-
plněných omítek byl aplikován vápenný 
nátěr. Nátěr fasády byl proveden za po-
užití vápenných barev. Byla provedena 
oprava klempířských prvků fasády. Jeli-
kož se na fasádě domu nacházejí i štuko-
vé výzdoby, zejména znak Habsburské 
monarchie s dvouhlavou orlicí s mečem 
a žezlem v  pařátech nad hlavním vstu-
pem, bylo zapotřebí provést i restaurá-
torské práce. Projekt byl spolufi nanco-
ván částkou 367  874,28 Kč z  programu 
Jihočeského kraje – Nemovité kulturní 
památky. 

Vladimír Krampera

Město Jindřichův Hradec oznamuje, že od 
1. 1. 2015 se stává zřizovatelem Manžel-
ské a  předmanželské poradny v  Jindřichově 

Hradci, která se zároveň bude od  1. 1. 2015 
nově jmenovat Rodinná poradna. Nabídka 
poskytovaných služeb, provozní doba a  síd-

lo poradny, tj. Jindřichův Hradec, ul. Česká 
1175, se nemění. 

Zdeňka Šindelářová
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městská policie
Výpis z událostí
4. 11. 2014 Horkou chvilku si prožila paní s ko-
čárkem venčící svého psa ve  Zborovské ulici. 
Znenadání k ní přiběhl velký žíhaný pes a za-
kousl se do  zadní nohy jejího chlupáče. Žena 
vykřikla a  po  krátkém souboji svého psa za-
chránila. Poté na  místo přivolala hlídku MP, 
která volně pobíhajícího křížence kanárské do-
gy odchytila.  Dále strážníci zjistili, že pes utekl 
z nedalekého domu dírou v plotu. Majitele nyní 
čeká nejen náhrada škody, ale i případná sank-
ce od správního orgánu, kam strážníci přestu-
pek oznámili.

6. 11. 2014 Dvě ženy, matka s dcerou (86 a 59 let) 
z Prahy, poctily svou návštěvou zdejší Kaufland. 
Na nákupní vozík si pověsily tašku a začaly na-
kupovat způsobem jednou do  košíku, jednou 
do  tašky. Smůlu měly v  tom, že neviděly, ale 
byly viděny. No, a protože u pokladny zaplati-
ly pouze zboží z košíku, byly detektivem pozvá-
ny na kus řeči do služební místnosti, kde vyn-
daly i zbylé nezaplacené zboží z  tašky. V době 
příjezdu strážníků bylo odcizené zboží za nece-
lých 600 Kč již na stole, ale staršího ze strážní-
ků zaujaly podivné boule na sukni paní matky, 
proto se jí zeptal, zda nemá ještě nějaké zboží 

se rozjel. Na místo vyslané autohlídce se vozidlo 
podařilo zastavit až na sídlišti Hvězdárna. Řidič 
(48 let) nadýchal 2,17 promile, navíc neměl ani 
řidičský průkaz, který mu ještě nevrátili z „čis-
tírny“. Pro podezření z trestného činu byla věc 
předána k dalšímu řešení hlídce Policie ČR.

10. 11. 2014 chvilku po  druhé hodině od-
polední zažila nemilé překvapení žena  
(64 let), která šla nakoupit se svým „joršír-
kem“ do prodejny Jednoty na  sídlišti Hvěz-
dárna. Než vstoupila do prodejny, psíka uvá-
zala před vchodem a  dále se již věnovala 
nákupu. Po  zaplacení vyšla ven a  pejsek ni-
kde. Naštěstí si opodál hrála skupinka dětí, 
která si všimla staršího snědého muže, který 
psa odvázal a  odvedl. Paní nelenila, na  mís-
to přivolala strážníky, kteří z místní znalosti 
usoudili, že se bude jednat o známou figurku, 
která se kdysi pohybovala po  sídlišti Hvěz-
dárna s kárkou a německým ovčákem. Zajeli 
do místa trvalého bydliště onoho muže a pej-
sek byl na světě. Předali ho šťastné majitelce 
a muž (62 let) dostal blokovou pokutu za pře-
stupek proti majetku.

Rudolf Gabriel

pod sukní. Touto otázkou by si jistě u  mnoha 
mladších žen pěkně naběhl, ale bezelstná paní 
vykasala a zpod sukně vyndala zboží za dalších 
110 Kč. Následně strážníci vidinu lehkého na-
bytí proměnili ve skutečnost těžké ztráty a obě-
ma ženám uložili přiměřenou blokovou pokutu.

7. 11. 2014 ve  23.45 hodin zaznamenala ope-
rátorka kamerového systému na náměstí Míru 
muže, který se vypotácel z nedaleké restaurace, 
došel k nejbližšímu betonovému květníku, kde 
vlastní močí spálil kořenový systém zde přeží-
vající okrasné bonsaje. Poté dovrávoral ke své-
mu Fordu, do kterého usedl a zcela bezostyšně 

PROVOZNÍ DOBA BAZÉNŮ A SAUN
o vánočních prázdninách 2014
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Výstava v bazénu
Plavecký bazén vyhlásil při příležitosti jubilea výtvarnou soutěž pro děti do 
10 let. V době uzávěrky zaplavila stánek s modrou vodou doslova obrázková 
tsunami. Malí výtvarníci mimo jiné zavzpomínali na svou návštěvu krytého 
bazénu a letního aquaparku nebo vykreslili atmosféru kurzu Plavecké školy 
bazénu či průběh svého tréninku. Pozvánkou do světa fantazie dětí jsou díl-
ka zhotovená na téma „Kdyby v bazénu neplavali jen lidé...“, která jsou mi-
lým pohlazením v rychlém kolotoči všedních dnů. Nejvydařenější výtvory 
jsou vystaveny a až do konce roku si je lze volně prohlédnout přímo v pro-
storách plaveckého bazénu. Přijďte i vy v čase vánočním nahlédnout do světa 
dětí, z jejichž obrázků čiší radost ze života a z pohybu!

Mikuláš ve vodě
V sobotu 6. prosince budou první 2 hodiny od začátku otevírací doby vyhra-
zeny pouze pro děti školního věku, které se již mohou těšit na to, že rodičům 
bude vstup zakázán. Díky spolupráci bazénu s Domem dětí a mládeže v Jin-
dřichově Hradci chystají pracovníci DDM zhruba dvouhodinový a zdarma 
přístupný zábavný program. Více informací se děti a rodiče aktuálně dozvědí 

přímo v prostorách bazénu, z internetových stránek www.bazen.jh.cz, www.
ddmjh.cz nebo z médií. 

Dárkové poukazy
Váháte, jaký pořídit vánoční dárek? Darujte pod stromeček návštěvy bazé-
nu či sauny! Na pokladně bazénu lze nepřetržitě 7 dnů v týdnu (po celou 
dobu otevírací doby) zakoupit Dárkový poukaz v hodnotě 300, 500 nebo 
1000 Kč. Obdarovaný si poté sám zvolí, jaká forma návštěvy bazénů nebo 
saun mu bude vyhovovat.  

Vánoční otevírací doba
V průběhu vánočních prázdnin, které startují 22. prosince a trvají až do 4. led-
na 2015, platí v bazénu speciální otevírací doba, jež je zveřejněna v přiložené 
tabulce. Za zmínku jistě stojí, že právě Štědrý den je jediným dnem v celém ka-
lendářním roce, kdy je Plavecký bazén Jindřichův Hradec uzavřen. Velké po-
děkování za zajišťování nepřetržitého chodu městského zařízení patří všem za-
městnancům plaveckého bazénu. Všem věrným návštěvníkům patří zase velké 
dílky za přízeň. Váš bazén si jí váží a na vaši návštěvu se těší i v roce 2015.

Marcela Kůrková
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policie ČR
Prevence:   
1) Obezřetnost se vyplatí!  
První prosincový den zahájila Policie ČR preven-
tivně informační kampaň „Obezřetnost se vypla-
tí“, která je zaměřena na kapesní krádeže. 
Kampaň probíhá v souvislosti s adventním časem, 
blížícími se vánočními svátky a oslavami Nového 
roku. 
Cílem preventivně informační kampaně „Obe-
zřetnost se vyplatí“ je, aby se lidé naučili dá-
vat pozor na své osobní věci. Kampaň bude pro-
bíhat ve dnech od 1. prosince 2014 do 10. ledna 
2015 ve všech hypermarketech a supermarketech 
Albert společnosti AHOLD Czech Republic. Zá-
kazníci budou informováni prostřednictvím radi-
ového spotu a v některých prodejnách se ve vybra-
ných dnech budou pohybovat naše hlídky. Jejich 
úkolem bude pomáhat nakupujícím k  předchá-
zení možnému okradení. V případě jejich nepo-
zornosti a  neopatrnosti je policisté budou pro-
střednictvím informačních letáků upozorňovat 
na možná rizika.

Ke  kapesním krádežím dochází každoden-
ně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší 
množství osob, tedy nejen v nákupních centrech, 
ale i  v  prostředcích městské hromadné dopravy, 
na sportovních a kulturních akcích apod.
Neusnadňujte kapsářům práci!
Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to 
zejména v místech, kde se pohybuje větší množ-
ství lidí. 

Kapsáři:
• vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množ-
ství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní pro-
středky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní ak-
ce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.) 
• využívají své příležitosti při nepozornosti lidí 
a jejich neopatrného zacházení se svými osobní-
mi věcmi 
• kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okra-
dený o chybějících věcech dozví často až později 
a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže 
vytipovanou věc ukrást do dvou sekund) 
• mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často 
pracují ve skupinách 
• mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou 
bundou
• svoji oběť si typují; krádeží chtějí získat co největ-
ší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopa-
dení na minimum  

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci ne-
ustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjem-
ným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizová-
ní  spojeného s  odcizením dokladů, platebních 
karet, mobilních telefonů apod.
Snažte se chovat tak, abyste se nestali obětí kapes-
ních zlodějů.

Snažte se dodržovat následující doporučení:
• Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že 

se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. 

Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. 
• Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí. Vhod-

ně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavře-
ní. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontro-
lujte. 

• Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné 
cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte. 

• Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte 
různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes ra-
meno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou. 

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

• Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo za-
vazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošace-
ní, nikoli do zadních kapes kalhot. 

• Osobní doklady a platební kartu nenoste v pe-
něžence a uložte je na jiné bezpečné místo. 

• Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hoto-
vost nevybírejte předem, ale využijte bankoma-
tů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více 
bezpečných míst. 

• Využívejte možnosti bezhotovostního platební-
ho styku. Čtyřmístné identifikační číslo plateb-
ní karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné 
platební karty. 

• Nezadávejte si u platební karty a mobilního te-
lefonu stejný PIN. 

• Při placení v  obchodech nebo vybírání peněz 
z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, 
zejména pak, zda tuto činnost někdo nepozo-
ruje. 

• Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozí-
cích, ale mějte je stále při sobě. 

• Již zaplacené zboží v nákupních košících nene-
chávejte bez dozoru.  

• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru 
vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích. 

• Odložíte-li své svrchní oblečení a  zavaza-
dla, např. ve  vlaku, restauracích, nenechávejte 
v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své 
oblečení a zavazadla pod kontrolou. 

• V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ru-
ku položenou na zavazadle. 

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

Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:
• Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním 

prostředku, upozorněte na něj ostrahu, proda-
vače či řidiče. 

• Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškoze-
ného varujte. 

• Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte 
událost co nejrychleji Policii ČR, např. na lin-
ku tísňového volání 158. Každý svědek může 
svým včasným telefonátem přispět k dopadení 
pachatele, a to zejména jeho popisem, určením 
směru útěku nebo upřesněním průběhu udá-
losti. 

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

Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:
• V případě odcizení financí, platební karty, do-

kladů, mobilního telefonu se neprodleně obrať-
te na Policii ČR. 

• V  případě odcizení platební karty kontaktuj-
te neprodleně svoji banku a platební kartu za-
blokujte. 

• V případě odcizení mobilního telefonu kontak-
tujte svého operátora a zablokujte SIM kartu. 

• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži do-
šlo, popř. popis pachatele či pachatelů. 

• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případ-
ným dalším nepříjemnostem se zneužitím do-
kladů.

2) Silvestr a zábavná 
pyrotechnika
Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silvestra 
a  nejrůznější ohňostroje. Zábavná pyrotechnika 
se stala velmi oblíbenou součástí této zábavy.
  
Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou? 
Kde a jak ji nakoupit? 

Jindřichohradečtí policisté doporučují:
Na trhu je v současné době nabízena široká šká-
la nejrůznější druhů dělových ran, raket a vystře-
lovacích efektů. Prodej i  nákup pyrotechnických 
předmětů pro zábavné účely, které při dodržování 
návodu k používání neohrozí výbuchem bezpeč-
nost osob i majetku, mají svá přísná pravidla. Zá-
sadně se u těchto výrobků musí dodržovat návod 
na obalu výrobku, samozřejmě uvedený v českém 
jazyce, kde je zřejmý způsob i místo jejich odpa-
lování, tj. použití. Výrobek musí být označen zku-
šební značkou, klasifikační třídou, do  které jsou 
pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně 
jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj o do-
bě použitelnosti.

Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ověře-
ných na území EU podléhá věkovému omezení? 
Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a číslem 
úřadu.
Pyrotechnické výrobky uvedené na  trh se nesmí 
dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedo-
sáhly níže uvedené věkové hranice:
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kate-
gorie 1
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kate-
gorie 2
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kate-
gorie 3
d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrob-
ky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku ka-
tegorie T1
Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná způ-
sobilost!
Pyrotechnické výrobky ověřené podle sta-
ré právní úpravy lze uvádět na  trh a  prodávat 
podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., které jsou 
označeny značkou pro pyrotechnické výrobky 
pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška rozděluje tyto 
výrobky podle stupně nebezpečnosti do 4 tříd.

(pokračování na str. 7)
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spoleČenská kRonika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 7. listopadu 2014 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrv-
kou.  Přivítány na svět byly tyto děti:
Šimek Vladimír, Macková Hana, Vrbík Jiří, Bendová Dora, Blažková Eliška, Černý Teodor, Dvořáková Barbora, Hembera Vojtěch, Kukačková Klára, 
Chadim Matyáš, Koranda Jakub, Pažická Tereza, Slaninová Eva a Tůmová Leona.

Karolína Průšová

• Pyrotechnické předměty 1. třídy – mohou být 
prodávány osobám mladším 18 let, pokud v ná-
vodu není stanoven zákaz prodeje těmto oso-
bám (např. petardy Pirát, bouchací kuličky Čer-
tíci, práskací šňůrky, atd.).

• Pyrotechnické předměty 2. třídy – mohou být 
prodávány jen osobám starším 18 let (např. 
římské svíce, fontány, rakety, atd.).

• Pyrotechnické předměty 3. třídy – mohou být 
prodávány jen osobám s odbornou způsobilostí 
odpalovače ohňostrojů.

• Pyrotechnické předměty 4. třídy – zde je nutné 
povolení místně příslušného obvodního báň-
ského úřadu, předměty jsou prodejné pouze 
osobám s  odbornou způsobilostí odpalovače 
ohňostrojů. Tyto výrobky by neměly být volně 
dostupné!

Občané pozor!  
Při nákupu je třeba se zaměřit zejména na  kvalitu 
nabízeného zboží. Předměty nesmí být poškozené, 
prohnuté ani navlhlé. Pozor také při nákupu za po-
dezřele nízkou prodejní cenu. Nákup zábavné py-
rotechniky je nejlépe provádět u  autorizovaných 
prodejců. Tam je také záruka, že zboží, ještě než se 
dostane ke kupujícímu, je správně uloženo. Z důvo-
du používání bezpečné zábavné pyrotechniky, pokud 
je dodržen návod k použití, nemá již veřejnost, ze-
jména mládež, potřebu vyrábět různé třaskavé smě-
si, které měly za následek těžké újmy na zdraví. Stejně 
tak je vyloženým hazardem si zahrávat při oslavách 
Nového roku s vojenským materiálem. Nejeden těž-
ký úraz způsobilo i to, že pokud pyrotechnický před-
mět pro zábavné účely neexploduje, je bezpodmíneč-
ně nutné jej nechat 4-5 hodin bez povšimnutí (např. 

zahrabat do  sněhu), nezkoumat, proč exploze ne-
nastala. Další oblíbenou zábavou je spojování dvou 
a více různých druhů raket, ohňů či gejzírů, s cílem 
dosáhnout většího světelného nebo zvukového efek-
tu. Opak je pravdou. Odpálí se pouze jeden předmět 
a ostatní se znehodnotí bez žádaného efektu.
Abychom mohli všichni společně a  bezpečně 
vkročit do nového roku 2015, čtěte pečlivě návo-
dy na zábavných pyrotechnických prostředcích 
a  ostatním výbušninám se obloukem vyhněte. 
Alkohol rovněž konzumujte s mírou.
Velkou pozornost je třeba věnovat zejména dě-
tem, neboť jsou to bytosti velice zvídavé a vše co 
se třpytí, bliká a vydává všelijaké zvuky, je přita-
huje jako magnet!

 Hana Millerová

Odešla významná osobnost
V  pátek 24. října 2014 se jin-
dřichohradecká veřejnost dů-
stojně rozloučila s  panem Ru-
dolfem Prokopem - mužem, 
kterého má řada občanů města 
i jeho okolí v živé paměti jako 
příkladného pedagoga, vzděla-
ného historika i moudře roz-
vážného a laskavého člověka. 
Pro bývalé studenty a kolegy 
z gymnázia byl uznávanou au-
toritou ředitele, pro členy spol-
ku Přátelé starého Jindřicho-
va Hradce, jemuž dlouhá léta 
předsedal, byl především neú-
navným přednášejícím na ne-
sčetná témata z  historie měs-
ta, která také formou článků a 
drobnějších historických prací čas od času publikoval.     
Tento jindřichohradecký rodák, který zůstal svému městu oddaný po celý 
svůj život, zemřel po dlouhé nemoci v 83. roce svého života. Vracet se k je-
ho lidskému i profesnímu odkazu bude nejen výrazem úcty a vděčnosti 
k jeho památce, ale i inspirací. 

Jiří Langer

Foto: Josef Böhm

Křížová cesta - 2. zastavení: 
Ježíš na sebe vzal těžký kříž
Při druhém zastavení si připomínáme, jak Ježíš na sebe vzal těžký kříž:
Židé se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: 
„Vašeho krále mám dát ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krá-
le, jen císaře.“ Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. 
Nesl svůj kříž, a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. 
(Evangelium podle Jana 19, 15 - 17)

Smrt ukřižováním byla nesmírně krutá, neboť zločinec, který k ní byl od-
souzen, trpěl nevýslovnými muky pomalým umíráním, dokud se vysíle-
ním neudusil. Proto také žádný Říman nesměl být k této smrti odsouzen. 
Například k smrti ukřižováním bylo odsouzeno 6000 otroků za Sparta-
kova povstání.

Odsouzenec obvykle nesl pouze příčné rameno, neboť svislé rameno stá-
lo na místě zakopané v zemi. Pravděpodobně tomu tak bylo i s Ježíšem, 
i když pro symboliku a názornost je na obrazech Ježíš zobrazován, jak ne-
se celý kříž. I tak to byla pro odsouzence, který byl předem zbičován, ob-
rovská námaha. Příčné rameno, na kterém byl odsouzenec přivázán nebo 
přibit za rozpjaté ruce, pak bylo pomocí lan vytaženo nahoru. Aby bylo 
umírání ještě pomalejší, bylo pod jeho nohy přibito malé stoupátko, takže 
se mohl aspoň částečně vzepřít a tak nadechnout.

(pokračování na str. 8)
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 15. 10. 2014 do 8. 11. 2014 nás opustili: 

Blažena ZOUBALOVÁ, Jindřichův Hradec 28. 12. 1928 15. 10. 2014
Marie BRÁCHOVÁ, Třeboň 21. 4. 1932 16. 10. 2014
Růžena BENDOVÁ, Mirochov 7. 5. 1934 17. 10. 2014
Mgr. Rudolf PROKOP, Jindřichův Hradec 15. 4. 1931 18. 10. 2014
Jiří FIEDLER, Jindřichův Hradec 9. 1. 1950 18. 10. 2014
Stanislav HRBEK, Studnice 11. 4. 1949 18. 10. 2014
Stanislav ZACH, Roseč 12. 11. 1931 21. 10. 2014
Marie DUBSKÁ, Popelín 3. 12. 1922 23. 10. 2014
Marie JINOCHOVÁ, Nová Včelnice 1. 10. 1929 26. 10. 2014
Karel CHRAMOSTA, Řehořinky 18. 2. 1942 26. 10. 2014
Jaroslava JEŘÁBKOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 4. 1952 27. 10. 2014
Jaroslav JANKO, Jindřichův Hradec 29. 8. 1933 27. 10. 2014
Antonín MAREŠ, Rosička 20. 8. 1922 29. 10. 2014
Dana JANTAČOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 1. 1943 30. 10. 2014
Miloš KUBÍK, Jindřichův Hradec 31. 5. 1943 30. 10. 2014
Marie VEDLOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 12. 1925 30. 10. 2014
Oldřich PFAUSER, Horní Pěna 19. 2. 1927 31. 10. 2014
František PODHRADSKÝ, Jižná 5. 3. 1947 1. 11. 2014
Milada JANKŮ, Vydří 27. 12. 1952 1. 11. 2014
František PODHRADSKÝ, Jižná 5. 3. 1947 1. 11. 2014
Emilie GAŠPÁRKOVÁ, Jindřichův Hradec 26. 9. 1942 2. 11. 2014
Marie KALMANOVÁ, Daskabát 26. 9. 1928 2. 11. 2014
Anna FELKEROVÁ, Člunek 27. 4. 1919 3. 11. 2014
Marie OVČÍKOVÁ, Nová Bystřice 29. 6. 1927 4. 11. 2014

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

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtíJméno, příjmení, bydliště

Karel PROKEŠ, Okrouhlá Radouň 13. 3. 1954 6. 11. 2014
Marie KAMENICKÁ, Horní Radouň 8. 3. 1934 7. 11. 2014
Dana KUBŮ, Jindřichův Hradec 24. 6. 1956 8. 11. 2014

Foto: Jiří Boček

Kříž nebyl hned od počátku symbo-
lem křesťanů, neboť ukřižování mě-
lo negativní charakter, označovalo 
zločince. Jedním z  prvních symbo-
lů křesťanství proto byla ryba. Proč 
právě ryba? Řecky se ryba řekne 
ICHTHYS (ΙΧΘΥΣ), což je kryp-
togram prvního vyznání víry křes-
ťanů, které zní: Ježíš Kristus, Boží 
Syn, Spasitel. Řecky: Iesus CHristos, 
THeu Yios Soter.

Až postupem času se kříž stal sym-
bolem víry křesťanů; symbolem Kris-
ta, který pro naši spásu přijal smrt 
na  kříži, aby nás vykoupil z  našich 
hříchů. V  přeneseném smyslu pak 
kříž znamená každé utrpení, které 
přijímáme s  pokorou, nebo se s  lás-
kou obětujeme za druhé. „Ukřižova-
ný Ježíši, smiluj se nad námi!“
 

P. Jiří Špiřík

té dary k tomuto účelu. V Jindř. Hradci, dne  
27. listop. 1914. Karel Mert, starosta.

Darování
Vážená příznivkyně pí.  Ant. Třebická, sou-
kromnice, dala vlastním nákladem zno-
vuzříditi umrlčí kapli v  okresní nemocnici  
v  J. Hradci. Dala ji vydlážditi dlaždička-

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

Prosincem začínající vánoční čas přinesl v prvním válečném roce nejedno zamyšlení, vánoční prožitky 
a myšlenky občanů Jindřichova Hradce byly napůl u blízkých, kteří pobývali daleko na frontě, mnohdy ne-
známo kde. Proto také vyhlásil starosta města sbírku dárků a peněz pro vojíny. Nadílky vojínům v prosin-
ci 1914 předčily všechny ostatní dobročinné akce, které se pravidelně v tuto dobu konávaly. Na děti však 
nebylo zapomenuto, děti českých menšin byly poděleny Národní jednotou pošumavskou, dívky z místního 

gymnázia spolkem Svaté Ludmily a dětem z městské opatrovny věnoval značný obnos hrabě Černín s chotí. Veřejných oslav Vánoc a podělování dětí ovšem 
neproběhlo ve městě tolik, jako v předchozích letech. Naopak velký oslavný večírek uspořádali místní ostrostřelci při příležitosti získání Bělehradu v bojích 1. 
světové války. 
4. prosince 1914
Spoluobčané
Blíží se doba vánočních svátků radosti a  lásky. 
Není nám možno radovati se letos o  svátcích 
těch, ježto tak mnozí z nás dlí daleko od svého 
kruhu rodinného a od svých přátel v cizí nehos-
tinné zemi. Proto však nestali se vzdálenějšími 
srdcím našim, ba naopak snad ještě bližšími. 
Snažme se dokázati jim svoji lásku aspoň tím, 
že pokusíme se jim vzdálenost jejich zpříjem-
niti dárky vánočními, vhodnými k  jich dneš-

nímu válečnému zaměstnání. Místní pomocné 
válečné komité spolu s městskou radou a obec-
ním zastupitelstvem rozhodlo se uspořádati vá-
noční nadílku pro vojíny domácího pluku č. 75 
a zve tudíž veškeré občanstvo, aby zúčastnilo se 
akce této darováním buď vhodných dárků neb 
peněz k zakoupení jich. … Dárky buďtež odvá-
děny pomocnému komitétu v městské úřadov-
ně a to nejdéle do 14. prosince, rovněž i peněži-
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mi, ozdobila jí monstrancí a novým oltářem, 
na který darovala 6 velkých kostelních cínových 
svícnů s velikými voskovými svícemi. Na oltář 
darovala pokrývky, podstavce na květiny a ve-
likou visací cínovou lampu. Vážená paní jako 
vždy při podobných okolnostech projevila opět-
ně svoji obětavou povahu. 

Ředitelství obec. i měšť. dívčí školy
Vznáší snažnou žádost k  P. T. rodičům, aby 
po  žákyních posílali třídním učitelkám sta-
ré, vyprané, nemodřené i  roztrhané prádlo 
na cupaninu do sáčků, jež slouží za náhradu va-
ty, jíž jest nadměrná spotřeba. Vítáno by bylo 
i staré šatstvo barchetové a vlněné k zhotovení 
onucí vojínům v poli.

Teploměrná a dešťoměrná zpráva 
za měsíc listopad 1914
Průměrná teplota letošního listopadu jest +2,4  
°C, 16 dní bylo nad tento průměr a 14 pod ním. 
Dne 10. byl noční mráz a od 18. do 28. byly mra-
zy celodenní. Nejteplejší den byl 2. listopadu 
na Dušičky, +8,6 °C , nejchladnější den byl 26. 
při -5,4 °C, hned ráno byl silný mráz -9 °C a ve-
čer byl nejtužšší mráz večerní v  tomto měsíci 
+5,5 °C. Ráno byl nejtužší mráz dne 27. při -10,4 
°C, a poledne 22. při -3,8 °C. Zima letos přikvači-

la na nás příliš brzo a jest poměrně tuhá. Srážek 
všech bylo 27,5 mm, což jest 10 mm pod normál; 
nejvíce bylo srážek 4,6 mm dne 17; bylo 10 dešťů 
za 9 dní a 7krát silné mžení. Sníh nám přišel letos 
také velmi záhy, dne 12. listopadu (11. sv. Marti-
na!) v noci a padal za 9 dní 13 krát. Dne 18. na-
padlo 3 cm sněhu a ten od té doby pořád se drží, 
jenom na výsluní zmizel. Na Vajgaře vytvořil se 
led, ovšem ještě slabý, ale mládež nedbá a odva-
žuje se na hladinu rybniční. Dkr.

11. prosince 1914
Přátelský večírek
Na oslavu opětného získání Bělehradu pro naši 
říši uspořádal spolek zdejších ostrostřelců v pon-
dělí dne 7. pros. 1914 v  dolních místnostech 
Střelnice. Hostinské místnosti Střelnice byly pé-
čí výboru značnějším nákladem znova upraveny 
a vkusně i útulně zřízeny. Po sedmé hodině zahá-
jil schůzi velitel sboru pan Mrkvička nadšeným 
proslovením, kterak náš panovník v den dovršení 
svého šestašedesátého slavného panování opětně 
získal Bělehradu k  radosti všech svých věrných 
národů. I provolal jeho Veličenstvu trojnásobné 
Sláva, které od  všech přítomných nadšeně bylo 
opětováno a  za  průvodu střelecké hudby zazpí-
vána ode všech přítomných císařská hymna: „Za-
chovej nám Hospodine, císaře a naši zem!“.

24. prosince 1914
Šlechetnosti
Jejich Excellence, vysokorodý Pan Eugen hra-
bě Černín se vznešenou chotí Svojí Františkou, 
roz. Princeznou Schönburgovou-Hartensteino-
vou zaslali na  podělení chudých dítek měst-
ské opatrovny značný dar 30 K. Správa vyslo-
vuje vznešeným dobrodincům nejuctivější díky 
a dítky z vděčných srdéček „Zaplať Pán Bůh“. 

Do městského musea darovali
Nejmenovaná paní (M. K.) prostřednictvím 
p. řed. Dr. Deckra kožich z 1. pol. 19. stol., p. dv. 
Rada Jos. Blíženec kasetu s příspěvky geneaio-
gickými rodin j. hradeckých (úmrt. zprávami), 
p. řed. Běhálek 3 fotografie místností v zámku; 
p. MUDr. Khek hasičskou přilbu, tesák a bam-
bitku po zemřelém MUDr. Ing. Khekovi.

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

Štěpánka Běhalová

…abychom nezapomněli                              Pamětní deska Rudolfa Šetky
Jindřichův Hradec míval kdysi štěstí na 
štědré mecenáše. Podporovali sociálně 
slabé občany města, jako např. zaklada-
tel špitálu Jáchym z Hradce, rozvoj kul-
tury, jako např. Adam Michna z Otra-
dovic, jenž odkázal 1000 zlatých pro 
studenty „k docílení větší v hudbě sou-
ladnosti a čilejší hudebníků snaživos-
ti“, nebo přispěli k rozvoji vzdělanosti, 
jako např. F. X. Jandera, z jehož odka-
zu bylo obnoveno gymnázium. Zařadil 
se mezi ně i Rudolf Šetka, jehož jméno  
a podobizna se nalézají na pamětní 
desce v domě č. 12/III ve Vídeňské uli-
ci. Dnes již ne zcela dobře čitelný nápis 

je uveden slovy: „Z nadání manželů Rudolfa a Terezie Šetkových“ a po-
kračuje: „Budovu tuto odkázal obci k  účelům vzdělání a vychování ro-
dák zdejší Rudolf Šetka“ a pak následují data narození a úmrtí mecenáše.
Rudolf Šetka se narodil 10. dubna 1828 ve Václavské ulici č. 61, kterému 
se říkávalo u Koželuhů. Jeho otec Lukáš Šetka (1787-1864) pocházel z Pří-
brazi a jako nezámožný zedník se oženil s dcerou jindřichohradeckého ko-
želuha Kreutzera Kateřinou (1792-1854) a usadil se v Jindřichově Hradci, 
kde oba manželé vychovali sedm dětí. Rudolf navštěvoval v rodném městě 
hlavní školu a gymnázium, pak studoval na technice ve Vídni. Jeho další 
osudy ovlivnila revoluce v roce 1848, kdy se stal důstojníkem studentské 
legie. Sám se později svěřil, že v této funkci pomohl zachránit před rozváš-
něným davem knížete Metternicha a umožnil mu uprchnout z revoluční 
Vídně. Byl prý za tento čin odměněn skvostným prstenem a v roce 1851 i 
lukrativním místem úředníka v účtárně císařského dvora. Bouřlivé udá-
losti v březnu 1848 zasáhly i do jeho soukromého života, když jako veli-
tel jedné z barikád získal svým rázným a odvážným jednáním náklonnost 
Josefy Lydmanové, majitelky domu, u něhož barikáda stála. Když byl pak 
lehce raněn, starala se o něho, po porážce revoluce se u ní ukrýval a nako-
nec se s o pětadvacet let starší ženou oženil. Manželé pobývali ve Vídni, kde  
28. ledna 1867 Rudolf Šetka ovdověl. Již následujícího roku se oženil s Te-
rezií Timmelovou ze Strachotic u Znojma, po jejímž boku zůstal až do své 
smrti. Ve Vídni se účastnil vlasteneckého života, byl jednatelem Slovan-

ské besedy a horlivým 
propagátorem české-
ho jazyka a národní-  
ho hnutí vídeňských 
Čechů. Když s  tím 
začal mít problémy  
u svých nadřízených, 
zaměstnání opustil. 
Mohl si to dovolit, ne-
boť byl díky dědictví 
po své první ženě dob-
ře finančně zajištěn. 
V roce 1873 se s man-
želkou přestěhoval 
do rodného města, kde koupil dům na břehu Vajgaru ve Vídeňské ulici  
č. 12. Budovu bývalého hostince, jemuž se také říkalo „na plovárně“, pro-
tože tam dříve bývala vojenská plovárna, dal strhnout a nechal si posta-
vit dům nový. V patře měli manželé byt, v přízemí vybudovali místnosti, 
které měly sloužit vlasteneckým a spolkovým účelům. Scházeli se v nich 
nejen členové bruslařského spolku, jehož byl nadšeným členem a podpo-
rovatelem. Šetkovy veřejné aktivity byly bohužel přerušeny nemocí, které 
3. dubna 1879 podlehl. Ve své poslední vůli z února tohoto roku odkázal 
dům městu, ovšem s právem doživotního a bezplatného užívání pro svou 
manželku. Po její smrti měl být dům se zahradou využit „výhradně k úče-
lům vyučovacím, vychovávacím a vzdělávacím jen s vyučovacím jazykem 
českým.“ Tento účel měl být „zvenčí na domě příslušně označen“ s do-
datkem, že „zřízen jest z nadání manželů Rudolfa a Terezie Šetkových.“ 
To se pak skutečně stalo, město však dům získalo ještě před smrtí Terezie 
Šetkové, neboť v roce 1892 právo užívání domu vykoupilo. Terezie se po-
tom provdala za majora Hugo Hülgertha a odstěhovala se do Znojma, kde  
7. prosince 1901 zemřela.

Připomenutím pamětní desky Rudolfa Šetky končí seriál o jindřichohra-
deckých pamětních deskách, který po dva roky připravovali odborní pra-
covníci Muzea Jindřichohradecka.

František Fürbach

Pamětní deska
Rudolf Šetka
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spolky, zájmové a vzdělávací oRganizace
Držitel ocenění Magnezia Litera zavítá do Jindřichova Hradce

Knihkupectví NS U  Lenky v  jindřichohra-
decké Panské ulici zve na besedu s autogra-
miádou jihočeského spisovatele Jiřího Há-
jíčka. Akce se uskuteční v úterý 9. prosince 
od 16.30 hodin v prostorách obchodu. 
Sedmačtyřicetiletý českobudějovický pro-
zaik, jenž patří k  realistickému proudu 
v  současné české literatuře, představí svoji 
novou knihu povídek s  názvem Vzpomín-
ky na jednu vesnickou tancovačku. Jiří Hájí-
ček je tvůrcem, jenž čerpá motivy především 
z prostředí venkova a malých měst Jihočes-

kého kraje. K  tomu jej předurčuje například skutečnost, že tři roky byl 
zaměstnán na vesnici v zemědělství a rovněž fakt, že celý svůj život bydlí, 
studuje a pracuje v jižních Čechách. Knižně debutoval před 16 lety se sbír-
kou povídek Snídaně na refýži, v roce 2001 vydal román Zloději zelených 
koní, o rok později mu vyšel další román, Dobrodruzi hlavního proudu. 
V roce 2004 následovala sbírka próz Dřevěný nůž, pak román Selský ba-
roko (2005). Naposledy o sobě dal Hájíček velice výrazně vědět předloň-
ským románem Rybí krev, který byl oceněn v soutěži Magnezia Litera jako 
Kniha roku 2013. Je kmenovým autorem brněnského nakladatelství Host. 
Jeho žena Nicole je oděvní výtvarnice.

Roman Pišný

Vánoční výpůjční doba v jindřichohradecké knihovně

Simona Pavlišová
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Prosincové Listování bude zasvěceno Ekonomii dobra a zla 
Počtvrté do Jindřichova Hradce míří projekt scénického čtení, který nese název „Listování.cz“. Tentokrát se diváci a poslu-
chači mohou těšit na opravdovou lahůdku, neboť v pondělí 8. prosince se v prostorách Muzea fotografie a MOM představí 
osobně autor bestselleru Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček, někdejší ekonomický poradce českého prezidenta Václava 
Havla. Přednes začíná v 17.30 hodin.
Autorova prvotina, jež jde po stopách lidského tázání od Gilgameše až po finanční krizi, byla v roce 2011 publikována 
v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Od té doby oslovuje čtenáře po celém světě. Byla přeložena do 14 ja-
zyků, například i do korejštiny. Sklidila úspěch u kritiků i na akademické scéně. V Německu a Švýcarsku šla ihned po vy-
dání doslova na dračku. Divadelně byla zpracována nejen v České republice, ale například rovněž v Rumunsku, Finsku, Lu-
cembursku a Velké Británii. Kniha například barvitě líčí, kterak uměli o majetku, užitku a blahu přemýšlet naši předkové. 
Na velmi prestižním mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem byla Ekonomie dobra a zla vyhlášena 
Ekonomickou knihou roku.

Roman Pišný

Večerní toulky připravují netradiční kalendář 
s Miss Jindřichohradecka
Pro všechny příznivce Večerních toulek bájným 
Hradcem, nástěnných kalendářů, historie a hu-
moru máme dobrou zprávu: Nekupujte si ka-
lendář! Počkejte si na netradiční Toulkový! Ve-
černí toulky totiž na rok 2015 chystají speciální 
nástěnný kalendář. Netradiční bude hned v ně-
kolika směrech. Kromě toho, že kalendář bude 
zcela nejdelší a budete jej moci použít i pro za-
čátek roku 2016, bude netradiční také fotogra-
fiemi a  scénkami, které se v  něm objeví. Bu-
dou se převážně vázat k  odehraným scénkám 

ze všech šesti ročníků Večerních toulek, obje-
ví se však i scénky zcela nové. A jako bonus se 
na nich objeví také současná Miss Jindřichohra-
decka, navíc v dosud nezvyklých podobách.
Kalendář bude k dispozici koncem roku a před 
jeho uvedením do  prodeje proběhne slavnost-
ní křest. Jak jinak, než velmi netradiční. Jste 
srdečně zváni! Sledujte regionální média a  fa-
cebookovou stránku Večerních toulek bájným 
Hradcem, dozvíte se více.

Martin Musil
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Loučíme se s podzimem, přichází advent
Poslední záchvěvy barevného podzimu, krátící 
se dny…Čas, který zdánlivě člověku ubírá ener-
gii, u mnohých citlivých lidí nastávají dny de-
prese… Barevná paráda zahrádek je sklizena, 
okna domů, chvíli osiřelá, brzy prosvítí roman-
tická světla adventu, odkazující na  světlo nej-
větší – světlo Vánoc. Snad ten, kdo dokázal při-
jmout dar svíce – světlo, které svou září samo 
sebe pohlcuje - dokáže přijmout i čas adventní 
jako dobu darování sebe sama a najít tak výhled 
z tunelu dlouhých nocí a krátkých dní. Lidé ko-
lem Oken již tradičně řeší svá vnitřní napětí 
i touhy hledáním smysluplné činnosti, která da-
ruje času strukturu a naplnění. 
Podzimní víkend 8. – 9. 11. 2014 byl věnován 
vzdělávací akci pro pěstounské rodiny v Kláš-
teře Želiv. Nádherné prostory premonstrát-
ského kláštera daly zázemí 11 dospělým a  14 
dětem. Program pro dospělé účastníky vzdě-
lávací akce připravily psycholožky Jitka Balca-
rová a Nikola Bílá. Téma znělo: „Sourozenecké 
vztahy v náhradní rodině“. Skupina dospělých 
téma uchopila velmi živě a aktivně – vždyť se 
sourozeneckou rivalitou i  spoluprací máme 
všichni své bohaté zkušenosti – toto téma nás 

provází celý život a leckdy nedokončené dialo-
gy řešíme ještě v  časech dušičkových s  nadě-
jí, že nás někdo pochopí, i když zrovna nestojí 
vedle nás… V  pěstounských rodinách je toto 
téma prohloubeno obrovskou zkušeností hle-
dání cest zcela jiným a mnohdy velmi namá-
havým způsobem. Je velkým přínosem, když 
si pěstouni mohou vyměnit zkušenosti a když 
psycholog otevře prostor ke  sdílení třeba for-
mou bálintovské skupiny. Leckterá tíže se do-
čká mírného odlehčení, když člověk zjistí, že 
v podobném typu boje zdaleka není sám. O za-
jímavý program pro děti se postaraly student-
ky pedagogiky. A tak děti měly k dispozici řa-
du výtvarných činností, sledování pohádky 
i  večer, zakončený opékáním buřtů. Někteří 
z účastníků se v neděli podívali i na část slav-
nostní Svatohubertské mše k  poctě patrona 
myslivců a lesníků sv. Huberta, která se konala 
v klášteře. Po dobrém obědě jsme si dali kávu, 
a  i  když se některým dětem opravdu nechtě-
lo, museli jsme se rozloučit.  Další vzdělávací 
víkendové setkání pěstounů plánujeme na jaro 
příštího roku. 
Všední dny podzimu jsou věnovány pilným 

přípravám na  advent a  Vánoce. Mnozí z  nás 
chtějí obdarovat své blízké originálními dárky, 
zhotovenými pilnýma rukama uživatelů a  za-
městnanců dílen. A  také se chceme pochlubit 
tím, co je u nás nového, kam nás letos odnes-
la křídla fantazie. Výsledky našeho snažení bu-
de možno zhlédnout od 20. listopadu do kon-
ce prosince v OMC sv. Floriana v Růžové ulici 
41 na výstavě s názvem „Okénko do adventu“. 
A  také bude možné potkat nás na  advent-
ních a vánočních setkáních: 6. 12. v Počátkách  
a 13. a 14. 12. na zámku v Jindřichově Hradci. 
Kromě těchto již tradičních akcí proběhne za-
jímavá prodejní výstava voskových batik, kre-
seb a polštářků, které vytvořili uživatelé sociál-
ně terapeutické dílny pod výtvarným vedením 
zkušené terapeutky Evy Kutišové.  Výstava bu-
de zahájena 3. 12. v  Městské kavárně v  Klášt-
erské ulici a potrvá do konce ledna. A posled-
ní dobrou zprávou z dílen je účast na Art Festu 
v  Českých Budějovicích, kde se pochlubí svý-
mi výtvory především Radek Smolík a Patricie 
Kajzrová. Tito mladí tvůrci již v  loňském roce 
na  Art Festu získali významná ocenění a  tak 
letos již vstupují do  známé vody, na  kterou se 
dlouhou dobu těšili.
Do doby adventu také patří setkání s přáteli, se 
kterými dlouhodobě spolupracujeme. A  sem 
patří hlavně velké díky – tentokrát ZUŠ Vítěz-
slava Nováka a  Rotary klubu za  adventní be-
nefiční koncert (3. 12. v 18.00 hodin) a za Vá-
noční punčování (13. 12. 9.00-15.00 hodin) 
a manželům Petře a Tomáši Blábolilovým, kte-
ří podporují řadu činností Oken – od sportov-
ních táborů, provozu prodejní galerie Okénko 
až po bezplatné zapůjčení prostor pro advent-
ní výstavu. Nic z  těchto činností nepovažuje-
me za samozřejmost a věříme, že každé vyslané 
dobro se vrátí jednou v  jiné formě zpět, až jej 
bude původce potřebovat. Alespoň tak to kon-
čívá v dobrých pohádkách!

Drahomíra Blažková, 
Klára Hesounová

Jindřichohradečtí gymnazisté uspěli v soutěži v přespolním běhu
Žáci Gymnázia Vítězslava Nováka J. Hradec si 
vítězstvím v  krajském kole v  přespolním bě-
hu zajistili postup do  republikového finále. To 
se konalo 22. 10. 2014 na  Stříbrném rybníku 
u  Hradce Králové. Naši školu na  něm repre-
zentovali tito žáci - Jakub Řehula, Vojta Veselý, 
Martin Tošer, Ondra Novotný, Jindra Stránský, 
Ondra Šimek a jako fanoušek Štěpán Borovka. 
Na závod přijelo všech 14 týmů ze všech krajů 
ČR ve všech kategoriích. Velkou část týmů tvo-
řili žáci sportovních škol a tak konkurence by-
la opravdu veliká. A my jsme se v ní neztrati-
li. Jakub Řehula zvítězil a celé družstvo obsadilo 
krásné 5. místo. Třešničkou na  dortu bylo to, 
že náš tým byl vylosován a vyhrál třídenní po-
byt pro 25 osob ve vybraném středisku BK tour. 
Kluci si tento den opravdu užili a věřím, že si 
užijí i zasloužený pobyt. 
Děkujeme Nadaci GVN a AŠSK, které nám za-
platily cestu na závod.

Martina Kubičková
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Nenechte si ujít adventní prohlídku Muzea čs. armády 1938 Jindřichův Hradec
O  víkendu 13.-14. prosince 2014 bude během 
Adventních dnů na Státním hradu a zámku Jin-
dřichův Hradec mimořádně otevřeno Muze-
um čs. armády 1938, a to od 10.00 do 17.00 ho-
din. Návštěvníci mohou za odborného výkladu 
průvodce spatřit novou expozici, vytvořenou 
tento rok v  létě, a  k  vidění budou také expo-
náty a zbraně, které nejsou v  letní sezóně běž-
ně vystavené. Některé z nich si mohou lidé vzít 
i  do  rukou a  prohlédnout. V  pokladně muzea 
lze navíc jako vánoční dárky zakoupit literaturu 
zaměřenou na vojenskou historii. Muzeum tou-
to akcí zakončí v pořadí již pátou sezónu a ote-
vře se návštěvníkům až na jaře příštího roku. 
Muzeum naleznete na Státním hradu a zámku 
Jindřichův Hradec – vchod v bráně při vstupu 
na 1. nádvoří. 

Miloslav Sviták

Světlo z Betléma opět přijede do Jindřichova Hradce
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. [Bible, J.1.9.]
Opět se blíží doba vánoční. Doba, kdy jsme zvyklí oslavovat narození syna Božího, Ježíše Krista. Vánoce nejsou jen o na-
dělování dárků, o pečení cukroví, o vánočních zvycích, o blížícím se konci roku, o sněhu, o dovolené, či prázdninách. Jsou 
a měly by být o rozjímání a zamyšlení. Otevřme oči, abychom viděli bližní kolem sebe, viděli jejich starosti a radosti, viděli 
jejich problémy a snažili se jim pomoci, viděli bezpráví a bojovali proti němu, viděli radost a sdíleli ji. Otevřme oči doko-
řán a v době vánoční naslouchejme. 

Betlémské světlo vše toto symbolizuje a zažehává oheň v našich srdcích. Šíře-
ní světla přímo z Betléma je tradice započatá v roce 1986 ve studiu hornora-
kouského ORF v Linci. Do Česka se pak tento novodobý vánoční zvyk dostal 
v roce 1989, kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Rakouska. 
Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství 
putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud 
se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parla-
mentu nebo OSN.

Přijďte si i letos světýlko připálit a pozvěte tak do svých domovů klid a mír.
Kdy? 23. prosince 2014 od 17.00 hodin na náměstí Míru
Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betlémském světle a především rozší-
říme světlo z Betléma. Přijďte! 

Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže 
Jindřichův Hradec, Skaut ABS.
Více na: www.betlemskesvetlo.cz

Na závěr si dovoluji vyslovit tuto prosbu:
Ať nám letošní Vánoce připomenou potře-
by nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí. Ať 
nám dají posilu v těžkostech a připomenou 
nám, že vzájemná láska a láska Boží je bo-
hatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský žal. Ať do našeho srdce vstoupí 
mír. To vše ať přijde společně se symbolickým světlem z Betléma.

Eva Šojdelová 

Vychází Jindřichohradecký Uličník
V  pondělí 8. prosince 2014 v  19.00 hodin bude 
u příležitosti setkání členů a hostů spolku Přátelé 
starého Jindřichova Hradce představena v  konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítné-
ho ulici nová publikace „Jindřichohradecký Ulič-
ník“, kterou vydalo za  výrazné finanční podpory 
Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hra-
dec Muzeum Jindřichohradecka společně s naším 
spolkem.
Kniha, která je výsledkem dlouhodobé týmo-
vé práce odborníků ze Státního okresního archi-
vu Jindřichův Hradec, Muzea Jindřichohradecka 
a členů spolku, detailně zachycuje proměny názvů 
jednotlivých náměstí a ulic města až do současnos-
ti. Autory textu jsou Štěpánka Běhalová, Michaela 
Körnerová Chládková, Sabina Langerová a Franti-
šek Fürbach. Text je bohatě doplněn dobovými fo-
tografiemi, pohlednicemi, mapami, archiváliemi. 
Autorem fotografií současného Jindřichova Hrad-
ce je Pavel Körner, graficky publikaci připravil Ja-
kub Valášek.  
Pro lepší představu čtenáře o  obsahu knihy jsme 
vybrali některé pasáže z její předmluvy, osvětlující 
hlavní impulsy k pojmenovávání (a často pozdější-
mu přejmenovávání) ulic: 

„Nejstarší v  pramenech dochovaná označení ulic 
v  Jindřichově Hradci pocházejí z  15. století a  až 
do  začátku 19. století byly především praktickou 
orientační pomůckou. Názvy nejvýznamnějších 
ulic určoval jejich ráz, který odrážel charakter místa 
(Ring, Náměstí) či jeho obyvatel (Kovářská, Židov-
ská), dále poloha ulice (Unter Berg, Na Hradbách) 
nebo významná stavba (Klášterská, Pivovarská) 
a rovněž směr, kterým ulice vedla (Pražská, Vídeň-
ská). Vyskytovaly se jak v české, tak německé po-
době. 
Na  počátku druhé poloviny 19. století, kdy bylo 
zrušeno poddanství a správa města přešla z rukou 
vrchnosti pod vlastní samosprávu, byly jednotlivé 
ulice označeny cedulkami s jejich jménem... 
Pojmenování ulice po  Karlu Havlíčkovi Borov-
ském zahájilo v  Jindřichově Hradci éru označo-
vání ulic jmény osobností, jejichž život či práce 
byla nějakým způsobem spjata s  Jindřichovým 
Hradcem. Masivnější užití tohoto principu se pak 
uplatnilo v  květnu 1887, kdy se v  názvech ulic 
objevila jména pánů Štítného, Balbína, Jandery, 
Dobrovského či Smetany. Na  počátku 20. století 
vstoupily do procesu označování ulic vlivy vlaste-
necké či politické, nemající s místními tradicemi 

žádné přímé souvislosti, jak tomu bylo např. u uli-
ce Jungmannovy či Riegrovy...
V  pojmenovávání jindřichohradeckých ulic se 
v  meziválečném období projevily dvě velké vlny. 
První proběhla v roce 1926, kdy jméno dostalo cel-
kem třináct nových ulic, zejména v oblasti Zbuzan 
a  Nového města (Družstevní, Třebického). Dru-
hou vlnu pojmenovávání ulic v  J. Hradci zahájila 
výzva městské rady v roce 1931... zastupitelé měs-
ta na svém zasedání 2. března 1932 přidělili jmé-
na dvěma desítkám převážně nově vzniklých ulic....
Poslední masivní vlna přejmenovávání jindřicho-
hradeckých ulic odrážela změny po pádu komuni-
stického politického systému v listopadu 1989, kdy 
z jejich názvů byla vypuštěna jména a události spo-
jené s bývalým režimem. Nová pojmenování pak 
většinou navazovala na starší tradice, jako v přípa-
dě Masarykova náměstí, ulice Klášterské, či sídliště 
Vajgar a celé řady dalších.“
Ten, kdo se chce dozvědět podrobnosti o  histo-
rickém vývoji ulic našeho města, si bude moci od  
9. 12. 2014 knihu zakoupit v Muzeu Jindřichohra-
decka, v Informačním centru nebo v knihkupectví 
U Lenky v Panské ulici a v galerii Inspirace na ná-
městí Míru. 

Jiří Langer
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ChCete náS?
Boban, kříženec, pes, cca 9 let, 
č. mikročipu 981020009623816
Boban je starší milý pejsek. 
S  ostatními pejsky je nekonflikt-
ní, na vodítku chodí pěkně. Je ne-
náročný, nepotřebuje již dlouhé 
vycházky.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Nikitka, kočka, 5 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou 
adopce.
Nikitka je velice mazlivá kočička. 
Zvyklá na  ostatní kočičky. Milu-
je lidi včetně malých dětí. Má del-
ší srst.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Jerry, kocourek, cca 7 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou adopce
Jerry je kontaktní, mazlivý kocourek, 
už si zvykl i na ostatní kočičky, je čis-
totný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
 

Jack, kocour, 2 měsíce
Budoucí kastrace podmínkou adop-
ce. Jack je hodné, velmi mazlivé 
a hravé kotě. Kočičí záchod použí-
vá bez problémů, je zvyklý na ostat-
ní kočičky i  pejsky. Miluje česání, 
nastavuje i bříško. Pravé očičko má 
slepé, ale jemu samotnému to vůbec nevadí. Dle veterinářů je 
to trvalý stav, ale nebude prý nutné ho odstraňovat.
Kontakt pro zájemce - 732 657 000 (Stará Hlína)
 

Vaduz, kocour, 5 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou 
adopce. Vaduz je hodný kon-
taktní kocourek, čistotný. Zvyklý 
na ostatní kočky.
Kontakt pro zájemce - 
603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

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

 

Cibela z.s. - www.cibela.cz
Tel.: 608 120 840, 608 120 840

Klára Černá

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

 ÚKAZy NA ObLOZe V PROSINeC 2014:
Merkur je nepozorovatelný, Venuše na konci měsíce a Mars od začátku měsíce najdeme ve-
čer nízko na jihozápadním nebi. Jupiter lze pozorovat po většinu noci, Saturn se objeví opět 
ráno nízko nad jihovýchodem. uran je vidět ještě v první polovině noci, Neptun už jen večer 
na jihozápadě. Pozorování Měsíce je velice zajímavé, a to nejlépe ve fázi kolem první čtvrti. 
Měsíc je v tuto dobu Sluncem osvětlován z pravé strany, a proto povrchové, výškově rozdílné 
útvary na jeho povrchu vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz je tak prostorový a velice působi-
vý. Měsíc projde 6. prosince úplňkem, 14. prosince poslední čtvrtí, 22. prosince novem a 28. 
prosince nastane první čtvrť. Dne 13. prosince je Měsíc v odzemí (404 542 km), 24. prosin-
ce v přízemí (364 189 km). I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze po-
zorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním daleko-
hledem na Hvězdárně pak uvidíte i erupce a další děje na Slunci. Obloha na přelomu podzimu 
a zimy je, jako v každé jiné roční období, velmi pěkná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, 
hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti prosincové oblohy roku 2014:
2. 12. kolem 2.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Uranem (Měsíc 0,65° severně; konjunkce v délce nastává v 1.42 hodin 

SEČ 6° nad západním obzorem, přibližování Měsíce k Uranu pozorovatelné dalekohledem v noci z 1. na 2. 12.)
8. 12. v 11.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem

11. 12. o půlnoci - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,4° jižně; úkaz pozorovatelný nad východním obzorem)
14. 12. kolem 22.00 hodin - maximum meteorického roje Geminid (ZHR 120)

19. 12. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,0° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 
19. a 20. 12. ráno nad jihovýchodním obzorem)

22. 12. v 0 hodin 02 minuty - začátek astronomické zimy, zimní slunovrat (0.02 hodin); Slunce vstupuje do znamení 
Kozoroha

25. 12. v 5.00 hodin -Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,9° severně; Měsíc v blízkosti Marsu pozorovatelný 24. a 25. 
12. večer nad jihozápadním obzorem)

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
O vánočních prázdninách bude provoz Hvězdárny upraven. Také proběhne Vánoční Den Astronomie.  

O podrobnostech budeme včas informovat. 

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 ústním komentářem.

• Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení příslušného platného členského průka-
zu vstup volný.

• Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tří-
denním 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

V jindřichohradeckém Domě dětí a mládeže 
bude v prosinci živo
V prosinci bychom vás rádi pozvali do Domu dětí a mládeže na několik akcí pro veřej-
nost. Mikulášská besídka se bude letos konat na dvou místech: 
Děti ve školním věku (plavci!) bez doprovodu rodičů mohou přijít 6.  prosince  
v 10.00 hodin do plaveckého bazénu na sídlišti Vajgar. Mikulášská akce pro tyto děti 
bude končit ve 12.00 hodin. Pro ostatní děti v doprovodu rodičů je připravena tradiční 
mikulášská besídka od 15.00 hodin v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici. Konec před-
pokládáme v 17.00 hodin. Několik aktivit na vás také čeká během vánočních prázdnin:
23. 12. od 13.00 hodin - Turnaj ve stolním fotbálku v DDM Hradební 
29. 12. 10.00-12.00 hodin – Výroba novoročenek v DDM Růžová
29. 12. 9.00-16.00 hodin – Vánoční výstava zvířat
30. 12. 10.00–14.00 hodin – Vánoční turnaj v badmintonu pro děti ve školním věku 
v TJ Slovan v Jarošovské ulici
2. 1. 10.00–13.00 hodin – Novoroční soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 
v DDM Růžová
Bližší informace najdete na plakátech a našich webových stránkách www.ddmjh.cz.

Jana Dvořáková
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kultuRní seRvis

Výživové poradkyně radily jindřichohradeckým seniorům

Zajímavý projekt odhalí silné i slabé stránky vaší osobnosti 
Chceme být šťastní, chceme být v životě úspěšní, chceme, aby se nám 
plnila naše přání. Proč tomu tak není? Důvod je vlastně jediný. Pro-
tože stavíme základy na starých programech a vzorcích, protože ne-
víme, co vlastně chtít a jak to chtít. 
Přijďte se naučit tvořit vaše nové, funkční životní programy, přijď-
te objevit, pochopit a opustit vzorce nefunkční. Chtějte žít šťastný  
a úspěšný život. Plňte si vaše přání. Cesta vize je nástroj jak toho jed-
noduše a rychle dosáhnout. 
Akce s názvem VIZE 2015 se koná v neděli 14. 12. 2014 (10.00-17.00 
hodin) v Selském obchodě u Langrů, nám. Míru 138, J. Hradec. 
V čase od 17.00 do 18.00 hodin by měla proběhnout autogramiáda 
knihy "Tygr děla uáá uáá...", která tento měsíc vychází u nakladatel-
ství Albatros.

CO SE NAUČÍM? 
• vidět vlastní omezující programy a pochopit, kde se vzaly 
• rezonovat s vlastní cestou k osobní prosperitě 
• vnímat celý proces tvorby přání, cíle a dokázat si jej sám nastavit 
• rozlišovat, co je cesta a co cíl 
• porozumět sám sobě v návaznosti na tvorbu přání a cílů 
• cítit nové možnosti a najít k nim cestu 
• chápat změny, které přináší nový postoj 
• správně si programovat vlastní budoucnost  
Setkejte se osobně s autory metody ŽIVOTNÍ MAPY – www.zivotnimapy.cz
Kontaktní osoba: Andrea Hanzal, tel.: 736653080

Kamila Kopsová

Dům gobelínů zve na prosincové akce
Rádi bychom vás pozvali do Domu gobelínů v Jindřichově Hradci na dvě předvánoční akce: Slavnostní ukončení výstavy Blatské kroje v Domě gobe-
línů a adventní přehlídku řemesel Advent v Domě gobelínů. 

V neděli 7. 12. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin zveme malé i velké návštěvníky na Adventní odpoledne spojené se slavnostním ukončením výstavy Blatské 
kroje v Domě gobelínů. V 15.00 hodin vystoupí Jarošovská krojová družina s vánočním programem, celé odpoledne bude v Domě gobelínů probíhat 
prodej adventních věnců ze zahradnictví Florianus. 
V sobotu a v neděli 13.-14. 12. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin pod názvem ADVENT v Domě gobelínů čeká na všechny návštěvníky pestrý adventní 
program se zajímavými řemeslnými dílnami. Příchozí uvidí tkaní, předení na kolovrátku, plstění, paličkování, provaznictví, řezbářství, tiskání na tex-
til, originální módu a šperky ve stylu steampunku. Malí i velcí návštěvníci 
si v řemeslných dílničkách sami mohou vyzkoušet některé z těchto tech-
nik pod vedením zkušených lektorů. V letošním roce mezi nás opět zavítá 
restaurátorka a konzervátorka papíru paní Halmlová z Českých Budějo-
vic s  dílničkou pro děti a  s  nabídkou originálních papírových šperkov-
nic. V muzejním obchodě naleznete originální textilní drobnosti. Nebude 
chybět ani marcipánový obchůdek a oblíbené domácí občerstvení v útul-
né kavárně. 
Do 7. prosince 2014 mohou návštěvníci kromě stálých expozic navštívit 
výstavu:
Výstava „Blatské kroje v Domě gobelínů“ 
(10. 10.–7. 12. 2014) 
Do 13. prosince 2014 mohou návštěvníci kromě stálých expozic navští-
vit výstavu:
Výstava unikátních tapiserií „Řemesla pro Paříž“ (13. 4. 2013–13. 4. 2015)

Otevírací doba:
sezóna: 1. duben až 14. prosinec 2014, denně mimo pondělí, v roce 2014 sezóna 
prodloužena  do 14. prosince 2014, 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
Vstupné: dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři) 30 Kč, rodinné vstupné 
100 Kč 

Telefon: 384370880, 384370881, Informace na www.dumgobelinu.cz

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

Rita Škodová

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit 
a Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec uspo-
řádaly dne 20. října 2014 opět velmi zajímavou 
přednášku a besedu pro své členy. A nejen pro 
ně. Mohou mezi nás zavítat i nečlenové z řad ve-
řejnosti. Stává se, že někoho přednáška zaujme 
a zajímá se o členství u nás. Často si pak hned 
po  skončení přednášky vyplní přihlášku. Jsme 
rádi, že lidé mají zájem o  to, co spolek po ce-
lý rok nabízí. A není toho málo. Dvě pracovni-

ce z  Výživové poradny Leona Linie si pro nás 
připravily přednášku o civilizačních chorobách 
21. století, na které se nás sešlo 78. Paní Leona 
Moser nám pomocí lakmusového papírku zjiš-
ťovala kyselost organismu. Klára Princová nám 
zase vypočítala z výšky a váhy index BMI. Z vý-
sledků jsme moc potěšeni nebyli. Dobré bylo, 
že jsme se dozvěděli o tom, co překyseluje náš 
organismus, jaké to může mít následky a hlavně 
jak tomu předcházet. Obě dámy nám doporuči-

ly užívání přípravku z aloe vera, poradily, jaké 
potraviny máme konzumovat, čeho se vyvaro-
vat. Poradkyně s ochotou odpovídaly na dotazy 
z  řad posluchačů. Bylo jich dost. Je zřejmé, že 
přece jen máme zájem o zlepšení svého zdravot-
ního stavu. Tahle přednáška účel splnila. Všem 
se líbila a domluvili jsme se, že příští rok si zá-
stupkyně výživové poradny opět pozveme.

Dáňa Šprinclová
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Adventní dny na zámku navodí správnou předvánoční atmosféru
Doufáme, že Adventní dny 
na Státním hradu a zámku v Jin-
dřichově Hradci jsou pro mnohé 
milou předvánoční tradicí a  vě-
říme, že se nám i  v  letošním ro-
ce podaří vytvořit příjemnou 
atmosféru. Ty letošní pořádá-
me o  třetím adventním víkendu,  
13. a  14. prosince. Tržiště 
na  nádvořích nabídne rozmani-
té zboží a sladké i slané pochuti-
ny. Od 10.00 do 17.00 hodin bude 
v  provozu naše Černá kuchyně. 
Jistě nejen malé návštěvníky po-
těší malý zvěřinec, výstava sokol-

nicky cvičených dravých ptáků 
nebo lukostřelba na  II. nádvoří. 
K  programu také tradičně patří 
ukázky uměleckých řemesel ko-
vářství a  hrnčířství, tvůrčí díl-
na, pěvecká, taneční i  divadelní 
vystoupení a  nedělní ekumenic-
ká bohoslužba v  Kapli sv. Du-
cha. Podrobný program nalezne-
te na našich webových stránkách 
www.zamek-jindrichuvhradec.
eu nebo v Informačním středisku 
v Panské ulici. 

Tomáš Krajník

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

HRADEC KRÁLOVÉ - 13.-21. 12. 2014 
Vánoční trhy, Masarykovo náměstí 
Centrum východočeské metropole se promění 
v živé tržiště s výrobky lidové tvorby a uměleckých 
řemesel.

CHEB - 29. 11.-26. 12. 2014 
Vánoční trhy 
S každodenním kulturním programem, bohatým 
tržištěm a bruslením na náměstí.
7. 12. 2014 
Zuzana Stirská A FINE GOSPEL TIME, 
2. adventní koncert v kostele sv. Kláry.

KUTNÁ HORA - 6. 12. 2014 
Charitativní koncert na podporu týraných zvířat
15.30 hodin, Kostel sv. Jana Nepomuckého, vystou-
pí sólisté Státní opery Alena Žáková a Miloš Ježil.

LITOMYŠL - 27. a 28. 12. 2014 
Vánoční prohlídky zámku – 
památky UNESCO
11.00, 13.00 a 15.00 hodin, prohlídky vánočně vy-
zdobenou kaplí a reprezentačními pokoji. Výklad 
o historii a vybavení pokojů doplní povídání o vá-
nočních zvyklostech, které byly spojeny se živo-
tem na zámku. To vše 15 let od zápisu zámeckého 
areálu na Seznam UNESCO. 

POLIČKA - do 11. 1. 2015
Jesličky z Poličky
Výstava betlémů v  Centru Bohuslava Martinů 
v Poličce. K vidění budou betlémy, které mají sou-
vislost s Poličkou a jejím blízkým okolím. Ve dvou 
výstavních sálech poznáte betlémy různého stáří, 
vytvořené z různých materiálů.

TELČ - 20.-21. 12. 2014 
Živý betlém
Zámecké nádvoří, v so 20. 12. od 17.00 a od 18.15 
hodin a v ne 21. 12. od 14.00 a od 15.00 hodin.
Nalaďme se svátečně s  folklorním souborem 
Podjavořičan a Kvítek na komponovaném pořa-
du telčských folklorních souborů. 

TŘEBOŇ - 27.-30. 12. 2014 
Vánoce na zámku s knížetem Adolfem Josefem
14.00-18.00 hodin, odpolední kostýmované pro-
hlídky na třeboňském zámku.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet nalezne-
te na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Soběslavská Rolnička zve na vánoční trh a výstavu
Diakonie ČCE – středisko Rolnička pořádá v sobotu 13. prosince na soběslavském náměstí Vá-
noční trh. Z občerstvení se můžete těšit na vánoční punč, čaj, teplou medovinu, medovník, cuk-
roví a další dobroty. Vybrat si budete moci z široké škály výrobků chráněné dílny Rolničky, prak-
tické školy, CDS, chráněného bydlení i dalších chráněných dílen z okolí. Chybět nebudou jízdy 
na ponících nebo dětská vánoční tržnice, kde každý chlapec či dívka může opět prodat své vlast-
noručně vyrobené maličkosti.

Diakonie ČCE – Rolnička dále zve všechny návštěvníky na výstavu Jiří Lessler – Obrazy, která 
bude v Čajovně – kavárně Rolnička v Soběslavi probíhat od 1. prosince 2014 do 31. ledna 2015.
Jiří Lessler (4. 7. 1943-30. 7. 2011) byl výtvarníkem – amatérem, absolvoval strojní průmyslovou 
školu v Táboře, přičemž malování se věnoval od mládí. Osud mu však dopřál věnovat se své zá-
libě jen do 42 let, kdy postupně ztratil zrak.

Vystavované temperové skici jsou v majetku Blatského muzea v Soběslavi a vznikly v roce 1973 
na soběslavských blatech.

Více informací o Vánočním trhu i výstavě najdou zájemci na www.rolnicka.cz

Monika Macáková
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JAK JSMe HRáLI ČáRu
Komedie, Drama /ČR,SR/ CinemArt/ 2D

Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá  
zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho najít. Na ži-
votě na československo-rakouském pomezí v šedesá-
tých letech minulého století ležela těžká deka, asi jako  
v  každém „citlivém“ pohraničním pásmu. Hlavní 
hrdina filmu režiséra Juraje Nvoty „Jak jsme hrá-
li čáru“ má tu výhodu, že kvůli dobrodružným vý-
pravám, rvačkám se spolužáky a  prvním láskám 
atmosféru doby a místa tolik nevnímá. Malý Petr 
(Richard Labuda, vnuk Mariána Labudy) vyrůstá 
v péči prarodičů (Milan Lasica, Libuše Šafránková), 
protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té do-
by se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. 
I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes 
čáru dostat, pro což má čím dál menší pochope-
ní velitel místních pohraničníků (Ondřej Vetchý). 
Mnohem větší problémy má ale Petr s partou čer-
nogardistů, kteří si libují v trápení slabších dětí. Tře-
ba i jejich občasným přivazováním k mučednickým 
kůlům.
Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, Richard La-
buda, Ondřej Vetchý, Szidi Tobias, Miro Noga, On-
dřej Malý
Režie: Juraj Nvota
Hrajeme: 20. a 21. 12. 2014 od 17:30 a 20:00 

eXODuS: bOHOVÉ A KRáLOVÉ
Drama, Historický /uSA/ CinemArt/ 3D 
Vyrostli jako bratři, ale stali se z  nich nepřátelé 
na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Moj-
žíš, nalezenec, který se stal legendou. Jiná legen-

da, Ridley Scott, převedla jejich nesmrtelný příběh 
na filmové plátno. Tvůrce Gladiátora tak dostal šan-
ci znovu předvést, jak má vypadat pravý historický 
velkofilm – jako přehlídka dechberoucích obrazů 
a působivých bitevních scén, ale zároveň jako neo-
byčejný lidský příběh ovládaný těmi nejzákladnější-
mi emocemi – láskou, nenávistí a touhou po moci.
Hrají: Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Si-
gourney Weaver, Ben Kingsley, Indira Varma, John 
Turturro
Režie: Ridley Scott
Hrajeme: 27. a 28. 12. 2014 od 17:00 a 20:00 

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

www.falcon.cz www.warnerbros.cz 

TuČŇáCI Z MADAGASKARu
Animovaný /uSA/ CinemArt /3D

Super špionážní týmy se nerodí…, ony se líhnou. 
Objevte tajemství nejlepších a  nejvtipnějších su-
pertajných agentů světa: Skippera, Kowalského, Ri-
ca a Vojína. Tito nejlepší z nejlepších spojí své síly 
s tajnou organizací Severák, v čele s hezkým a urost-
lým Agentem Confidentielem (mohli bychom uvést 
jeho pravé jméno, ale… chápete). Společně musí 
zastavit zákeřného Dr. Octavia Brinea, který hrozí 
zničením světa. 
Hvězdy filmových hitů série Madagaskar společ-
nosti DreamWorks Animation si užijí své vlast-
ní dobrodružství na  filmovém plátně, ve  kterém 
jde tučňákům opravdu o všechno. Jejich cestování 
po světě je zavede do Antarktidy, Benátek, na poušť, 
do Šanghaje, New Yorku a Kentucky. Během svých 
cest zažijí slávu, zapojí se do  špionáže, zmaří ha-
nebný plán zlého vědce (chobotnice) a smlsnou si 
na  prvotřídních pochoutkách jako žádný tučňák 
před nimi.
Hrají (český dabing): Igor Bareš, Libor Terš, Pavel 
Tesař, Jiří Ployhar, Pavel Vondra, Irena Máchová, 
Viktor Dvořák, Ladislav Županič 
Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith
Hrajeme: 6. a 7. 12. 2014 pouze od 17:30

HObIT - FILMOVÝ MARATON
Fantasy /uSA/ Warner bros CZ/ 2D a 3D
Všechny tři díly filmové trilogie oscarového režiséra 

Petera Jacksona, natočené podle oblíbeného romá-
nu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit můžete vidět 
během tří dnů.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
2D, 9. 12. od 19:00
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
2D, 10. 12. od 19:00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
2D, 11.-12. 12. od 16:00 a 20:00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
3D, 13.-14. 12. od 16:00 a 20:00
Hrají: Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Eli-
jah Wood, Evangeline Lilly, Hugo Weaving, Ian Mc-
Kellen, Luke Evans, Martin Freeman, Orlando Blo-
om, Richard Armitage
Režie: Peter Jackson
Hrajeme: 9. až 14. 12. 2014

Vybrané premiéry v kině Střelnice – prosinec 2014KINo
STŘELNICE

prosinec 2014 www.jh.cz

2. 12. 18:00
SNOW FILM FeST 2014 
JINDřICHůV HRADeC
Festival outdoorových filmů
4. 12. 17:30, 20:00
FALešNÍ POLDOVÉ
Komedie/USA/2D

5. 12. 17:30, 20:00
šÉFOVÉ NA ZAbITÍ 2
Komedie/USA/2D

6.-7. 12. 17:30
TuČŇáCI Z MADAGASKARu
Animovaný/USA/3D

6.-7. 12. 20:00
JeSSAbeLLe - V TVářI DÉMONA
Horor/USA/2D

9. 12. 19:00
HObIT: NeOČeKáVANá CeSTA
Fantasy/USA/2D

10. 12. 19:00
HObIT: šMAKOVA DRAČÍ POušŤ
Fantasy/USA/2D

11.-12. 12. 16:00, 20:00
HObIT: bITVA PěTI ARMáD
Fantasy/USA/2D

13.-14. 12. 16:00, 20:00
HObIT: bITVA PěTI ARMáD
Fantasy/USA/3D 

17. 12. 19:00
PřÍběH MARIe (ART)
Životopisný/Francie/2D

18.-19. 12. 17:30, 20:00
NáVRAT bLbÝHO A bLběJšÍHO
Komedie/USA/2D

20.-21. 12. 17:30, 20:00
JAK JSMe HRáLI ČáRu
Komedie,Drama/ČR,SR/2D

22.-23. 12. 17:30
SNěHOVá KRáLOVNA
Animovaný/Rusko/3D

22.-23. 12. 20:00
OuIJA
Horor/USA/2D

27.-28. 12. 17:00, 20:00
eXODuS: bOHOVÉ A KRáLOVÉ
Drama,Historický/USA/3D

29.-30. 12. 17:30, 20:00
NOC V MuZeu: TAJeMSTVÍ 
HRObKy
Dobrodružný/USA/2D

2. 1. 2015 17:30, 20:00
My 2
Drama/ČR/2D

PřeDSTAVeNÍ PRO DěTI

7. 12. 15.00
KRTeK O VáNOCÍCH
ČR / pásmo pohádek / 35mm

14. 12. 14.30 !!!!
JAK POSTAVIT SNěHuLáKA
ČR / pásmo pohádek / 2D

21. 12. 15.00
POHáDKy POD STROMeČeK
ČR / pásmo pohádek / 2D

28. 12.  15.00
POHáDKy POD SNěHeM
ČR / pásmo pohádek / 35mm
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Kulturní kalendář – PROSINEC 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. prosince, 17.00 hod.
FOTOObRAZy, FOTOGRAFIe 
A MALůVKy
Vernisáž výstavy.
FotoCafé, Kostelní 20/I
2. prosince, 16.00 hod.
VeřeJNÉ ČTeNÍ DěTeM
Městská knihovna
2. prosince, 17.00 hod.
VeČeR O DřeVě A ČÍTANCe
Beseda s Martinem Patřičným
Městská knihovna
2. - 4. prosince, 10.00 - 17.00 hod. 
bAbIČČINO VáNOČNÍ KOuZLO
Výstava výrobků jindřichohradeckých 
seniorů 
MESADA, Růžová 30/II 
3. prosince, 16.30 hod.
NeJLePšÍ VáNOČNÍ DáReK
Beseda s PhDr. Josefem Hrdinkou, Ph.D.
Městská knihovna
3. prosince, 18.00 hod.
ADVeNTNÍ beNeFIČNÍ 
KONCeRT PRO o. s. OKNA
Účinkují: komorí soubory a sólisté 
z hudebního oboru ZUŠ
Kaple sv. Maří Magdaleny
3. prosince, 19.00 hod.
Ludvík Aškenazy - Jan borna 
„JAK JSeM Se ZTRATIL“
Derniéra divadelního představení 
DS Jablonský
KD Střelnice
4. prosince, 16.00 hod.
VáNOČNÍ beSÍDKA
Pořádá Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit
KD Střelnice
4. prosince, 18.00 hod.
PřeDVáNOČNÍ SeTKáNÍ 
PRO ŽeNy
FotoCafé, Kostelní 20/I
4. prosince, 19.00 hod.
ADVeNTNÍ KONCeRT „GLORIA 
IN eXCeLSIS DeO“
Účinkuje: Collegium 1704
Kaple sv. Maří Magdaleny
5. prosince, 18.00 hod.
ADVeNTNÍ SWINGOVÝ VeČeR
FotoCafé, Kostelní 20/I
5. prosince, 20.00 hod.
eVROPA 2
Akce s moderátorem Pavlem Cejnarem
KC Jitka
6. prosince, 17.00 hod.
ADVeNTNÍ VIOLONCeLLOVÝ 
KONCeRT ŽáKů Zuš 
Jihočeského kraje
Fakulta managementu VŠE
7. prosince, 13.00 - 17.00 hod.
ADVeNTNÍ ODPOLeDNe
Slavnostní ukončení výstavy, prodej 
adventních věnců
Dům gobelínů

7. prosince, 17.00 hod., 19.30 hod. 
ADVeNTNÍ KONCeRT
Účinkuje: JHSO
Kaple sv. Maří Magdaleny

7. prosince, 17.00 hod.
SeNIOR KLub
Taneční večer pro střední a starší 
generaci
KD Střelnice

8. prosince, 19.00 hod.
FAKuLTA MANAGeMeNTu 
DVACeTILeTá A PřeDSTAVeNÍ 
NOVÉ PubLIKACe 
JINDřICHOHRADeCKÝ uLIČNÍK 
Přednáší prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., 
MUDr. Rudolf Střítecký 
a Mgr. Věra Kubátová
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

9. prosince, 16.30 hod.
RWANDA - PeRLA AFRIKy
Beseda s Vojtěchem Trčkem
Městská knihovna

9. prosince, 18.00 hod.
FOTOGRAFIe JAKO PRůVODCe 
MÉHO ŽIVOTA A AuTORSKá 
KOMeNTOVANá PROHLÍDKA 
VÝSTAVy „Petr Velkoborský - 
fotografi e“
Beseda RNDr. Petra Velkoborského - 
Science Café
FotoCafé, Kostelní 20/I , 
Muzeum fotografi e a MOM

10. prosince, 17.00 hod.
CÍSAřSKÉ MANÉVRy 
A FOTOGRAFIe Z DARů 
VeřeJNOSTI K TÉMATu 
1. SVěTOVá VáLKA
Přednáška historika dr. Fürbacha
Muzeum fotografi e a MOM

10. prosince , 17.00 hod
ČeSKO ZPÍVá KOLeDy
náměstí Míru, od 17.00 hodin do-
provodný program, 18.00 hodin zpí-
vání koled

11. prosince, 17.00 hod.
CHVáLA ZPěVu
Adventní koncert dětských pěveckých 
sborů
Kostel sv. Jana Křtitele

11. prosince, 19.00 hod.
Anthony Neilson „LHářI“
Agentura Familie. Divadelní 
předplatné skupiny A
KD Střelnice

11. prosince, 19.37 hod.
IRA MIMOZA
Koncert
DadaClub

12. prosince, 18.00 hod.
JINDřICHOHRADeCKÝ 
SyMFONICKÝ ORCHeSTR
Koncert
FotoCafé, Kostelní 20/I

13. prosince, 10.00 - 17.00 hod. 
ADVeNTNÍ FOTOGRAFOVáNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMeCH
Na objednání
Muzeum fotografi e a MOM

13. - 14. prosince, 10.00 - 17.00 hod.
ADVeNTNÍ DNy NA ZáMKu
Státní hrad a zámek

13. - 14. prosince, 10.00 - 17.00 hod.
VáNOČNÍ TRHy
Masarykovo náměstí, náměstí Míru

13. - 14. prosince, 10.00 - 17.00 hod.
ADVeNT V DOMě GObeLÍNů
Dům gobelínů

13. prosince, 16.00 hod.
ADVeNTNÍ beNeFIČNÍ 
KONCeRT PRO PROuTeK
Účinkuje: Radouňská hudební sešlost
Kaple sv. Maří Magdaleny

13. prosince, 18.00 hod.
ADVeNTÍ KONCeRT X-TeT
Program: černošské spirituály
Kaple Nanebevzetí P. Marie, 
Štítného ulice

13. prosince, 20.00 hod.
KISS PARTy LIVe
KC Jitka

14. prosince, 10.00 - 15.00 hod.
ADVeNTNÍ FOTOGRAFOVáNÍ 
V HISTORICKÝCH 
KOSTÝMeCH
Na objednání
Muzeum fotografi e a MOM

14. prosince, 14.00 - 18.00 hod.
ADVeNTNÍ DÍLNIČKA 
PRO DěTI
FotoCafé, Kostelní 20/I

14. prosince, 16.00 hod.
„PuTOVáNÍ ZA VáNOČNÍ 
HVěZDOu“
Divadlo Kapsa. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

14. prosince, 19.00 hod.
ADVeNTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Trumpet Tune
Kaple sv. Maří Magdaleny

17. prosince, 17.30 hod.
ŽeNA A JeJÍ VNITřNÍ KRáSA
Beseda Olgy Maněnové 
FotoCafé, Kostelní 20/I

17. prosince, 18.00 hod. 
VáNOČNÍ KONCeRT 
ŽáKů Zuš
Kaple sv. Maří Magdaleny

18. prosince, 19.00 hod.
VáNOČNÍ KONCeRT 
PS SMeTANA
Program: J. I. Linek „Missa Pastoralis“
Kostel sv. Jana Křtitele

19. prosince, 20.00 hod.
OPeN PARTy III.
Koncert, KC Jitka

21. prosince, 19.00 hod.
ADVeNTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Musica dolce vita
Kaple sv. Maří Magdaleny

21. prosince, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH
Účinkují: Jen tak tak, Pavlína Jíšová 
a Adéla Lounková
Gymnázium V. Nováka
23. prosince, 17.00 hod.
SVěTLO Z beTLÉMA
Zpívání koled, povídání o Betlémském 
světla a rozšíření světla z Betléma
náměstí Miru
25. prosince, 20.00 hod.
TLuSTá beRTA VáNOČNÍ
Koncert, KC Jitka
26. prosince, 16.00 hod., 18.00 hod.
VáNOČNÍ KONCeRT
Účinkuje: YMCA - PS Jakoubek
Kaple sv. Maří Magdaleny
26. prosince, 21.00 hod.
CHRISTMAS TeKK NOSTALGIA
KC Jitka
31. prosince, 19.00 hod.
SIVeSTROVSKÝ JAM SeSSION
DadaClub

Probíhající výstavy:

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 KROJe 
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 7. 12. 2014

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

MAGICKá KRAJINA
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 31. 12. 2014

CÍSAřSKÉ MANÉVRy
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 31. 12. 2014

PeTR VeLKObORSKÝ - 
FOTOGRAFIe 
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 31. 12. 2014

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

DřeVO A ARCHITeKTuře
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 1. 2015
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Předplatné KD Střelnice nabídne kvalitní divadla, koncerty i slevy na vstupném
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a nabízí možnosti předplatného na divadelní sezónu – JARO 2015.

ré ve své hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie 
Marc Camoletti Vás dokonale pobaví.
V  režii Petra Hrušky hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Kateřina 
Pindejová, Adéla Gondíková / Andrea Kerestešová, Andrea Kerestešová / 
Michaela Sejnová, Jan Krafka, Petr Stach

Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 3 představení (leden–
červen 2014)

Theatrum Agency – Petr Strnad „Jak uvařit žábu“
Jímavý příběh o mnoha podobách lásky, o  touhách velkých i malicher-
ných, o konečném účtování a ženské odvaze. 
V režii Petra Strnada hrají: Bára Štěpánová a Pavel Nečas

Agentura Harlekýn – Franco D´Alessandro  „Římské noci“
Poutavý a  současně dojemný příběh dvou slavných lidí, italské herečky 
Anny Magnani a amerického dramatika Tennessee Williamse. Pojednává 
o jejich dlouhodobém vášnivém a hlubokém přátelství, o jejich láskách, 
radostech, vrcholech i pádech.
V režii Gregory Abels hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner

Divadlo Ungelt – Susan Bigelow a Janice Goldberg „Růžové brýle“
Irskou hospodu a židovské lahůdkářství dělí jen úzká ulička, jejich maji-
telky, postarší vdovy, však rozděluje nejen náboženství, ale i dávný spor 
jejich zesnulých manželů. Dramatický příběh, odehrávající se v roce 1938 
v Chicagu, nepostrádá irský ani židovský humor. 
V  režii Lucie Bělohradské hrají: Zuzana Bydžovská, Hana Maciuchová 
a Sabina Rojková

Pro předplatné Kruhu přátel hudby 2015 (leden – prosinec 2015) jsme 
v rámci abonentních koncertů připravili koncerty klasické hudby s těmi-
to interprety:

Ivan Ženatý a Martin Kasík – housle, klavír

Kvarteto Martinů - Lubomír Havlát - I. housle, Libor Kaňka – II. housle, 
Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello a americká pia-
nistka Olga Vinokur  (pokračování na str. 19)
Dechové trio Trifoglio – Jana Kopicová – hoboj, Jana Černohouzová – 
klarinet, Denisa Propilová – fagot

Lubomír Brabec - kytara

Liselotte Rokyta – panova flétna, Jan Rokyta - cimbál 
České saxofonové kvarteto – Roman Fojtíček – alt, soprán saxofon, Ra-
dim Kvasnica – soprán, alt saxofon, Otakar Martinovský – tenor saxofon, 
Zdenko Kašpar – baryton saxofon.

Pro předplatné skupiny A  jsme pro vás připravili 6 představení (leden–
červen 2015)

Divadelní agentura Háta – Ray Cooney, John Chapman
„Do ložnice vstupujte jednotlivě“
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle 
těsná... Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláz-
nivé komedii známých anglických dramatiků.
V režii Antonína Procházky hrají: Monika Absolonová, Ivana Andrlová, 
Jana Birgusová/ Mahulena Bočanová, Sandra Černodrinská/Adéla Gon-
díková, Kateřina Lojdová/Kamila Špráchalová, Jana Zenáhlíková/Olga 
Želenská, Vlasta Žehrová, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček, Martin Sobotka/
Filip Tomsa, Lukáš Vaculík/Martin Zounar

Divadlo Palace – Patrick Haudecoeur, Danielle Navarro-Haudecoeur
„S nebo bez?“
Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před premiérou a nic 
není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace 
a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází večer premiéry a situace na jevišti 
se mění v nezvládnutelné delirium.
V režii Vandy Hybnerové a Jakuba Čermáka hrají: Vanda Hybnerová, Ja-
kub Žáček, Vojtěch Záveský, Richard Trsťan, Lucia Kašiarová, Tomáš Grúz

Divadlo Kašpar – Anton Pavlovič Čechov „Višňový sad“
Tragikomedie o konci jedné éry a počátku nové – jiné nebo jen další…?! 
Jak živé, jak současné… 
V  režii Filipa Nuckollse hrají: Milena Steinmasslová, Alena Doláková, 
Monika Zoubková, Jan Potměšil, Lukáš Jůza, Petr Lněnička, Jakub Špalek, 
Eliška M. Boušková/Lucie Palonciová, Pavel Lagner, Jitka Nerudová, Mi-
loš Kopečný, Matouš Ruml

Divadlo Verze – Lutz Hübner „Úča musí pryč!“ 
Hvězdně obsazená pedagogická hořceostrá komedie
V režii Thomase Zielinskiho hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Ka-
teřina Winterová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková

Divadlo A. Dvořáka Příbram – Warren Adler „Válka Roseových“
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dět-
mi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden 
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se rozvést… 
V režii Ondřeje Sokola hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman 
Štabrňák, Lukáš Král, Petr Florián

Divadlo Palace – Marc Camoletti „Manželský poker“
V  životě nastávají situace, kdy dochází k  „vyložení karet na  stůl“, takže 
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních hříček, kte-

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

Prodej předplatenek začíná dne 17. 12. 2014 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474) a potrvá do 28. 12. 2014 (neplatí pro majitele předplatného "pod-
zim 2014" a KPH 2014).

Radim Staněk

Změna programu vyhrazena
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Kulturní dům Střelnice zve do divadla
KD Střelnice uvádí divadelní komedii v  rámci předplatného skupiny  
A Anthonyho Neilsona „Lháři“ dne 11. 12. 2014 v 19.00 hodin ve spo-
lečenském sále.

V režii Viktora Pavlovice hrají: Václav Kopta, Roman Štabrňák/Vojta 
Záveský, Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendulka 
Křížová/Simona Vrbická, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozá-
lie Víznerová. 

Britská komedie o citlivých policistech, které dělí od vytoužených vá-
nočních svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vá-
noční atmosféry se však snaží o lidský přístup, který jejich autoritu 
strážců zákona dočista zesměšní a znemožní. 

Ivana Bačáková

Kuželky – Slovan JH, družstva – divize JIH
kolo 12. Slavonice – JH pá 28. 11. 19:30
kolo 13. JH – Chotoviny pá 5. 12. 17:30

Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy
kolo 10. JH – Č. Budějovice so 29. 11. 18:00
kolo 12. JH – H. Brod so 13. 12. 14:00

Házená – TJ Házená JH, liga Čechy 
starší dorostenky – skupina B
kolo 10. JH – Slavia Praha ne 30. 11. 12:30

Házená – TJ Házená JH, liga Čechy 
mladší dorostenky – skupina B
kolo 10. JH – Slavia Praha ne 30. 11. 15:00

Basketbal – BK Lions JH, muži – 

MATTONI NBL
kolo 17. Kolín – JH so 29. 11. 17:45
kolo 18. JH – Ústí n./Lab. st 3. 12. 19:00
kolo 19. USK Praha – JH so 6. 12. 17:30
kolo 20. JH – Brno st 10. 12. 18:00

kolo 21. JH – Ostrava po 15. 12. 18:00
kolo 22. Pardubice – JH st 17. 12. 18:00
kolo 23. Děčín – JH so 20. 12. 18:00
kolo 24. JH – Svitavy út 30. 12. 17:00
kolo 25. Prostějov – JH ne 4. 1. 2015 17:00

Basketbal – BK Lions JH, junioři U19 liga – 
skupina A
kolo 10. JH – Plzeň so 29. 11. 15:00
kolo 11. JH – Klatovy ne 30. 11. 9:30

spoRt
Kam za sportem

Přijďte do Muzea fotografie a MOM v prosinci na výstavy, 
besedy i fotografování v kostýmech
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií nabízí v prosinci návštěvníkům zhlédnutí aktuálních výstav, jako Magická krajina, Filmové století 
Bohumila Hrabala či celosezonní prezentace Petr Velkoborský – fotografie, již doprovodí v úterý 9. 12. od 18.00 hodin autorská komentovaná prohlíd-
ka, na kterou naváže beseda s fotografem v rámci pořadu Science Café v místní kavárně.

Ve středu 10. 12. v 17.00 hodin lze přijít na te-
matický pořad ke  100. výročí   začátku první 
světové války; uvede ho prohlídka Císařských 
manévrů, výstavy připomínající krom uvedené-
ho i 175. výročí vynálezu fotografie, a prohlídka 

Foto: M. Škrdlantová a R. Brudnáková (z výstavy Magická krajina)

snímků vytištěných ze skenů fotografií z váleč-
ného období, které muzeu poskytli k naskeno-
vání laskavě ze svých alb soukromí dárci. Ná-
sledná přednáška Františka Fürbacha k  velké 
válce s  promítáním diapozitivů o  životě vojá-

ků na různých místech fronty a s besedou s ná-
vštěvníky připomene též tehdejší dění v Jindři-
chově Hradci a okolním regionu. 
Jak komentovanou prohlídku 9. 12., tak pro-
hlídku výstav a  setkání s  historikem o  den 
později připravilo muzeum pro veřejnost jako 
předvánoční dárek, tedy s volným vstupem. 
Letos se budou moci opět zájemci o  adven-
tu nechat vyfotografovat v  muzejním fotoate-
liéru v historických kostýmech, využít při tom 
mohou několik zbrusu nových rekvizit, včetně 
dobové vánoční výzdoby. Na  akci, jež připadá 
na víkend 13. a 14. 12., je však nutné objednání 
předem. Snímky jsou k dispozici ihned k odne-
sení domů na  datovém nosiči, vybrané budou 
vytištěny na zakázku zhruba do týdne, třeba ja-
ko originální dárek blízkým.   

Na výstavy je možné přijít až do konce roku 
o  sobotách, nedělích, svátcích 10.00–12.30, 
13.00–17.00 hodin a od úterý do pátku v době 
10.00–16.00 hodin (s výjimkou 24. a 31. 12.).  
Otevřen je takto i muzejní shop s pestrým vý-
běrem odborných fotografických publikací, 
kalendářů, pohlednic či autorských tisků.  
 

Eva Florová
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Letem sportovním světem
ATLETIKA
Na středu 17. prosince od 14.30 hodin připravil SKOK J. Hradec III. roč-
ník výškařského závodu pro mládež s názvem „Vánoční laťka“. Jejím dě-
jištěm bude větší tělocvična VI. Základní školy na  jindřichohradeckém 
sídlišti Hvězdárna. Více informací o akci podá organizátor Otakar Kinšt 
(kinstota@seznam.cz, skokjh@quick.cz, 606 934 098).

BASKETBAL
Už v říjnu začaly nábory chlapců (2002 – 2008) a děvčat (2004 – 2008) 
do  přípravky BK Lions J. Hradec, a  sice každý čtvrtek v  čase 17.30–
18.00 hodin v  tělocvičně IV. Základní školy na  jindřichohradeckém 
sídlišti Vajgar, čp. 592/III. Tréninky probíhají vždy v pondělí od 16.15 
do 17.30 hodin a ve čtvrtek od 17.45 do 19.00 hodin na IV. ZŠ. „Těšíme 
se na tebe, jestliže rád nebo ráda sportuješ, chceš poznat nové kamará-
dy, zajímáš se o kolektivní sporty. Přijď hrát basketbal, neváhej. Vezmi 
si sportovní obuv, oblečení, nějaké pití k občerstvení, případně basket-
balový míč,“ zve šesti až dvanáctileté zájemce trenérka Šárka Štěrbová 
(605 583 233).

FLORBAL
Ze tří základních postupových kol, která proběhla v Třeboni, J. Hradci 
a Dačicích, vzešlo trio okresních finalistů „Sportovní ligy Základních 
škol o  Pohár ministra školství 2014/2015“. Finálový turnaj chlapec-
kých týmů kategorie IV. (8. až 9. třídy ZŠ) bude hostit městská spor-
tovní hala v J. Hradci ve středu 3. prosince od 8.00 hodin. Z nich pou-
ze jen ten nejlepší postoupí do krajského kola v Kaplici ve čtvrtek 15. 
ledna 2015.

kolo 1. JH – Žižkov so 13. 12. 14:00
kolo 12. Žižkov – JH ne 14. 12. 10:00

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – skupina A
kolo 11. USK Praha – JH so 29. 11. 
kolo 12. Sparta Praha – JH ne 30. 11. 10:00
kolo 13. JH – Kladno so 13. 12. 16:00
kolo 14. JH – Slaný ne 14. 12. 9:30

Basketbal – BK Lions JH B, muži – oblastní přebor
kolo 11. Kaplice – JH B so 6. 12. 17:00
kolo 12. Písek B – JH B ne 7. 12. 
kolo 13. JH B – Strakonice B so 20. 12. 15:00
kolo 14. JH B – Vimperk ne 21. 12. 8:30

Basketbal – BK Lions JH, žactvo U13 – 
oblastní přebor, skupina B/II.
kolo 3. JH – Strakonice dívky ne 30. 11. 
kolo 3. Kaplice – JH ne 30. 11. 
kolo 2. JH – Strakonice dívky so 13. 12. 9:00
kolo 2. Kaplice – JH so 13. 12. 12:00

Basketbal – BK Lions JH, žactvo U12 – 
oblastní přebor, skupina B
kolo 6. Pelhřimov dívky – JH so 6. 12. 9:00
kolo 6. Pelhřimov dívky – JH so 6. 12. 11:00

Basketbal – BK Lions JH, žactvo U11 – 
oblastní přebor, skupina A
kolo 5. JH – Č. Budějovice ne 30. 11. 11:30
kolo 5. JH – Č. Budějovice ne 30. 11. 13:30
kolo 6. Písek – JH so 13. 12. 
kolo 6. Písek – JH so 13. 12. 

Basketbal – BK Lions JH C, muži – 
okresní přebor WSK CUP
kolo 5. JH C – N. Bystřice pá 28. 11. 20:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – 
skupina Západ
kolo 16. JH – Kobra Praha so 29. 11. 18:00
kolo 17. Nymburk – JH so 6. 12. 18:00
kolo 18. Vrchlabí – JH so 13. 12. 18:00

kolo 20. Bílina – JH so 20. 12. 18:00
kolo 21. JH – Žďár n./Sáz. so 27. 12. 18:00
kolo 22. Klášterec – JH so 3. 1. 2015 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga ELIOD 
mladší dorost – skupina Střed
kolo 18. Tábor – JH ne 30. 11. 11:00
kolo 19. JH – Třebíč ne 7. 12. 11:00
kolo 21. Liberec B – JH ne 14. 12. 12:30
kolo 22. JH – Jihlava B ne 21. 12. 11:00
kolo 23. M. Boleslav B – JH út 23. 12. 
kolo 24. JH – Znojmo ne 4. 1. 2015 11:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH, krajská liga –
 starší dorost
kolo 10. Klatovy – JH so 29. 11. 
kolo 11. JH – Domažlice so 6. 12. 
kolo 12. Rokycany – JH so 20. 12. 
kolo 13. JH – Vimperk so 3. 1. 2015 

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – 
starší žáci, 7. třída
kolo 15. JH – Plzeň so 29. 11. 
kolo 16. Beroun – JH so 6. 12. 
kolo 17. JH – Příbram ne 7. 12. 
kolo 18. JH – Třemošná so 13. 12. 
kolo 19. Klatovy – JH so 20. 12. 
kolo 20. JH – Domažlice ne 21. 12. 
kolo 21. Rokycany – JH úterý 23. 12. 
kolo 22. JH – Č. Budějovice so 3. 1. 2015 

Lední hokej – KLH Vajgar JH, žákovská liga – 
mladší žáci, 5. třída
kolo 15. JH – Plzeň so 29. 11. 
kolo 16. Beroun – JH so 6. 12. 
kolo 17. JH – Příbram ne 7. 12. 
kolo 18. JH – Třemošná so 13. 12. 
kolo 19. Klatovy – JH so 20. 12. 
kolo 20. JH – Domažlice ne 21. 12. 
kolo 21. Rokycany – JH út 23. 12. 
kolo 22. JH – Č. Budějovice so 3. 1. 2015 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga – Západ
kolo 13. Litice – JH ne 30. 11. 15:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, 
starší dorost, národní liga – Jih + Západ
kolo 10. JH – Suchdol so 29. 11. 13:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, 
starší žáci, mistrovství ČR – Jih + Západ
kolo 10. JH – Blatná so 29. 11. 11:00
kolo 11. JH – Písek so 6. 12. 11:00

Florbal – FK Slovan JH, muži Jihočeská liga
kolo 10. JH – Soběslav ne 7. 12. 9:00
kolo 10. JH – Třeboň ne 7. 12. 13:30

Florbal – FK Slovan JH, liga – starší žákyně, skupina 5
kolo 4. JH – Soběslav ne 14. 12. 
kolo 4. Světlá n./Sáz. – JH ne 14. 12. 
kolo 4. Soběslav – JH ne 14. 12. 
kolo 4. JH – Světlá n./Sáz. ne 14. 12. 

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga – starší žáci
kolo 11. JH – Štíři ČB ne 21. 12. 
kolo 11. JH – Č. Krumlov ne 21. 12. 

Volejbal – TJ Slovan JH B + C, Pohoda JH, 
Volavky JH – okresní přebor, ženy
kolo 3. Volavky JH – N. Bystřice po 1. 12. 19:00
kolo 3. JH C – Swietelsky po 1. 12. 20:00
kolo 4. Pohoda JH – Dačice B po 8. 12. 19:00
kolo 4. JH C – Č. Velenice po 8. 12. 19:00
kolo 4. JH B – Volavky JH čt 11. 12. 20:00
kolo 5. Volavky JH – Pohoda JH po 5. ledna 2015 
19:00

Volejbal – TJ Slovan JH B, AC J. Hradec – 
okresní přebor, muži
kolo 3. AC JH – K. Řečice pá 5. 12. 19:30
kolo 4. JH B – AC JH po 8. 12. 20:00
kolo 5. AC JH – Č. Velenice pá 19. 12. 19:30

HÁZENÁ
Po Č. Budějovicích a Třeboni se do projektu „Házená pro všechny“ za-
pojuje od sezóny 2014/2015 i J. Hradec. Ve městě proto vznikla I. Jindři-
chohradecká školní liga, jež obsahuje dva podzimní a dva jarní turnaje. 
Přihlásilo se do ní celkem 14 družstev, což znamená přibližně 130 spor-
tujících dětí. Druhé kolo se bude konat ve středu 10. prosince v městské 
sportovní hale v J. Hradci.
V sobotu 20. prosince se počtrnácté bude konat akce, která je známa pod 
názvem „Házenkářské HALALI“. Je pořádané současnými a  bývalými 
jindřichohradeckými házenkářkami, jejich příznivci a přáteli. Nejde při 
něm vyloženě o házenou, ale družstva se střetávají například v malé ko-
pané, basketbalu, je to především zábava a nabírání pohody v předvánoč-
ním času. Letošní ročník se opět uskuteční ve dvou částech, a  to denní 
od 8.30 hodin v malé tělocvičně městské sportovní haly v J. Hradci a ve-
černí ve  Sportcentru Bobelovka v  Otíně. Tam proběhne slavnostní vy-
hlášení vítězů s bohatou tombolou. „Přijďte si před Vánoci užít dobrou 
náladu, trochu potrápit pohybem tělo, udělat si žízeň a hlavně se báječně 
bavit,“ zve k účasti hlava organizátorek Jitka Matoušková (matou.ji@se-
znam.cz, 607 975 798), jež také přijímá dary do tomboly, které je možno 
přinášet do obchodu s ovocem a zeleninou U Banána v Panské ulici čp. 
94/I. v J. Hradci.
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).
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HOKEJBAL
„Připoj se k nám a staň se Olympákem!“ – takto zve do svých řad no-
vé i  staronové zájemce o  hokejbal TJ HBC Olymp J. Hradec. Trénin-
ky probíhají každou středu a  pátek od  17.00 hodin na  hřišti v  areálu 
VI. Základní školy na jindřichohradeckém sídlišti Hvězdárna. „Chceme 
především doplnit a posílit náš žákovský tým, který se zúčastňuje bojů 
v mistrovství České republiky. Přijít mohou kluci i dívky, bereme každé-
ho, kdo má chuť sportovat,“ říká předseda jednoty Jaroslav Matějka (ma-
tej9@seznam.cz, 777 293 745), jenž rovněž působí v roli kouče. Další-
mi trenéry, kteří tímto připomínají, že celá první sezóna je pro nováčky 
zdarma, jsou: Martin Čapek (martin_capek@kb.cz, 777 348 689), Martin 
Marko (mmarko17@gmail.com, fermax@seznam.cz, 777 041 704), Petr 
Jindra (pitls7@seznam.cz, 607 153 875) a Daniel Gregor (737 343 803).

KARATE
Klubem s  šestnáctiletou tradicí je Shindókan J. Hradec, který vyučuje 
styl Goju-ryu Karate-Do. Hlavním trenérem je nositel 5. danu Vlastislav 
Mika, jenž je přímým žákem velmistra Góšiho Jamagučiho. Oddíl nabí-
rá během podzimu nové členy všech věkových kategorií. Zájemci mo-
hou přijít každý čtvrtek mezi 16. až 17. hodinou (začátečníci) do fitcen-
tra Merkur, nebo každé pondělí od 16.00 do 17.15 hodin do fitka Eden 
(pokročilejší), kde se o náborech dozví potřebné podrobnosti. Další in-
formace podá Andrea Pastorková (basatova@seznam.cz, 720 680 059).

KUNG FU
Nová škola, jež se věnuje pravidelné výuce jedinečného čínského bojo-
vého umění, byla otevřena v J. Hradci v ricochetovém centru na sídlišti 
Vajgar čp. 648/III. Vyučuje takzvané Wing Tsun Kung Fu, které pomá-
há získávat sebevědomí, utužovat zdraví a fyzickou kondici, naučí efek-
tivně se bránit, lépe ovládat své tělo. Cvičení není omezeno věkem ani 
pohlavím, je pro každého. Není při něm ani potřebná síla, neboť umění 
využívá ve svůj prospěch sílu protivníka. Ke každému cvičenci je přistu-
pováno individuálně, přičemž první trénink na vyzkoušení je zdarma. 
Škola je součástí EWTO – Evropské Wing Tsun organizace a tréninko-
vé hodiny uskutečňuje vždy v pondělí (18.30–20.00 hodin) a ve čtvrtek 
(17.30–19.00 hodin). Bližší informace lze získat prostřednictvím Vero-
niky Dvořákové (veronika.dvorakova@ewto.cz, 723 891 640).

KUŽELKY
Mistrovství jindřichohradeckého okresu jednotlivců pro rok 2015 už 
zná termíny klání v jednotlivých kategoriích. Zajímavé je, že o tituly bu-
de žactvo a dorost bojovat už v prosinci letošního roku, a sice v sobotu 
20. 12. ve  Slavonicích (dorostenci a  dorostenky) a  Nové Bystřici (žáci 
a žákyně). Ostatní kategorie si to o okresní tituly rozdají v  jednotném 
termínu, a sice v sobotu 3. ledna, kdy se bude hrát v Českých Velenicích 
(junioři + juniorky), Nové Bystřici (ženy + seniorky), Slavonicích (mu-
ži) a Dačicích (senioři).

LEDNÍ HOKEJ
Nábor dětí ve věku 4–10 let do hokejového spolku a školy bruslení po-
řádá po celou sezónu SLK JH (www.klhvajgar2013.cz) – Spolek ledního 
hokeje J. Hradec, a to každou sobotu od 8.30 do 9.30 hodin na Zimním 

stadiónu Jana Marka v  J. Hradci. Mimo jiných i pod vedením trenérů 
Zdeňka Ondřeje a Petra Šachla (vajgar2013@seznam.cz, 723 638 346) se 
děti v přípravce budou učit bruslit a hrát hokej. Na náborové akce sta-
čí přijít s vybavením bruslemi, helmou (stačí i cyklistická) a jakýmiko-
liv rukavicemi.

SPORT A SPOLEČNOST
V  pondělí 1. prosince je uzávěrka nominací ankety „Nejlepší sporto-
vec Jindřichohradecka roku 2014“. Jednotlivce v kategoriích dospělých 
a mládeže do 18 let a také sportovní kolektivy mohou navrhovat před-
sedové tělovýchovných jednot, sportovních klubů a svazů a odpovědné 
osoby jiných sportovních uskupení z jindřichohradeckého okresu. An-
ketu pořádá Okresní sdružení České unie sportu J. Hradec prostřed-
nictvím produkční a marketingové společnosti SPORT ACTION, s.r.o. 
a ve spolupráci s Vydavatelstvím Vltava-Labe-Press a Jindřichohradec-
kým deníkem, jako mediálním partnerem. Vyhlášeno bude nejlepších 
10 sportovců do  18 roků, pětice jednotlivců mezi dospělými a  rovněž 
kvinteto nejúspěšnějších týmů. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 
v Dačicích v úterý 20. ledna 2015.

SPORTOVNÍ AEROBIK
V sobotu 6. prosince bude pokračovat IV. ročník „Poháru Jindřichohra-
decka 2014/2015“ jednotlivkyň. Čtyřdílná soutěž, která se uskutečňuje 
v průběhu více než půlroku, má na programu druhou část, jíž je „Mi-
kulášský závod“. Konat se bude ve  fitcentru Merkur na  jindřichohra-
deckém sídlišti Vajgar. Pořádající AET Team Lena J. Hradec připravil 
jako obvykle klání v pěti kategoriích od pětiletých cvičenek až po do-
spělé. Program – kategorie 5-7 let a  8-10 let: 8.30 hodin prezentace,  
9.10 hodin základní kolo, 9.50 hodin finále, 10.35 hodin vyhlášení ví-
tězek. Kategorie 11-13 let, 14-17 let a  ZA: 10.15 hodin prezentace,  
11.00 hodin základní kolo, 11.40 hodin finále, 12.30 hodin vyhlášení vítězek,  
13.00 hodin ukončení akce.

TRIATLON
Prezencí od 8.30 hodin ve vestibulu plaveckého bazénu v J. Hradci za-
čne v sobotu 6. prosince již XIX. ročník „Mikulášského aquatlonu 2014“. 
Závodní klání, které v sobě spojuje plavání + běh a pořádá je TC Vajgar  
J. Hradec, se opětovně uskuteční pro všechny věkové kategorie od benja-
mínků BDC0 do 5 let až po veterány nad 60 roků. Na děti do 15 let čeká 
kromě bazénu běžecká část na atletickém oválu stadiónu v Jáchymově 
ulici. Dorost a dospělí triatleti se po plaveckém úvodu vydají na tradiční 
čtyřkilometrový okruh okolo rybníku Vajgar.

VOLEJBAL
Čtvrtstoletí svého konání oslaví v sobotu 27. prosince „Vánoční volejba-
lový Jindřicháč 2014“. Turnaj smíšených deblů je otevřený pro všechny 
zájemce, přičemž současně s tradiční soutěží se uskuteční i halové mis-
trovství České republiky veteránských mixů (muži 1974 a starší + ženy 
1979 a starší). Hrát se bude v jindřichohradecké městské sportovní hale 
od 8.30 hodin. Přihlášky dvojic přijímá organizátor akce Otakar Kinšt 
prostřednictvím e-mailů: skokjh@quick.cz a kinstota@seznam.cz nebo 
telefonního čísla 606 934 098. Startovné činí 200 Kč za duo.

FLORBAL
Jindřichohradečtí mladí florbalisté jsou čtvrtí v republice
Do  republikového finále České asociace Sportu pro všechny se pro-
bojoval tým SPV Slovan J. Hradec. Vrcholný turnaj se za  účasti  
9 družstev konal v Pardubicích, přičemž jindřichohradecký celek čtvrtým mís-
tem vůbec nezklamal.
„Netušili jsme, co nás čeká, soupeři byli neznámí. My jsme ten turnaj klidně 
mohli vyhrát, ale dvakrát nás o body připravili rozhodčí a jednou unfair čin 
protivníka z Albrechtic, který nám nevrátil sportovně míč, ale poslal nám ho 
do branky. Bylo by zbytečné vymlouvat se na sudí, pokud bychom dokázali 
naší herní převahu vyčíslit brankami. Dali jsme jen v jednom případě více než 
jeden gól, můžeme se tedy zlobit pouze sami na sebe. Velmi zajímavé bylo vy-
vrcholení akce, kdy nám při vyhlášení aplaudovala celá hala i hráči ostatních 
celků. Byl to důkaz skutečnosti, že si všichni     (pokračování na str. 22)
uvědomovali důvod, proč jsme mimo medailové pozice. Klukům děkuji 
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PŘÍROD. 
REZERV.

MLUVNIC-
KÝ PÁD 

UGROFIN. 
JAZYKŮ

ZÁPOR 3. ČÁST 
TAJENKY

2. ČÁST 
TAJENKY

SUŠENÁ 
TRÁVA

NÁSTROJ
ŽNEČKY

MODLA

KLADNÁ 
VLASTNOST

UKRAJIN-
SKÉ MĚSTO

OTEC 
(KNIŽNĚ)

TENKÝ 
KOVOVÝ 

PLÁT
DECITUNA

1. ČÁST 
TAJENKY

ODROLENÉ 
KUSY PÍCE

VOJENSKÝ 
ODDÍL 
(ZAST.)

KILOVOLT 
AMPÉR

PŘÍSTAV V 
JEMENU

OZN. 
MOUKY
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PŘÍTEL 
(FRANC.)
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KŮŇ
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POTÁČ
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CHEM. ZN. 
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VČELÍ 
PRODUKT
SOUVISLÝ PO-
ROST STROMŮ

A SICE

BABIČKA 
(NĚM.)

SPZ 
KARVINÁ

POUKÁZKA 
NA ZBOŽÍ

OBSAHUJÍCÍ 
RUDU (ŽÍLA)

NEDOBRÝ

MĚSTO NA 
KOLÍNSKU

ZLATO 
(SPANĚL.)

INIC. SPIS. 
JIRÁSKA

BUDDHIST. 
KNĚZ

ŠPÁDOVÁ 
KARTA

STÁLE 
(ANGLICKY)

JAPON. 
LOVKYNĚ 

PEREL

ZLOST

LITR

HMOTA 5. ČÁST 
TAJENKY

SVÉ POČáTKy Má JINDřI-
CHOHRADeCKá DIVADeLNÍ 
SPOLeČNOST V 19. STOLe-

TÍ. PRVNÍ DIVADeLNÍ PřeD-
STAVeNÍ SeHRáLI OCHOT-

NÍCI 28. 9. 1881. ZAČÍNALI...

NáPOVěDA: 

TAT, DRuID, LAA, eVeR, 
ADeN, KOPS, eLATIV

za předvedené výkony, za bojovnost, kterou vložili do každého zápasu. Měli 
jsme dost smůly, ale takový už prostě sport je,“ komentoval vystoupení své-
ho výběru trenér SPV J. Hradec Jakub Kantor, jenž navíc vyjádřil speciální dík 
Michalu Andráškovi, který s výpravou cestoval coby vedoucí družstva a své 
role se zhostil s bravurou.
Výsledky JH: Chyšky 0:1, Blansko 1:1, Týnec 1:0, D. Ředice 1:1, Albrechtice 
0:1, Pardubice 1:0, Hostivice 5:1, H. Životice 1:1. Konečné pořadí: 1. TJ Eden 
Blansko, 2. TJ Albrechtice, 3. TJ Chyšky, 4. SPV Slovan J. Hradec, 5. Hladké 
Životice, 6. Klub SPV Pardubice, 7. Týnec nad Sázavou, 8. Dolní Ředice, 9. TJ 
Hostivice. Sestava J. Hradce: Petr Štěrba (0+1) – Petr Růžička (0+2), Tomáš 
Němeček (1+0), Denis Končický (3+1), Bartoloměj Kubát (1+0), Vít Andráško 
(4+0), Lukáš Paleček, Radek Ryšlavý, Vojtěch Prokeš, Bronislav Peterka (1+2).

Roman Pišný
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
rok 2014 pomalu, ale jistě dopisuje svoji závěrečnou kapitolu, a tak za vámi 
přicházíme s posledním letošním vydáním Jindřichohradeckého zpravodaje. 
Chceme věřit, že také v uplynulých dvanácti měsících jste při listování naším 
periodikem nalezli všechny podstatné a zajímavé informace o dění ve měs-
tě a jeho okolí. Velmi nás těší zájem o obě soutěže, které každý měsíc můžete 
ve zpravodaji najít. Všichni vylosovaní výherci si své odměny vyzvedli a dou-
fáme, že jim udělaly radost. Ty, kteří rádi poznávají místa na fotografi ích anebo 
rádi luští křížovky, chceme ujistit, že v soutěžích budeme i nadále pokračovat.
Rok 2014 přinesl řadu významných událostí, uskutečněných investič-
ních záměrů, spoustu nevšedních kulturních a společenských počinů, ale 
i obyčejných lidských příběhů s více či méně šťastnými konci. Jsme ne-
smírně rádi, že náš kolega, sportovní redaktor Roman Pišný v  letošním 
roce získal hned dvě významná ocenění, a to Křišťálový kamínek a cenu 
Zdravotně postižený zaměstnanec roku. Druhé ocenění doputovalo Ro-
manovi právě za spolupráci při tvorbě sportovní rubriky Jindřichohradec-
kého zpravodaje, což nás těší dvojnásob. 

Nazdobená a rozzářená města, obce i vesničky jsou předzvěstí blížících se Vá-
noc. Ještě předtím se na řadě míst budou konat mikulášské zábavy a reje, a pře-
devším adventní koncerty a setkání. Právě v tomto období máme více než kdy 
jindy příležitost rekapitulovat, alespoň trochu polevit v pracovním nasazení 
a popřemýšlet nad tím, co je pro nás v životě opravdu důležité. Žijeme v do-
bě, kdy máme stovky facebookových přátel, ale na ulici bychom je možná ani 
nepoznali, v době, kdy stále častěji používáme „nemám čas“ namísto „mám 
tě rád“ a kdy je slušnost a ohleduplnost nespravedlivě zaměňována za naivitu 
a hloupost. Každou dobu ale utvářejí zase jen lidé a tak zaleží pouze na nás sa-
motných, jakou dobu si vytvoříme a jaký odkaz předáme dalším generacím.  
Proto přejeme vám všem nejen o nadcházejících vánočních svátcích přede-
vším spoustu rodinné pohody, úsměvů a vřelých objetí. Pod stromečkem ať 
najdete to, co vás činí šťastnými a v novém roce ať vás provází zdraví a samé 
dobré zprávy a události.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás v roce 2015.

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje

P O U R  F É L I C I T E R

Ing. Stanislav Mrvka
starosta města Jindřichův Hradec

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Ing. Stanislav MrvkaIng. Stanislav Mrvka

Veselé Vánoce a šťastný nový rokVeselé Vánoce a šťastný nový rok
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pozvánky na leden
Městské akce: Ostatní akce:
• 1. 1. 

NOVOROČNÍ POZDRAV STAROSTy MěSTA
A NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

•  11. 1. 
„KReJČOVSKá POHáDKA“ – DIVADeLNÍ POHáDKA 

• 18. 1. 
SeNIOR KLub

• 21. 1. 
„JAK uVAřIT Žábu“ – 
DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ SKuPINy b

• 27. 1. 
„DO LOŽNICe VSTuPuJTe JeDNOTLIVě“ – 
DIVADeLNÍ PřeDPLATNÉ SKuPINy A

• 31. 1. 
23. RePReZeNTAČNÍ PLeS MěSTA 
JINDřICHůV HRADeC

• 6. 1. 
ČTeNÍ POHáDeK DěTeM

• 11. 1. 
FeSTIVAL JeDeN SVěT

• 13. 1. 
SCIeNCe CAFÉ

• 23. 1. – 25. 1. 
SOCHu! SOCHeJ! SOCHeJMe!

• 30. 1. 
ZPÍVáNÍ NA SCHODeCH 

Foto: Richard BrychtaStátní hrad a zámek


