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NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 � Kačležský (197 ha)
Rybník Kačležský se pyšní 665 m dlouhou 
hrází, která při normální hladině zadržuje ví-
ce jak 3,2 mil m3 vody. Hráz je 9 m vysoká 
a  v  nejširším místě dosahuje až 40 m délky. 
Plocha povodí je 22,4 km2. Se svojí plochou 
a objemem se řadí na druhé místo všech ryb-
níků na Jindřichohradecku. Vodní dílo vzešlo 
z velkých ploch močálů, které se rozprostíraly 
nad vesnicí Číměř a sahaly až pod rybník Kr-
vavý. Tímto nehostinným krajem protékala 
odnepaměti řeka Hostice (dnešní Koštěnický 
potok), která při vydatných deštích natropi-
la při stavbě hráze velké škody. První zmín-
ka o rybníku v této lokalitě se nachází v přá-
telské smlouvě z března r. 1551. Byla sepsána 
mezi urozenými pány Volfem Krajířem z Kraj-
ku (†1554) – majitelem panství Nová Bystři-
ce – a Jáchymem z Hradce (1526–1565). V té-
to obsáhlé relaci se píše: „ti gruntové zase při 

Výlov Kačležského rybníku, říjen 1947.

pánu z Hradce i dědicích pánu zuostati mají, ale 
však to zase s tou výminkou, jestližeby kdy pan 
Joachym z  Hradce anebo dědicové a  budúcí 
chtěli rybník pod Krvavým rybníkem dělati…“. 
Páni z Hradce začali prostřednictvím hejtma-
na panství Jana Pušperského z  Pleší (†1562) 
stavět Kačležský rybník někdy v  letech 1553 
a 1554. Se samotnou stavbou byly velké ne-
snáze, na které osobně upozorňoval v dopi-
se ze dne 18. 4. 1554 jeden z nejlepších sta-
vitelů rybníků v renesančním období Mikuláš 
Rutard z Malešova (†1576), toho času hejtman 
na panství Nová Bystřice. Stavba celého ryb-
níka se táhla bezmála 30 let. Nejdramatičtěj-
ší chvíle nastaly roku 1588, kdy se po přívalo-
vých deštích rybník téměř protrhnul. Původní 
název rybníka byl Soused Hradecký, jenž vze-
šel z  dobrých sousedských vztahů mezi pá-
ny z  Hradce a  Krajíři z  Krajku. Pojmenování 

ale dlouho nevydrželo a již roku 1610 se prv-
ně zmiňuje dnešní ustálený název – Kačlež-
ský rybník. První výlov zaznamenal rybniční 
písař do panských účtů již v  roce 1559: „Lo-
vil se v  úterý, středu i  ve  čtvrtek po  sv. Havlu 
1559. Ryb šlo na džber 60 míň i víc…Summatim 
kaprů 355 džberů, vokounů do haltýře 2 a půl 
kopy, vokounů velkých k uzení 100 kusů. Štiky 
všechny prodány Matějíčku Probstovi, řeč Da-
zu, z Vídně“. Nedílnou součástí rybníku bylo 
také obydlí pro obsluhu či rybničního hajné-
ho – tzv. bašta. Byl to neveliký domek v těsné 
blízkosti hráze, ve kterém měl tesař z Lodhé-
řova roku 1592 opravit „…komoru, síň a svět-
nici a  v  té v  světnici přehradu k  druhé světni-
ci a to za 4 a půl kopy č. gr“. Letos tomu bylo 
přesně 470 let, kdy se zřejmě páni z Hradce 
rozhodli vybudovat rybník Kačležský. A  jen 
díky vodohospodářské prozíravosti zaklada-
tele rybníka Jana Pušperského z Pleší může 
dnešní generace hospodářů obdivovat ten-
to vodní klenot. V  příštím čísle se společně 
rozloučíme se seriálem „Na  hladinách zrca-
dlí se“, a to stylově největším vodním dílem 
na Jindřichohradecku – rybníkem Holná.

Michal Kotyza 

 �Při tradičním rozsvícení vánočního stromu rozezní náměstí Antikvartet Dušana Vančury
Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na  jindřichohradeckém náměs-
tí Míru se v  letošním roce chystá na  sobotu 
27. listopadu v 18.00 hodin. Před samotným 
rozsvícením vánočního stromu zazní slova sta-
rosty města Jana Mlčáka a jindřichohradecké-
ho probošta P.  Ivo Prokopa, který vánočnímu 
stromu požehná. Slavnostní program vyvr-
cholí koncertním vystoupením Antikvarte-
tu Dušana Vančury.

Antikvartet Dušana Vančury, nesoucí název 
po  svém zakladateli, vznikl v  roce 1962, při-
čemž svoji činnost obnovil po padesáti letech 
v roce 2013. Soubor má na kontě dvě CD a chys-
tá další v aktuální sestavě. V současnosti vystu-
puje ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena 
Jungwirthová, Tomáš Vávra a  Jiří Mašek. Akci 
pořádá Kulturní dům Střelnice ve spolupráci se 
společností Služby města Jindřichův Hradec.

Adéla Blažková

Výlov Kačležského rybníku, říjen 2004.

Kačležský rybník z ptačí perspektivy.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jsem rád, že jste si našli čas a  listujete listopadovým 
vydáním Jindřichohradeckého zpravodaje. Doporuču-
ji měsíčník nejen prolistovat, ale opravdu přečíst. I ten-
tokrát je totiž plný pozvánek, informací, zajímavostí 
a  pěkných fotografií. Loni touto dobou nás postihla 
velice nepříznivá epidemická situace a já jsem na vás 
apeloval, abyste dodržovali opatření, byli ohleduplní 
a opatrní. Toto téma nezmizelo, naštěstí jsme se posu-
nuli dál, a i když stále nejsme z ohrožení úplně venku, 
situace je přece jen pozitivnější. Covid stejně jako dal-
ší respirační onemocnění se v podzimním sychravém 
počasí šíří snadněji, a tak je opět na místě ohledupl-
nost a opatrnost. Ukázalo se, že vážný průběh nemo-
ci mají takřka výhradně neočkovaní lidé. Proto, pokud 
ještě nejste očkovaní, zvažte to. Chci se s vámi podělit 
ale i o jiná, příjemnější témata. V pátek 22. října jsme 
už počtvrté ocenili Křišťálovou růží pět osobností, které 
svou prací přispěly k rozvoji Jindřichova Hradce. O le-
tošních laureátech ceny starosty města se víc dozvíte 
v článku na této straně. Vždy mě nesmírně potěší, když 
mohu někoho, i kdyby jen symbolicky, ocenit za jeho 
práci. Takových příležitostí bylo v  poslední době víc, 
jako například ocenění jindřichohradeckého plavce 
Jonáše Kešnara za  jeho úspěchy na  pa-
ralympiádě. A  řadu ocenění získalo 
i  město, třeba za  online rezervační 
systém nebo dosadbu v  Mertových 
sadech. I  o  tom se dočtete v  lis-
topadovém zpravodaji. Pří-
jemné čtení, klidné pod-
zimní dny a hodně zdraví.
Jan Mlčák, starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V pátek 22. října převzalo z rukou starosty měs-
ta Jana Mlčáka v sále Kulturního domu Střelnice 
Křišťálovou růži pro rok 2021 pět osobností, kte-
ré se svými činy nebo celoživotní prací zasloužily 
o rozvoj Jindřichova Hradce. Ceny starosty měs-
ta se letos předávaly už počtvrté. V kategorii vě-
da a vzdělávání si křišťálovou růži odnesl historik 
Jan Dolák, který byl v letech 1990 až 2001 ředi-
telem Okresního muzea v  Jindřichově Hradci, 
napsal o  našem městě řadu odborných publi-
kací a věstníků a mimo jiné je už přes třicet let 
městským kronikářem. V  kategorii kultura byl 
oceněn herec Antonín Kaška, který mimo jiné 
organizoval představení Jindřichohradecké či-
nohry na místním zámku, má vlastní uměleckou 
agenturu a věnuje se mapování života jindřicho-
hradeckých osobností v oblasti kultury. Za sport 
si křišťálovou růži převzal Petr Hudler, který se 
sportu věnoval nejen aktivně jako dlouholetý 
hráč košíkové za tehdejší TJ Slovan a basketba-
lový trenér, ale i  jako funkcionář, coby předse-
da jihočeského i okresního sdružení České unie 

 �Křišťálové růže za rok 2021 jsou rozdány

sportu. V kategorii podnikání byla oceněna Lud-
mila Kubánková, bývalá ředitelka místní poboč-
ky banky Waldviertler Sparkasse, která se z titulu 
své funkce zasloužila nejen o pomoc řadě začí-
najícím podnikatelům rozjet svou živnost díky 
výhodným půjčkám, ale i  o  podporu kulturní-
ho, spolkového a sportovního života ve městě. 
A  v  poslední kategorii Sociální služby a  huma-
nitární oblast byl oceněn dlouholetý předse-
da Oblastního spolku Českého červeného kří-
že v Jindřichově Hradci Otakar Stavinoha, který 
mimo jiné dosud působí jako školitel kurzů prv-
ní pomoci. Předávání ocenění doprovodil také 
koncert skupiny Old Steamboat Jazz Band. 

Ve  čtvrtek 30. září skončila třetí etapa opra-
vy Václavské ulice. Od dubna do září prošel ge-
nerální rekonstrukcí úsek od  křižovatky s  ulicí 
U Nemocnice až po křižovatku s ulicí Českoslo-
venských legií. Symbolicky přestřižením pásky 
stavbu ukončil starosta Jan Mlčák, místostaros-
ta Miroslav Kadeřábek a  zástupce stavební fir-
my Jindřichohradecké montáže Jakub Závod-
ský v pátek 1. října. Dosud bylo ve třech etapách 
opraveno zhruba 600 metrů ulice a  přibližně 

 �Třetí etapa rekonstrukce Václavské ulice je hotová. Pokračuje se výsadbou zeleně okolo silnice

Ve  23. ročníku jihočeského kola soutěže Zla-
tý erb o nejlepší webové stránky a elektronic-
ké služby měst se Jindřichův Hradec umístil 
na třetím místě v kategorii nejlepší elektronic-
ká služba. Jindřichův Hradec získal třetí příčku 
za online objednávkový systém. Ten na webu: 
www.jh.cz umožňuje občanům objednat se 
na odbor dopravy a pracoviště správních čin-
ností (občanské průkazy, cestovní pasy, matri-

 �Město získalo Zlatý erb za online objednávkový systém
ka a další) na konkrétní čas a vyřídit potřebnou 
záležitost bez čekání. Ocenění převzal starosta 
Jindřichova Hradce Jan Mlčák, webmaster Ště-
pán Mach a  tisková mluvčí Eliška Čermáková. 
Mezi městy obhájil prvenství v  soutěži Zlatý 
erb o nejlepší webové stránky Tábor, za obce 
zvítězil Pištín a nejlepší jihočeskou elektronic-
kou službu mají na svém webu Dačice.

Eliška Čermáková

stejně dlouhý úsek na opravu ještě čeká. Od říj-
na začala navazující investice – výsadba zeleně 
na připravených plochách. Jde o úpravu stávají-
cí a výsadbu nové zeleně na plochách podél uli-
ce Václavská. Za zastávkou MHD před kostelem 
sv. Václava budou mimo jiné vysázeny čtyři lípy 
srdčité (celkem v ulici přibude 9 vzrostlých lip). 
Na toto místo a na další plochy potom přijdou 
stovky keřů a menších rostlin a v trávnících bu-
dou vysázeny třeba krokusy a narcisy.

Ve  středu 29. září přijal starosta Jindřichova 
Hradce Jan Mlčák, spolu s  místostarostou Ra-
dimem Staňkem a  vedoucí odboru školství, 
mládeže a  tělovýchovy Kateřinou Kubíčko-
vou úspěšného paralympijského plavce a Jind- 
řichohradečáka Jonáše Kešnara. Ten skončil 
na  paralympijských hrách v  Tokiu  na  pátém 
místě v polohovém závodě na 200 metrů. Oce-
nění převzal také Jonášův trenér a  současně 
trenér celého českého paralympijského plavec-
kého týmu Jan Šimek. Oba skvěle reprezento-
vali jak Plavecký klub Jindřichův Hradec, tak na-

 � Starosta Jindřichova Hradce ocenil plavce Jonáše Kešnara

še město. Rada města navíc pro Jonáše Kešnara 
schválila dar v podobě poukázky do obchodu 
se sportovním zbožím v  hodnotě 10  000 Kč. 

Starosta Jan Mlčák úspěšnému plavci i jeho tre-
nérovi pogratuloval a  společně si popovídali 
o paralympiádě v Tokiu. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Městský bazén v  Jindřichově Hradci si připo-
míná 30 let od  svého otevření. Plavecký ba-
zén pod hlavičkou Služeb města Jindřichův 
Hradec vyhlásil při příležitosti 30. naroze-
nin výtvarnou soutěž, jež je ve vypsaných vě-
kových kategoriích určena pro děti do 15 let. 
Mladí výtvarníci získají bližší informace o sou-
těžních tématech a  podmínkách na: bazen.
jh.cz nebo přímo v bazénu. 
Své výtvory, v nichž vyjádří svůj vztah k ba-
zénu, mohou zasílat až do pátku 12. listopa-

Děti budou kreslit bazénu k 30. narozeninám

du. Porotou vybrané obrázky budou vystaveny 
v prostorách vodního stánku a využívány pro 
propagační účely jednoho z nejnavštěvovaněj-
ších míst v Jindřichově Hradci. Autoři vyhod-
nocených výtvorů obdrží pozvání na  slav-
nostní vyhlášení v sobotu 27. listopadu.
Právě v tento den připomene bazén kulaté ju-
bileum 30 let veřejnosti přímo ve svých pro-
storách. V sobotu 27. listopadu od 10.00 do 
13.00 hodin budou na děti čekat hry, soutě-
že a další překvapení. 

Na  listopad připadá i státní svátek. Ve středu 
17. listopadu se bazény pro veřejnost ote-
vřou od 10.00 do 20.00 hodin, sauny v reži-
mu „společné“ od 14.30 do 21.00 hodin. 
Také  v  11. měsíci v  roce pokračuje oblíbené 
Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodi-
či. Zájemci mohou exkluzivně využívat zázemí 
dětských bazénů před otevírací dobou, a to kaž- 
dou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin.

Marcela Kůrková

Dosadba dřevin v Mertových sadech získala ocenění Komunální projekt roku 2021 

V březnu a dubnu letošního roku bylo v rámci 
projektu města Jindřichův Hradec vysázeno 
234 stromů v Mertových sadech. Nová, dru-
hově pestrá dosadba, jež respektuje odkaz 
původní výsadby z přelomu 19. a 20. století, 
zaujala porotce soutěže  Komunální projekt 
roku 2021. V kategorii Veřejná zeleň se jindři-
chohradecký projekt umístil na prvním místě.
Ocenění předala náměstkyně ministryně pro 
místní rozvoj Marcela Pavlová. Jindřichův Hra-
dec reprezentoval na  slavnostním aktu staros-
ta města Jindřichův Hradec Jan Mlčák, kterého 
doprovázela Petra Šelepová, vedoucí oddělení 
ochrany prostředí při Odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Rozpočet akce činil 1 860 598 Kč, 85 % nákladů 
bylo hrazeno z  dotačního titulu EU, konkrétně 
z Operačního programu Životní prostředí. Cel-
kem bylo vysázeno 234 stromů. Zajímavý fakt 
představuje skutečnost, že se v dotčeném pro-
storu mezi řekou Nežárkou a Bratrskou ulicí na-
chází discgolfové hřiště. Dosadba nejen reflek-

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tuje původní historickou výsadbu, ale zároveň 
respektuje potřeby sportovců, tak aby nedochá-
zelo k poškozování stromů ani sportovního ná-
činí. Zdařilý projekt vytvořila jindřichohradecká 
zahradní architektka Michaela Zudová a zhoto-
vila společnost KHL – EKO, a.s.  Výsadby posled-
ního stromu, buku červenolistého, se symbolic-
ky zhostil starosta města.
Soutěže se zúčastnilo 50 projektů. Vyhlašova-
telem a  pořadatelem soutěže je vydavatelství 
Profi Press s. r. o. zastoupené redakcí časopisu 
Moderní obec.  Vítězové jednotlivých katego-
rií obdrželi uměleckou plastiku a peněžitou pré-
mii ve výši 20 000 Kč. Soutěž se konala pod zášti-
tou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové 
ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, ve-
řejnou správu a životní prostředí Senátu Parla-
mentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regi-
onální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, Svazem měst a  obcí ČR a  Sdružením míst-
ních samospráv ČR.

Ivana Nováková
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Začátek školního roku 2021/2022 a nabídka zájmových aktivit pořádaných místními školami

Školní rok 2021/2022 byl po většině zahájen drob-
nými adaptačními aktivitami či pobyty. Například 
při 2. ZŠ se adaptační pobyt konal již tradičně. 
Z  důvodu dodržení protiepidemických opatře-
ní vyrazili učitelé s  žáky na  turistickou základnu 
do  Dolního Radíkova hned čtyřikrát, s  letošními 
i loňskými šesťáky. Adaptační pobyty se uskuteč-
nily s  cílem poskytnout žákům nově příchozím 
na druhý stupeň prostor mimo školní třídu, ve kte-
rém se mohly lépe poznat, jak uvedl pan ředitel 
Javorský. Dopoledne žáci strávili v duchu pozná-
vacích her, odpoledne pak společnými sportov-
ními výkony, kde se bojovalo o minuty k večerce. 
Po opečení špekáčků nastala hodina pravdy, třída 
si rozdělila úkoly tak, aby je žáci zvládli co nejlépe, 
odměnou jim byly minuty k dobru a tím čas na-
víc na stezku odvahy. Druhý den bylo dopoledne 
zaměřeno na téma prevence, a to na problémo-
vé jevy v kolektivu. Počasí všem 4 třídám, které se 
adaptačních pobytů zúčastnily, přálo. 
V letošním září byl i na 3. ZŠ realizován celoškol-
ní projekt „Pusť si svého draka“, kde nejen žáci 

z  projektu Malý velký kamarád společně došli 
na letiště v J. Hradci, kde v rámci sociálně-osob-
nostního rozvoje (starší pomáhají mladším) 
pouštěli draky a  posléze společně u  táboráku 
daný projekt vyhodnotili a občerstvili se opeče-
ným špekáčkem.
Všechny základní školy se snaží vycházet žá-
kům maximálně vstříc a vzdělávání jim zpříjem-
nit pořádáním zájmových kroužků. 
Na 1. ZŠ se mohou žáci těšit na sportovní či lite-
rární kroužek, na různé tvořivé činnosti, kresle-
ní a grafiku. V přípravě je také francouzský jazyk. 
Na  2. ZŠ žáky čeká dopravní výchova, plavání, 
případně bruslení a lyžařský kurz. 
3. ZŠ pořádá pro své žáky následující kroužky – 
výtvarný, přírodovědný, sportovní, dramatický, 
taneční, korálkování, sborový zpěv a  zájmové 
čtení. Na druhém stupni žáky jistě upoutá mul-
timediální kroužek, psaní všemi deseti či činnost 
školní kapely. 
4. ZŠ organizuje kroužky zaměřené na pohybo-
vé aktivity – country tance, florbal, fotbal, mí-

čové hry. Při náboru k volnočasovým aktivitám 
spolupracuje škola s  jinými organizacemi. Tyto 
aktivity se pak odehrávají v areálu školy. Jedná 
se o  hudební obory nabízené hudební školou 
Yamaha, dále Fresh Aerobik, Aerobic Lena a bas-
ketbal.
5. ZŠ nabízí kroužek pěvecký, robotiky, softba-
lu či sportovní hry, které žáci určitě s nadšením 
uvítají. 
Na 6. ZŠ se žáci prvního stupně mohou účastnit 
čtyř kroužků sportovních her, dvou kroužků vý-
tvarné výchovy, zdravotnického a  keramického 
kroužku, badmintonu, basketbalu a hravé anglič-
tiny. Druhý stupeň je zaměřen na sport, a to bad-
minton, volejbal a nohejbal. Též lze navštěvovat 
kroužek první pomoci a německé konverzace.
Mateřské školy se mimo jiné věnují rozvoji ja-
zykových dovedností ve  formě anglického ja-
zyka pro předškoláky hravou formou, pořádání 
plaveckých výcviků či rozvíjení dětí po pohybo-
vé stránce. 

Kateřina Kubíčková

Jindřichohradecké školy se pravidelně účastní projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Jindřichohradecké školy se pravidelně účast-
ní projektů spolufinancovaných Evropskou unií 
v  rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, nyní prostřednictvím výzvy Šablo-
ny III vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.
O  své zkušenosti se s  námi podělila ředitel-
ka Mgr.  Šperlová ze 4. základní školy a  ředitel 
Mgr. Javorský ze 2. základní školy. 
2. ZŠ v  Janderově ulici se začátkem letošní-
ho školního roku zapojila do dalšího, již třetího 
projektu, který konkrétně nese název Šablony 
na dvojce a jehož cílem je podpora společného 
vzdělávání svých žáků. Ten stávající je realizova-
ný od 1. září 2021 do 30. června 2023 a bude díky 
němu i nadále na škole zajištěna činnost školního 
speciálního pedagoga a realizace projektových 
dnů v ZŠ. Jedná se opět o typ projektu známé-
ho též jako šablony, se kterými má škola zkuše-
nosti od  ledna 2017. Díky finančním prostřed-
kům v  souhrnné výši cca 4 mil. Kč za  všechny 
3 etapy se škole podařilo zajistit činnost školního 
speciálního pedagoga v rozsahu min. 0,5 úvaz-
ku, doučování žáků ohrožených školním neú-
spěchem, čtenářské kluby a kluby zábavné logi-
ky a deskových her, využití ICT ve výuce, žáci se 
mohli bezplatně účastnit projektových dnů, a to 

jak ve škole, tak i mimo školu apod. Řada aktivit 
byla zaměřena také na podporu pedagogických 
pracovníků, jednalo se např. o další vzdělávání 
v oblasti společného vzdělávání, rozvoje mate-
matické gramotnosti, rozvoje čtenářské gramot-
nosti, oblast ICT, cizích jazyků, nechyběla ani ob-
last sociálně osobního rozvoje. Vedení školy se 
zapojilo do sdílení zkušeností pedagogů z růz-
ných škol, dalšího vzdělávání v  oblasti mento-
ringu apod. Kromě žáků a pedagogů školy by-
la v projektech realizována také aktivita určená 
pro rodičovskou veřejnost s  názvem Odbor-
ně zaměřená tematická setkávání a spolupráce 
s rodiči žáků ZŠ, díky kterým byly na škole orga-
nizovány besedy s přizvanými odborníky. Mezi 
témata těchto setkávání patřilo např. Dítě a  je-
ho čas strávený na mobilu, Volba profesní drá-
hy, Bezpečná komunikace na  internetu, Proje-
vy rizikového chování u dětí apod. Všechny tyto 
aktivity přispěly a přispívají k podpoře výchovně 
vzdělávacího procesu na škole a k rozvoji žáků 
i pedagogických pracovníků.
I 4. ZŠ se zapojila již od roku 2017 do všech třech 
etap, kdy v  celém projektu byly nejvíce využí-
vány personální šablony. Díky této podpoře je 
po celé období na škole speciální pedagog, kte-
rý pomáhá plnit úkoly plynoucí z vyhlášky o in-

kluzi. V  první etapě byla čerpána také dotace 
na doučování žáků ohrožených školním neúspě-
chem. Od druhé etapy škola využívá navíc per-
sonální šablonu pro kariérového poradce. Vol-
bou povolání provádí všechny žáky školy a  je 
dobré, když na škole pracuje člověk, který se tou-
to problematikou zabývá. Škola v tomto období 
získala také notebooky a tablety pro výuku žáků, 
které byly potřebné zejména v  době distanční 
výuky v roce 2020 i 2021. Velmi zajímavou aktivi-
tou, kterou bylo možné podpořit v druhé etapě 
a škola jí využije také v etapě třetí, jsou projekto-
vé dny. Jedná se o celodenní výukový program 
připravený odborným lektorem ve  spolupráci 
s pedagogem školy. Tyto projektové dny se ko-
nají ve škole i mimo školu. U mimoškolních pro-
jektů je finančně podpořena i doprava na místo 
projektu. V programech dochází k propojování 
učiva napříč jednotlivými vyučovacími předmě-
ty. Celkově škola získala finanční podporu ve výši 
2,7 mil. Kč, kterou využila co nejefektivněji a již se 
těší na zapojení do dalšího operačního progra-
mu s názvem Jan Amos Komenský, který by měl 
být podporou pro aktivity, které se jí osvědčily 
a ve kterých by ráda pokračovala. 
Školám lze tedy jen popřát, aby bylo možné té-
to podpory využívat i v následujících obdobích.
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Odbor rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec zahájil práce na rekonstrukci akvaduktu přes Řečičku. Klíčové práce spočívají v sanaci rukávce kanalizačního potru-
bí, kterou provede společnost TRASKO BVT, s.r.o., Vyškov za cenu bez DPH ve výši 996 050 Kč. Součástí této akce budou rovněž nutné související práce, 
jako je např. sanace betonové konstrukce akvaduktu či přečerpávání splaškových vod po dobu sanačních prací. Předpokládaný termín ukončení rekon-
strukce akvaduktu je 12. listopadu 2021.

Karel Hron

 �ODBOR ROZVOJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

K  volebním urnám během 8. a 9. října při-
šlo přišlo v Jindřichově Hradci celkem 10 879 
voličů, to znamená 64,65 % volební účast, te-
dy zhruba o 1 % méně, než je celostátní prů-
měr. Nejčastěji Jindřichohradečáci volili hnutí 
ANO 2011 (27,73 %), druhá v  pořadí skončila 
koalice SPOLU (26,56 %) a třetí PIRÁTI A STA-
ROSTOVÉ (14,61 %). Pětiprocentní hranici pře-
kročila v Jindřichově Hradci také SPD (7,78 %), 
ČSSD (6,16 %) a Trikolora Svobodní Soukrom-
níci (5,03 %). V porovnání s volbami do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR v  roce 2017 
byla tentokrát volební účast v  Jindřichově 
Hradci o 4 % vyšší. 
Kromě menšího incidentu, kdy si jeden z voli-
čů odmítal nasadit roušku, se volby ve všech 
třiceti volebních okrscích v Jindřichově Hrad-
ci a místních částech obešly bez problémů. 

Jana Říhová 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 v Jindřichově Hradci

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SENIOR centrum se sídlem v Růžové ul. 30/II, Jind- 
řichův Hradec informuje, že jeho činnost je na-
dále v plném provozu. V měsíci listopadu 2021 
zde jsou naplánovány tradiční volnočasové ak-
tivity – kondiční cvičení v  křesílkách, úměrně 
svému zdravotnímu stavu a v přiměřeném tem-
pu, trénování pamě-
ti, probíhající klidnou 
a hravou formou, zá-
klady práce na  PC 
s  možností vyhledání potřebných informací 
na internetu, společenské a deskové hry, při kte-
rých se vzájemně pobavíme. 

Provozní doba SENIOR centra zůstává i  nadále 
ve stejném čase.  Nebojte se a přijďte mezi nás.
Mimo tyto stálé, pravidelné aktivity přijede v úte-
rý 16. listopadu 2021 od 9.00 do 11.00 hodin 
do SENIOR centra Poradenské centrum Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých z Tábora. Do SE-
NIOR centra může přijít kdokoli, kdo potřebuje 
v této oblasti poradit (seznámení se sluchadlem, 
jeho ovládání, jak se o  sluchadlo starat, čištění 
koncovek v ultrazvukové čističce, výměna hadič-
ky k individuální tvarovce).
22. listopadu 2021 v 10.00 hodin pořádá SE-
NIOR centrum přednášku na  téma Bylinky, 

na které vystoupí Zuzana Kořínková. Přijít může 
každý, kdo se chce o bylinkách něco zajímavého 
dozvědět. Přednáška se bude konat v  prosto-
rách SENIOR centra, v Růžové ulici č. 30/II, Jind- 
řichův Hradec.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpora 
služeb nedefinovaných v  zákoně č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách v  rámci realizace projektu 
„Senior centrum 2021“.
Přejeme všem krásné podzimní dny.

Zdeňka Šindelářová

Listopadové dění v SENIOR centru
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10. září
Bez zadrženého řidičského průkazu se vydal 
v pátek hodinu po poledni muž (26 let) brázdit 
jindřichohradecké ulice tak nešikovně, že jeho 
jízda neunikla pozornosti patrolujících kolegů. 
Ti dodávku, do které usedl bez svolení zaměst-
navatele, zastavili po nedovoleném projetí pěší 
zóny v Jarošovské ulici. Po předání hlídce kole-
gů z Obvodního oddělení Policie ČR pro pode-
zření z trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí bylo zcela bez pochyb, že zadrže-
ný řidičský průkaz odpočívá na zcela správném 
místě.  
14. září
Podezření z trestného činu neoprávněné opat-
ření platebního prostředku si odnesl v  úterý 
před šestou odpoledne z lavičky v Panské ulici 
Hradečák (63 let), který svůj život nejen že pro-
hospodařil, ale tím, že potracenou peněženku, 
která obsahovala dvě platební karty a  chor-
vatskou měnu, jak se patří neodevzdal, si ještě 
do svých prázdných kapes nasypal několik vět 

 �Výpis z událostí

ze stránek trestního zákoníku. A protože je jeho 
tvář neomylně vryta do mozku městského ka-
merového systému, kterým bylo jeho počínání 
zpětně dohledáno, byl smutný příběh se šťast-
ným koncem předán orgánům činným v trest-
ním řízení. 

16. září
Pět bodů a  tisícovku k  tomu si odnesl z  na-
ší služebny „pilot“ (61 let), který ve  čtvrtek 
šest minut po půl osmé ráno nejen že neviděl 
červenou barvu světla semaforu na  Nábřeží 
Ladislava Stehny, ale neviděl ani školáky, kteří 
museli z  přechodu pro chodce kvapem zpát-
ky na chodník. Naštěstí vše zaregistroval kole-
ga dohlížející na bezpečnost přechodu a také 
městský kamerový systém. 

9. října
Ve šlépějích svého, o mnoho slavnějšího kolegy 
vstoupil v sobotu po ránu do volební místnosti 
na sídlišti Hvězdárna kandidát (56 let) nejmeno-
vané politické strany. S ohledem na jeho před-
chozí, totožné veřejné výstupy lze předpoklá-
dat, že jeho přítomnost se odehrála za účelem 
volební účasti a  nikoli proto, aby přezkoumal 
trpělivost volební komise. Na poučení a výzvu, 
aby své dýchací cesty opatřil patřičnou ochra-
nou, reagoval utkvělou myšlenkou, že nařízení 
Ministerstva zdravotnictví ČR bylo soudně zru-
šeno. Přestupek byl po zadokumentování po-
stoupen krajské hygienické stanici. 
----------------------------------------------------------
Po útoku alkoholem notně posilněných a o je-
denáct let mladších nájezdníků skončil v  so-
botu před pátou odpoledne na  zemi průjez-
du nájemního domu na  náměstí Míru muž 
(47 let). Zakrvácenou hlavu a tělo zasažené ne-
sčetnými kopanci si vysloužil pouze proto, že 
přišel na  dvorek domu pomoci své partnerce, 
kterou postihly diagnostikované zdravotní kom-
plikace. Agresoři, přebývající na  stejné adrese 
a  neomylně zapsaní v  rejstříku policejních slo-
žek, se tak v brzké době dozvědí něco málo ze 
stránek zákona o některých přestupcích, a pasáž 
o možné výši pokut je rozhodně nepotěší. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR

Dne 15. září řídil dopravní policista nprap. Ji-
ří Punda své soukromé vozidlo z Jindřichova 
Hradce. Vracel se domů z nákupu přes obec 
Políkno do  obce, kde bydlí. Právě za  Polík-
nem kolem 10. hodiny dojel muže (rok na-
rození 1953), který řídil moped značky Jawa 
(tzv. babetu). Řidič mopedu se najednou za-
čal za jízdy i s motocyklem prudce kymácet, 
až upadl i  s  mopedem na  vozovku. V  mo-
mentě, kdy se udeřil hlavou o  vozovku, mu 
spadla helma a  už se nehýbal. Pan Punda 
neváhal, ihned zastavil své vozidlo a  běžel 
ke zraněnému. Viděl, že řidič mopedu viditel-
ně nedýchá, na hlavě má krvavý šrám a teče 
mu krev z nohy. Policista ihned zavolal na tís-
ňovou linku 112. Zde ho přepojili na operá-
torku zdravotnické záchranné služby, která 
pana Pundu instruovala, jak zraněnému nej-
rychleji a  nejlépe pomoci. Policista přeto-
čil zraněného, který téměř vůbec nedýchal, 
z boku na záda a ihned započal s masáží srd-
ce. Po  několika minutách cítil, že se dýcha-
cí cesty zraněnému uvolnily. V masáži srdce 
policista neustále pokračoval až do příjezdu 
rychlé záchranné služby, což mohlo trvat nej-
méně šest minut. Poté hasiči přenesli zraně-
ného na nosítkách do vrtulníku, kterým byl 

 �Dopravní policista zachránil 
lidský život a naplnil heslo  
"Pomáhat a chránit"

přepraven do nemocnice v Českých Budějo-
vicích. Zde byl hospitalizován.  
Po  několika dnech od  dopravní nehody 
přišla policistovi domů poděkovat man-
želka zraněného, která uvedla, že dle zdra-
votníků jeho včasný a duchapřítomný zá-
sah jejímu manželovi zachránil život.
Nprap. Jiří Punda se svým kolegům policis-
tům o záchraně života řidiče mopedu zprvu 
vůbec nezmínil. Jak sám říká, „to by přece udě-
lal každý…“. Svým příkladným chováním po-
licista z dopravního inspektorátu Jindřichův 
Hradec do puntíku naplnil heslo policie „Po-
máhat a chránit“. 

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 �NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
Každý měsíc vám v  této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších 
a nejvíce „lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _
hradec_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžasných 
fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, 
kterou stojí za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_
oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví 
i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Lubomír Beran

Nikola Jandečková @nikjannMichal Žoudlík @michalzoudlik

Boryana Yankova @bi_iankova

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 9. 2021 do 10. 10. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Vlastimil FÜLLSACK Rodvínov 11. 2. 1946 14. 9. 2021

Jarmila PEŘANOVÁ Jindřichův Hradec 25. 12. 1943 14. 9. 2021

Miloslava CHYTROVÁ Kostelní Radouň 29. 3. 1950 16. 9. 2021

Milan HOMOLA Jindřichův Hradec 6. 10. 1968 16. 9. 2021

Hana PRŮŠOVÁ Strmilov 24. 5. 1961 17. 9. 2021

Miroslav ŠVEC Nová Bystřice 11. 12. 1953 16. 9. 2021

František HOUSKA Pleše 28. 10. 1940 22. 9. 2021

Anna JANŮ Jindřichův Hradec 16. 3. 1938 23. 9. 2021

Petr MANN Chlum u Třeboně 11. 9. 1947 25. 9. 2021

Josef MYSLIVEČEK Plavsko 16. 1. 1957 25. 9. 2021

Kristina HEJDOVÁ Kunžak 2. 1. 1940 26. 9. 2021

Olga ZAHRADNÍKOVÁ Jindřichův Hradec 27. 9. 1941 27. 9. 2021

Jana LUKASOVÁ Jindřiš 3. 12. 1945 27. 9. 2021

Marta REISNEROVÁ Jindřichův Hradec 29. 6. 1947 29. 9. 2021

Miloslav BÁRTŮ Vlčetínec 31. 7. 1944 3. 10. 2021

Marie MATIÁŠKOVÁ Nová Včelnice 22. 1. 1935 3. 10. 2021

Ing. PaveL MILLER Jindřichův Hradec 27. 6. 1937  4. 10. 2021

Jaroslava HARUDOVÁ Jindřichův Hradec 11. 5. 1952 5. 10. 2021

Jitka POHLOVÁ Vlčice 22. 1. 1984 7. 10. 2021

Václav MOL Číměř 30. 7. 1930 7. 10. 2021

Jiří JANÍK Jindřichův Hradec 24. 4. 1945 7. 10. 2021

Karel KNOBLOCH Jindřichův Hradec 12. 12. 1956 9. 10. 2021

Karel ZAJAN Jindřichův Hradec 10. 9. 1936 10. 10. 2021

Ph.Mr. Vlasta HEINIGEOVÁ Jindřichův Hradec 19. 6. 1920 10. 10. 2021

Marie ŠENKÝŘOVÁ Jindřichův Hradec 18. 10. 1929 10. 10. 2021

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí
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teli a známými zvěčnělého 1550 Kč. Celkový ob-
nos 2970 Kč bude po zakoupení 6% investiční 
půjčky, projednávané prostřednictvím městské 
spořitelny, vinkulován Nadaci Zděňka Bachra-
cha pro stud. třídy VI. Gymn. v J. Hradci. 

Nová školní budova 
pro českou školu má býti postavena v Radouň-
ce na  obecním pozemku při vstupu do  obce 
směrem od J. Hradce. Tak usnesla se doporučiti 
úřední komise, konaná v Radouňce dne 21. lis-
topadu.
Velká krádež v  zlatnickém a  hodinářském závodě v  Ha-
vlíčkově ulici
V noci z pátku na sobotu (z 18. na 19.) vloupa-
li se dosud neznámí pachatelé do hodin. a zlat-
nic. závodu pana J. Maurera a způsobili škodu 
do více deset tisíců korun jdoucí. 
Pancéřová síň
zřízená právě Jindřichohradeckou spořitelnou, 
jest nejlepší ochranou proti krádežím vloupá-
ním, které v nynější době tak často se vyskytují, 
i proti ohni. Poukazujeme na dnešní insert. 
----------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka:
hodiny pro veřejnost v pondělí a ve středu v ča-
se 12.30−15.30 hodin, návštěvu objednávejte 
e-mailem nebo telefonicky: behalova@mjh.cz, 
tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová

Cray-ové Mukové, provdané v  severní Africe, 
jež vzácnou obětavost projevila věnováním 4 L, 
které změněny daly 1596,60 K. Příkladná štěd-
rost této paní nejlépe vyjadřuje nadšení našich 
uvědomělých lidí dlících v cizině, kteří ochotně 
pomáhají zachovati památku těžkých obětí při-
nesených našemu osvobození. 
Klub cyklistů Čechie
pořádá zítra věneček v sále p. Kadlce. Je to první 
společné vystoupení zmíněného klubu a dou-
fáme, že všichni sportovci i nesportovci dají si 
na věnečku dostaveníčko. Nashledanou. 
Sport
V  neděli uspořádal S.K. prvý výlet s  rohačka-
mi. Za  vedení pana nadpor. Blovského dotáh-
ly na Kobylí hůru. Slibovaná trať však nevyho-
vovala, proto výprava vzala za vděk kratší, však 
v očích účastnic hrůzu vzbuzující strání. Po na-
bažení se jízdy, nastoupen další pochod do Ro-
dínova, kde při výborné kávě očekáván příjezd 
vlaku, kterým za veselé nálady celá společnost 
vrátila se zpět. Příště nashledanou.
Záchrana hradu Landštýna
Státní památkový úřad pro Čechy, němec. od-
dělení, vypracoval již v roce 1920 program zajiš-
tění zříceniny Landštýna, by zachránil tuto, kte-
rá má nejen význam dějinný, ale i krajinný, před 
další zkázou. 

25. listopadu 1921
Stipendium Zd. Bachracha pro studující VI. tř. gymnasia 
v Jindř. Hradci. 
K  uctění památky zvěčnělého p.  Bachracha 
věnovala rodina jeho 1000 Kč „Podpoře“ (ov-
dovělá choť 500 Kč, bratr Karel 500 Kč), přáte-
lé a  známí zvěčnělého porůznu 420 Kč, kvito-
vaných v Ohlase od Nežárky dne 11. listopadu 
1921, pan sládek Josef Slavík odevzdal jako vý-
těžek sbírky pro nadaci Bachrachovu mezi přá-

11. listopadu 1921
100. výročí narozenin K. H. Borovského
oslaveno bylo též v loutk. divadle N.J.P. minulou 
neděli. Jeviště bylo vkusně vyzdobeno národní-
mi barvami a květinami, uprostřed pak stálo Ha-
vlíčkovo poprsí. V krátkém proslovu, jejž před-
nesla loutka sokol, osvětlen byl dětem význam 
Havlíčkův pro náš národ. Na  to za  doprovo-
du hudby zazpívána byla Havlíčkova písnička, 
po níž opakovala se výpravná hra Sirotek v Rad-
hošti zpracovaná dle národní báchorky. 

Divadlo
V  prvých dnech druhé polovice listopadu za-
končí sl.  M. Matoušková Jiráskovou Vojnarkou 
svůj letošní divadelní program. Aby představe-
ní, jež má být holdem Mistru Jiráskovi, vyznělo 
co nejdůstojněji, pozvala pořadatelka k pohos-
tinské hře pana Jaroslava Hurta, věhlasného 
dramatického umělce, režiséra Národního diva-
dla a profesora státní konservatoře v Praze, jenž 
se ochotně ujal role Antonína. Je jistě známo, 
že pan Jaroslav Hurt již od útlého svého mládí, 
kdy v našem Hradci studoval, lne k němu láskou 
skoro krajanskou. 
Doporučujeme
P.T. obecenstvu denní a večerní kursy střihačské 
školy Chic Parisien pí. A. Kremanové, které za-
čnou v pondělí dne 28. t. m. v místnostech ho-
telu Kasper. 
Podezřelý pes
tyto dny přiběhl do dvorku u domu p. J. Schne-
idra pes a pokousal zde si hrající 4leté děvčátko 
rotmistra p. J. Schneidra. Děvče bylo dopraveno 
k lékaři a po psu zahájena honba. Týž byl koneč-
ně dostižen za Lišným dvorem a zde p. rest. Ze-
lenkou dobře mířenou ranou zastřelen. 
18. listopadu 1921
Poděkování
Výbor pro postavení pomníku padlým legio-
nářům vzdává tímto veř. dík vážené pí.  Kam. 

31. října 1921 uplynulo sto let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Ohlas od Nežárky se připojil k připomenutí vý-
znamné osobnosti přetištěním projevu profesora J. Lamače na  schůzi Národní demokratické strany v  Jindřichově 
Hradci. Ve městě připomíná Borovského také pamětní deska na Hotelu Concertino – Zlatá Husa, kde přespal na své 
cestě do vyhnanství v prosinci 1851. Při jeho odjezdu ho prý z Jindřichova Hradce vyprovázelo plné náměstí lidu se 

smeknutými klobouky. V jindřichohradeckém muzeu je do 6. ledna 2022 instalována výstava PERIODICKÁ PAMĚŤ – Ohlas od Nežárky v impériu médií, 
na níž je vystaven týdeník Slovan, který vydával Karel Havlíček Borovský v Kutné Hoře v letech 1850–1851. Zhlédnout můžete i další významné české peri-
odické tisky spojené s vlastenci 19. století, s nimiž se osobně znal místní tiskař Alois Landfras, např. beletristický časopis Čechoslav připravovaný Václavem 
Rodomilem Krameriem, časopis poučujícího a obveselujícího obsahu Hyllos, připravovaný ve spolupráci V. R. Krameria a Jana Hýbla nebo Květy české, které 
redigoval Josef Kajetán Tyl. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Srdečně zveme širokou veřejnost a  všechny příznivce Hospicové péče 
sv. Kleofáše a výtvarného umění na první ročník Dobročinné aukce umě-
leckých děl. Pečlivý výběr celkem 48 olejomaleb, fotografií, akvarelů, li-
tografií, koláží, keramiky a dalších různých objektů budete mít možnost 
si prohlédnout na  předaukční výstavě v  přízemí Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií v  Jindři-
chově Hradci od 4. do 12. listopadu 2021. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. od 
17.00 hodin s hudebním doprovodem Julie 
Noskové (zpěv).
Samotná aukce vedená moderátorem  Karlem Slámou bude  probíhat 
v sobotu 13. listopadu od 16.00 hodin v suterénu MF a MOM. Sou-
částí akce bude vystoupení skupiny Antikvartet Dušana Vančury.
Dobročinná aukce je pořádána ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním 
centrem Jindřichův Hradec, p. o., pod záštitou starosty města Jana Mlčá-
ka a za přispění řady sponzorů, kterým patří velké poděkování.
Do rozpočtu hospice poputuje celý výtěžek dobročinné aukce. Podpora 
od dárců znamená svobodu a nezávislost při péči o pacienty a možnost 
sledovat jediný cíl: umožnit pacientům a jejich rodinám strávit poslední 
společné chvíle co nejlépe a podle jejich přání. 
Velký dík rovněž patří všem umělcům, kteří bezplatně věnovali svá díla 
do této aukce. Bez jejich přispění by tato dobročinná akce nemohla exi-
stovat.
Všechna díla si již nyní můžete prohlédnout na webových stránkách Hos-
picové péče sv. Kleofáše: www.kleofas.cz/aukce.
Vybírejte, dražte a  bavte se při aukci ve  prospěch Hospicové péče 
sv. Kleofáše! 

Petra Pfeiferová a Vladimír Nosek

 �Dobročinná aukce uměleckých děl  
pro Hospicovou péči sv. Kleofáše

Dne 10. listopadu 2021 od 16.00 hodin pořádá Hospicová péče sv. Kleofáše další Setkání pečujících. Je určeno pro všechny, kteří pečují o své-
ho blízkého. Smyslem setkání je možnost neformálního sdílení zkušeností pečujících, vzájemná podpora a také prostor pro odpočinek. Můžete 
zde bez obav promluvit, podělit se o své zkušenosti a získat zkušenosti nové. Setkání je zdarma a malé pohoštění bude připraveno. 
Místo konání: Husova 156, Jindřichův Hradec
Uvítáme nahlášení vaší účasti předem na tel. č.: 733 105 087 nebo na e-mailu: irena.zykova@kleofas.cz

Petra Pfeiferová

 � Setkání pečujících

13. listopadu 2021 od 16 hodin
Koncertní sál (suterén)
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií
Jindřichův Hradec
Hudební doprovod: Antikvartet Dušana Vančury       

Předaukční výstava od 4. 11. do 13. 11. 2021 v přízemí MFMOM
Vernisáž výstavy — 4. listopadu od 17 hodin
Hudební doprovod: Julie Nosková — zpěv

Dobročinná aukce 
uměleckých děluměleckých děl
pro Hospicovou péči sv. Kleofáše

V neděli 3. října letošního roku se v Českých Bu-
dějovicích uskutečnilo krajské kolo soutěžní 
přehlídky scénického tance. Akce se zúčastnili 

 � Soutěž ve scénickém tanci měla i jindřichohradecké zastoupení
tanečníci ze základních uměleckých škol, do-
mů dětí a mládeže a ostatních tanečních škol 
z Jihočeského kraje.
Základní uměleckou školu V. Nováka v  Jindři-
chově Hradci zastupovala Kristýna Gulykášo-
vá s vlastní choreografií Vločka mezi vločkami, 
za  kterou získala pamětní list a  pochvalu lek-
torského sboru za  invenční přístup k  tématu. 
Žákyně II. stupně s  choreografií Sirény získa-
ly od poroty ocenění za vizuální ztvárnění té-
matu. Největší úspěch zaznamenaly dívky ze 
7. ročníku s choreografií Mezitím v mikrosvětě, 
která jim přinesla nominaci a postup na celo-
státní přehlídku scénického tance v Kutné Ho-
ře (12.–14. listopadu 2021). Všechna děvčata se 
na  přehlídku připravovala pod vedením Nadi 
Kabelové.

Gratulujeme, děkujeme za  vzornou reprezen-
taci školy a přejeme hodně úspěchů a krásných 
zážitků v Kutné Hoře!

Hana Stráníková
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CHCETE NÁS?
Goldie
kočička, narozena 8/2020, 
kastrovaná 
Goldie je mazlivá kočička, je 
mladá a plná energie a potře-
buje prostor a  společnost. Ur-
čitě by byla ráda za  kočičího 
parťáka, se kterým by si vyhrála a který by ji uměl usměrnit. Noví 
majitelé se musí připravit, že je potřeba se jí věnovat, protože po-
kud jí nebude dobře, reaguje agresivně. Musí si hodně hrát, aby 
ventilovala přebytečnou energii, pak je v pohodě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
Kamík
kocourek, cca 2−3 roky, kastro-
vaný
Kocourek je hodný, čistotný 
a  po  zvyknutí je to mazlíček. 
Hledáme pro něj domov s by-
dlením uvnitř a přístupem ven 
nebo do bytu k další kočičce.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
Rallye
kočička, cca 5 měsíců
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce. Rallye je ma-
lé aktivní kotě. Je velmi zvída-
vá a miluje mazlení. Je čistotná, 
na  kočičí záchůdek chodí bez 
problémů. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
Felonius
kocourek, narozený 23. 6. 2021
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce.  Felonius je 
již samostatný, baští granulky 
i  konzervy. Je zvyklý na  koči-
čí kolektiv. Je to aktivní, hravé 
a zvídavé kotě.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
Ginevra
kočička, narozena cca na přelo-
mu dubna a května 2021
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce. Ginevra je vel-
mi mazlivá, milá, hravá a  čis-
totná kočička. Je zvyklá na své 
kočičí sourozence. 
Kontakt pro zájemce 
- 775 390 034 
(Jindřichův Hradec)
Kostička
kočička, narozená cca v  polovi-
ně srpna 2021
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce. Kočička je vy-
mazlená, neskutečně milá a čis-
totná.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

Máte dluhy a chcete je řešit? Slyšeli jste o legislativních změnách, 
ale ztrácíte se v paragrafech? Nevíte, jestli můžete požádat o od-
puštění úroků a nákladů exekuce? Říká vám něco „milostivé lé-
to“? Přijďte se poradit k nám do krizového centra THEIA. O co se 
jedná?
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen le-
tos v červenci. Tato jedinečná a neopakova-
telná příležitost umožní desítkám tisíc lidí 
vymanit se z dluhové pasti. Čas na řešení je 
ale velmi omezený. Běží od 28. října 2021 
do 28. ledna 2022. Lidem, kteří spadli kvůli 
dluhům u státních institucí do exekuce, bu-
dou odpuštěny veškeré úroky, poplatky ad-
vokátům či penále. Na dlužníkovi tak bude 
pouze zaplatit jistinu a  750 Kč + DPH exe-
kutorovi za uzavření exekuce. Milostivé lé-
to tak představuje šanci pro velké množství 
lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu 
důstojný život. 
Dluhy, které lze odpustit, musí být vymá-
hány exekutory a původním dlužníkem by-
la veřejnoprávní instituce. Pomůžeme klientům tyto skutečnosti zjistit 
a ověřit, zda jejich situace do tzv. milostivého léta spadá a mají na tu-
to „úlevu“ nárok. Veřejnoprávním věřitelem jsou například obecní 
a  městské úřady, nemocnice, technické služby obcí a  měst, doprav-
ní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize apod. 
Podmínkou je k  vyčíslenému dluhu (jistině) připočítat 750 Kč + DPH 
(náklady na zastavení exekuce). Při dodržení celého postupu exekutor 
ukončí exekuci. 
Na co si dát pozor?
Jste již v oddlužení (insolvenci)? Byl vám uložen peněžitý trest (uložený 
v trestním řízení pro úmyslný trestný čin na pohledávky z důvodu ma-
jetkové či zdravotní újmy) nebo dlužné výživné? Na takové situace se 
bohužel Milostivé léto nevztahuje.
Jednejte rychle. Nabízíme možnost konzultace vaší situace a po-
moc v celé záležitosti a podání žádosti. Naše služby poskytujeme 
bezplatně v rámci sociálních služeb. 

Kontakty na naše pracoviště:
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Adresa: Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontakty: Bc. Tereza Opelková (tel. č.: 771 127 869 / opelkova@theia.cz) 
Na  konzultace se doporučujeme objednávat. Více informací najdete 
na: www.theia.cz

Barbora Čechová 

 �Milostivé léto = šance, 
jak se vymanit z některých dluhů
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Motto: „Protože jsem žila tak dlouho a za se-
bou nechala tolik lidí, zjistila jsem, že nás tolik 
netíží, že tu s námi mrtví už nejsou, ale slova, 
která mezi námi zůstala nevyřčená.“

(Stará anglická modlitba)

Je listopad, čas dušičkový. Když projíždíme 
kolem hřbitovních zdí, vidíme za nimi světla. 
To, co jsme si nestihli dopovídat s našimi mi-
lými, mnohdy doří-
káváme u zapalová-
ní svíčky. A  ti, kteří 
s  námi ušli kus ces-
ty životem, v nás zů-
stávají. Jejich slova, 
jejich oblíbené kni-
hy, písně, činnosti. Jejich stopy. A listopadové 
dny nám nabízejí čas, kdy můžeme přemýšlet 
a spoustu věcí dopovídat či dovzpomínat.

Povídání a  vzpomínky máme i  u  nás v  Ok-
nech. Vzpomínky, které už nemůžeme sdílet 
s  jejich aktéry, se váží momentálně ke  třem 
lidem, kteří s  námi ušli kus cesty.  Ten první 

 � ČAS SDÍLENÍ

Každé úterý si společně zpíváme a  vzpomínáme 
i na ty, kteří s námi ušli kus cesty.

Setkání vedoucích pracovišť se správní radou nad 
hodnocením strategického plánu. Naším pracov-
ním světem nás provázel Jan Šesták.

byl čtyřicátník na vozíčku, pan M. Měl v živo-
tě veliké štěstí, protože se narodil do milují-
cí rodiny a měl laskavou péči. Měl také těžký 
životní úkol – žít ve  velmi málo pohyblivém 
těle a  na  vozíčku. Jeho duše prožívala výš-
ky i  hloubky. Výšky plné drobných radostí 
a hloubky nepřijetí situace, obav, strachu, lí-
tosti. My v Oknech jsme s ním zažívali mno-
ho hezkých chvil. Rád zpíval a miloval písnič-
ku Montgomery. Ta píseň velmi často zní při 
našich úterních „Zpívánkách“. Ti, kteří ho měli 
rádi, obvykle řeknou: „Tak a teď Montgomery! 
Za našeho M.“ Ten druhý, dobrovolník pan P., 
s námi strávil táborový týden v Chlumu u Tře-
boně. Asistoval tehdy jednomu z našich nevi-
domých přátel a byl velmi laskavý, otcovský, 
pečující. Ani jeho osud nebyl úplně snadný. 
Jeho biologičtí rodiče se jej vzdali, ale do-
mov mu darovala adoptivní rodina. Vlastní 
rodinu nezaložil. Po  smrti obou adoptivních 
rodičů ztratil motivaci a octl se na společen-
ském dnu. Složitě se z něj dostával. Zásadně 
jej podpořilo zdejší evangelické společenství, 
které mu pomohlo najít zázemí. Z dob roze-
vlátého života si odnesl velké zdravotní po-
tíže a tělo jej zradilo lehce po padesátce. I on 
měl štěstí. Společenství se s  ním důstojně 
a  laskavě rozloučilo pohřbem v  kostele. Pro 
nás v  Otevřených Oknech zůstává jeho ob-
raz laskavého a pečujícího dobrovolníka. Pro 
něj si zpíváme táborovou hymnu toho roku, 
který s  námi pobýval. A  tou třetí milou oso-
bou, kterou si neseme v  srdcích dál, je pa-
ní J. Chodívala do ambulantní služby a měla 
moc ráda chvíle společného čtení a vyprávě-
ní. I  její tělo jí dávalo velká omezení ve spo-

lečenském kontaktu. Nicméně – když mohla, 
den ve službě si náležitě užila. Zvláštním, výji-
mečným, těžkým i laskavým zážitkem pro nás 
byl její odchod. Odešla u nás, ve chvíli, kdy si 
s asistentkou četly, seděly vedle sebe. Skáce-
la se a  přestala dýchat. Přivolaná záchranka 
bojovala téměř hodinu marně. Nejsme zdra-
votníci, tak jsme tento zážitek docela dlouho 
zpracovávali. Nakonec nás uklidnilo poselství 
jejího odchodu. Neodešla osaměle, za  plen-
tou nebo sama v pokojíčku. Odešla ve chvíli, 
kdy jí byla věnována soustředěná pozornost. 
A to je ona základní potřeba každého z nás – 
být alespoň na chvíli pro někoho tím nejdůle-
žitějším a jedinečným.
Abychom tuto realitu dokázali žít a předávat 
dál, musíme mít potřebu přijetí naplněnou 
i vzájemně mezi sebou. Proto spolu zpíváme, 
mluvíme, pracujeme. Abychom o sobě věděli 
a znali své cíle a svá směřování, občas se ve-
doucí jednotlivých pracovišť setkají s  exter-
ním průvodcem Janem Šestákem, poohléd-
nou se za  etapou, kterou prošli, sdělí si, co 
bylo dobře a  co je třeba zlepšit. Protože po-
kud chceme dobře doprovázet, občas je třeba 
nechat se doprovázet. A užívat si bezpečného 
dialogu s lidským, ale dobře erudovaným od-
borníkem. Aby mezi námi nezůstala viset ne-
vyřčená slova, která by nám chyběla, která by 
nás tížila.
Milí přátelé, přeji vám světlo do  myšlenek, 
vzpomínání i  hledání a  obnovování dialogů. 
Ať jsou s vámi všichni ti, které milujete a po-
třebujete. A nebojte se říkat jim krásná slova, 
dokud je čas!

Drahomíra Blažková

Při zpívání si občas zacvičíme i zatancujeme.

Po  dlouhé přestávce vynucené pandemií se 
opět rozbíhá nový cyklus přednášek a  besed 
pořádaných Klubem historie letectví Jindři-
chův Hradec ve  spolupráci s  Muzeem Jindři-
chohradecka a Aeroklubem Jindřichův Hradec. 
A hned první téma je skutečně netradiční.
Víte, kdo jsou, jak žijí a  pracují tzv. ferry pilo-
ti? Něco málo z  jejich života se pokusí odhalit 
na  konkrétních příkladech přeletu dvou spor-
tovních letounů ze vzdálených míst v zahrani-
čí Aleš Ferra st. a Filip Klíma. V kokpitu letounu 
Piper PA28 Cherokee společně prolétneme tra-

 � Jak se stát ferry pilotem aneb Přelet z Finska a Itálie do Jindřichova Hradce

Filip Klíma a Aleš Ferra st. v kokpitu Zlínu Z-526 bě-
hem přeletu z finského Lahti do Jindřichova Hradce.

su 1400 km z italské Sicílie a posléze českoslo-
venského Zlínu Z-526 z finského Lahti po trase 
dlouhé dokonce 1800 km do Jindřichova Hrad-
ce. Vyprávění obou pilotů jindřichohradeckého 
aeroklubu bude doplněno kolekcí zajímavých 
leteckých snímků. Srdečně zveme co nejširší 
veřejnost, vstup je volný!
Akce se uskuteční v  pátek 12. listopadu 
2021 od  18.00 hodin v  konferenčním sále 
Muzea Jindřichohradecka. 

Vladislav Burian, Filip Klíma
Foto: Filip Klíma
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Jindřichohradecký zpravodaj představil 
v červenci 2021 příběh osádky bombardo-
vacího Wellingtonu Mk.IC KX-T (T2990) ve-
litele F/Sgt Viléma Bufky z 311. čs. bombar-
dovací perutě RAF. Letoun byl po  půlnoci 
23.  června 1941 v  čase 2,13 sestřelen nad 
Nizozemím německým nočním stíhačem Bf 
110 od 4./NJG I. Smrtelný útok přežil pouze 
jeho kapitán. 
Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává, zda 
se ostatky všech pěti zbývajících letců nachází 
v místě, kde se hořící letoun před osmdesáti le-
ty zabořil do mokřadu poblíž vesnice Nieuwe 
Niedorp asi šedesát kilometrů severozápadně 
od Amsterodamu. Trosky stroje ležely několik 
metrů pod povrchem země na pozemku neda-
leko farmy rodiny van Eten. Objasnění případu 
by měly přinést závěry archeologického a an-
tropologického výzkumu nizozemských od-
borníků, které nyní probíhají.
Vyzdvižení letounu se věnovaly četné repor-
táže nejrůznějších médií včetně České televize 
a jejího zahraničního reportéra Martina Dolan-
ského. Tématu se rovněž ujal dlouholetý re-
daktor ČT Aleš Hazuka, který pro své příspěv-

 �Na ČT24 se odehrál příběh Wellingtonu Mk.IC KX-T (T2990)
ky čerpal mimo jiné z  archivních a  terénních 
dokumentů Klubu historie letectví Jindřichův 
Hradec. Členové tohoto klubu navštívili mís-
to dopadu letounu během svých zahraničních 
expedic celkem dvakrát a pořídili zde řadu vi-
deonahrávek a fotografií. Některé tyto zázna-
my Vladimíra Vondrky se objevily v televizním 
dokumentu v  pořadu Devadesátka v  pátek 
8. října na ČT24. V živém vysílání z Kavčích hor 
se redaktorka Zuzana Tvarůžková ptala nejpr-
ve spoluautora reportáže Aleše Hazuky, poté 
historika a  dlouholetého archeologa Muzea 
Jindřichohradecka Vladislava Buriana, dále bý-
valého vojenského stíhacího pilota Mjr.  Jaro-
slava Morochoviče a  leteckého historika Pav-
la Vančaty. V  přímých vstupech se z  Bruselu 
přihlásil Martin Dolanský, za pozůstalé po tra-
gicky zemřelých aviaticích hovořil Zdeněk 
Smrček. Otázky mířily na události osudné no-
ci po sestřelení letounu, na způsob vyzdviže-
ní jeho trosek, jejich výzkum, na pietní uložení 
ostatků letců a mnohá další témata. 
Odborná veřejnost i pozůstalí rodinní přísluš-
níci nyní netrpělivě čekají na  výsledky antro-
pologického výzkumu a  DNA testů, které by 

měly objasnit, zda přímo v letounu T2990 vy-
hasly životy pěti nebo pouze tří našich aviati-
ků, jak uvažuje jedna z hypotéz. Finančně ná-
ročné určení DNA může trvat více než půl roku. 
Až poté by mohl být konečně dovyprávěn pří-
běh pěti mužů, kteří před více než osmdesá-
ti lety položili své mladé životy za osvobození 
rodného Československa.  

Vladislav Burian
Foto: archiv autora

Krátce po vysílání ve studiu České televize na Kav-
čích horách v pátek 8. října 2021. Na snímku jsou 
Vladislav Burian, Pavel Vančata, Zuzana Tvarůžko-
vá, Jaroslav Morochovič a Aleš Hazuka. 

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diashow Martina Loewa „DUBAJ“ dne 8. listopadu 
od 19.00 hodin do kinosálu.
Hypermoderní až megalomanské velkoměsto je jako oslňující zjevení v poušti na břehu smaragdo- 
vého moře. Bohatství a luxus tu rámují rušné ulice a skleněné mrakodrapy, ale v jejich stínu ob-
jevíme i autentické trhy exotického zboží či letité dřevěné bárky arabských obchodníků. 
Více informací na: www.promitani.cz 

 �KD Střelnice zve na diashow, do divadla a na koncerty

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní komedii Michaela Englera „ZNOVU A LÍP“ 
dne 9. listopadu od 19.00 hodin do divadel-
ního sálu. Divadlo Příbram. Divadelní před-
platné skupiny A. V režii Martiny Krátké hra-
jí: Kristýna Frejová, Václav Vašák / Luboš 
Veselý / Zbyšek Humpolec, Klára Cibulková / 
Marcela Holubcová, Marek Daniel, Jana Ko-
zubková / Klára Cibulková / Petra Mikulková.

Kulturní dům Střelnice zve všechny příz-
nivce a obdivovatele zpěváka Jiřího Sche-
lingera na vzpomínkový taneční večer, kte-
rý se uskuteční v úterý 16. listopadu 2021 
od 18.00 hodin v divadelním sále v rámci 

projektu „Jiří Schelinger 70“. K tanci a po-
slechu zahraje kapela „Jiří Schelinger Me-
mory Band“ se zpěvákem Lubošem Rosen- 
kranzem. Jako host vystoupí hráč na bicí ná-
stroje Josef Havlíček, člen původní skupi-
ny Jiřího Schelingera. Celým večerem bude 
provázet dcera Jiřího Schelingera Andrea 
Schelingerová. Během večera bude možné 
také zakoupit upomínkové předměty připo-
mínající nedožité 70. narozeniny zpěváka. 
Jiří Schelinger byl československý hardrocko-
vý zpěvák s  nezaměnitelným hlasem, který 
nazpíval mnoho oblíbených písní, např. Holu-
bí dům, Jahody mražený, Sim sala bim a dal-
ší. Svoji hudební kariéru začínal v  roce 1973 
v  kapele Faraon Karla Šípa, poté přestoupil 

do kapely Františka Ringo Čecha a v roce 1980 
vznikla Skupina Jiřího Schelingera. Populární 
zpěvák krátce po oslavě svých 30. narozenin 
zahynul 13. 4. 1981 za dosud nejasných okol-
ností po skoku do Dunaje z  jednoho z brati-
slavských mostů. 
V rámci večera si diváci budou moci užít zpě-
vákovy písně v  téměř autentickém podání 
a zavzpomínat na zpěváka, který byl nezamě-
nitelným díky svému hlasovému projevu a je 
dodnes považován za  jednoho z  nejlepších 
českých hardrockových zpěváků.
Více informací o prodeji vstupenek na vzpo-
mínkový večer „Jiří Schelinger 70“ najdete na: 
www.kultura.jh.cz, na  facebookovém profilu 
KD Střelnice a na plakátech.

Situační komedie o  lásce, manželství a  pře-
hodnocování. Marek je populární spisovatel, 
má rád drahé pití, mladší ženy a  obdiv. Vě-
ra je jeho manželka a už toho má dost. Tedy 
rozvodové řízení, dělení majetku, právnická 
bitka a  praní špinavého prádla! Co by se ale 
stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manžel-
ství a byli zase na začátku – mladí, zamilovaní 
a plní ideálů?

LISTOPAD 2021 |  13www.jh.cz



Kulturní dům Střelnice zve všechny přízniv-
ce Jindřichohradeckého Big Bandu do  di-
vadelního sálu. V  pátek 3. prosince 2021 
se zde od  19.00 hodin uskuteční vánoč-
ní koncert tradičně okořeněný vystoupením 
známé osobnosti z hudební branže. Tentokrát 
přijal pozvání orchestru známý bavič, imitá-
tor a zpěvák Vladimír Hron. S orchestrem vy-
stoupí také stálé sólistky orchestru Kristýna 
Vacková a Andrea Kaňková. Tento koncert se 
měl uskutečnit již v loňském roce, ale z důvodu 
pandemie covid-19 se neuskutečnil.
Jindřichohradecký Big Band hraje v plném big- 
bandovém obsazení. Členové orchestru jsou 
amatérští i  profesionální muzikanti převážně 
z Jindřichova Hradce a okolí. Orchestr se snaží 
o kvalitní moderní interpretaci swingové hud-
by. Bigband spolupracuje s  řadou známých 
zpěváků a zpěvaček, například Tomášem Sav-

kou, Janem Smigmatorem, Dashou, Jitkou Ze-
lenkovou či Václavem Noidem Bártou.
Umělecké začátky Vladimíra Hrona jsou spoje-
ny se zpěvem v tanečním orchestru, sedmiletou 

praxí loutkoherce a stejnou dobu se také věno-
val dráze moderátora v soukromých rádiích.
Na začátku milénia představil na obrazovce ve-
řejnoprávní televize svoji imitátorskou show 

ABECEDA HVĚZD, při které imitoval širokou 
škálu zpěváků české i  světové hudební scény 
v abecedním pořadí a odstartoval svoji hvězd-
nou kariéru.
V  současné době se svými imitacemi hostuje 
v nejrůznějších televizních i rozhlasových pořa-
dech, a to především v Čechách nebo na Slo-
vensku.
Živě vystupuje se svojí kapelou nebo jako host 
mnoha hudebních těles (od  filharmonie, přes 
bigbandy nebo taneční orchestry, až po rocko-
vé projekty).
V  profesi entertainera těží ze znalosti anglič-
tiny, ve  které je schopen nejenom zpívat, ale 
i pobavit publikum mluveným slovem. Částeč-
ně je schopen mluvit i italsky nebo německy.
Informace o prodeji vstupenek na: 
www.kultura.jh.cz

Ivana Bačáková, Jiří Kubát

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii C. Magniera, M. Guillaumeho, 
J. Franca „LADY OSKAR“ dne 25. listopadu 
od 19.00 hodin do divadelního sálu.
Divadlo Kalich. Divadelní předplatné sku-
piny A.
V  režii Jany Paulové hrají: Jana Paulová, 
David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, 
Vendula Fialová, Barbora Vyskočilová, De-
nisa Pfauserová / Leontina Hromádková. 
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou kome-

dii, jeden ze skvostů ve  filmografii Louise de 
Funése! Současná komedie Lady Oskar dává 
velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – 
komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní 
přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatel-
ka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě ne-
zlomí, kromě její vlastní rodiny!
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se cho-
pila jedna z  nejpopulárnějších komediálních 
hereček u  nás Jana Paulová, pro níž se Lady 
Oskar stala režijním debutem.

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na „KONCERT 
PRO CITERU A SNAD I HLAS“ dne 18. listopa-
du od 19.00 hodin do kaple sv. M. Magdale-
ny. Účinkuje: Michal Müller.
Michal Müller dnes patří mezi přední světové 
hráče na citeru. Vystudoval Vídeňskou konzer-
vatoř v oboru Koncertní citera a v Čechách je 
v  současnosti jediným graduovaným hráčem 
na tento nástroj. U nás i v zahraničí, kde kon-
certuje a  vyučuje, je znám především svým 

osobitým výrazem, jedinečnou technikou a ta-
ké spojením hry a zpěvu. Žánrově se pohybu-
je někde na pomezí jazzu, blues, klasiky, lido-
vých motivů a volné improvizace. Jeho hudba 
vtahuje do  příjemných energických i  melan-
cholických nálad a rytmů, které vás osloví veli-
ce niterně a zpříma. Ve svém repertoáru má ale 
i skladby různých žánrů a období, od renesan-
ce až po současnost. Na svém posledním albu 
KOMMOK se věnuje místním tradičním moti-
vům Lužických hor a Českého Švýcarska. 

Státní hrad a  zámek Jindřichův Hradec, s  fi-
nanční podporou města Jindřichův Hradec, 
vás v  pátek 19. listopadu od  20.00 hodin 
zve na  setkání se skvělými jazzovými hu-
debníky kapely Hamm jazz a  zpěvačkou 
Darjou Kuncovou. Můžete se těšit na slavné 
jazzové standardy i příjemnou atmosféru, do-
tvářenou, pokud to epidemiologická situace 
dovolí, také nabídkou kvalitních vín. Vstup-
né na koncert je 150 Kč. Vzhledem k omeze-
né kapacitě doporučujeme zakoupit vstupen-
ky v on-line předprodeji na stránkách: www.
zamek-jindrichuvhradec.cz, kde budou k dis-
pozici od 1. listopadu nebo na místě koncertu 
před začátkem představení.

Jan Mikeš

 � Večer s jazzem a vínem 
na zámku
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Kulturní dům Střelnice ve spolupráci se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec 
chystá Čertovské odpoledne. To vypukne 
přesně na den pekelníků v neděli 5. prosin-
ce od  18.00 hodin v  divadelním sále KD 
Střelnice. Na  děti čeká zábavné odpoledne 
s Mikulášem, anděly a čerty. Předprodej vstu-
penek v pokladně KD Střelnice a on-line na: 
www.kultura.jh.cz.

Adéla Blažková

 � Čertovské odpoledne  
v KD Střelnice
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. 2021
Martin na bílém koni pod Bílou věží
Bílý kůň coby symbol přicházející zimní tu-
ristické sezóny doveze o půl páté Martina 
opět pod Bílou věž na  Velké náměstí. Již 
od 14.00 hodin budou ve stáncích k pro-
deji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, 
svatomartinské víno a mnoho dalších tra-
dičních lahůdek i adventních inspirací.
CHEB
27. 11.–26. 12. 2021
Chebské vánoční trhy
Největší trhy v  kraji. Až do  26. 12. 2021 
se můžete potkávat s pošťákem, vyrábět 
dárky v  Ježíškově dílně, v  provozu bude 
velké vyhlídkové kolo, chybět nebudou 
známé hudební hvězdy, ale i  regionální 
umělci a na přání všech rozšiřujeme naše 
kluziště u Špalíčku. 
KUTNÁ HORA
11. 11. 2021
Svatomartinský průvod
Program od  17.00 hodin. Lampionový 
průvod od  kostela sv. Jakuba k  chrámu 
sv. Barbory, v jehož čele jede svatý Martin 
na bílém koni.
LITOMYŠL
7.–9. 11. 2021
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka filmů v Music 
Clubu Kotelna.
POLIČKA
17.–20. 11. 2021
Polička Jazz 2021
24. ročník jazzového festivalu. Tylův dům 
se v tyto dny promění ve velkou hudeb-
ní kavárnu, jejíž nabídka přesahuje běžné 
kulturní dění našeho regionu.
TELČ
25. 11. 2021–6. 1. 2022
Vůně svátků
Vánoční výstava Muzea Vysočiny, poboč-
ky Telč a  Muzejního spolku v  Městské 
galerii Hasičský dům. Vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 25. 11. v 16.00 hodin.
TŘEBOŇ
1.–20. 11. 2021
Dobrý ročník 
Prodejní výstava výrobků sklářských vý-
tvarníků v  Domě Štěpánka Netolického 
na  Masarykově náměstí (vždy od  středy 
do neděle v čase 10.00–16.00 hodin).

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

Zuzana Bedrnová

KINO STŘELNICE
listopad 2021 www.kino.jh.cz

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 

2.11.
úterý 17:30 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Komedie / Česko 20:00
MARŤANSKÉ LODĚ
Romantický, Drama / Česko, Norsko

3.11.
středa 17:30 KAREL

Dokumentární / Česko 20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Dobrodružný / V. Británie, USA

4.11.
čtvrtek 17:30 MARŤANSKÉ LODĚ

Romantický, Drama / Česko, Norsko 20:00
THE DOORS: LIVE AT THE BOWL 
’68 SPECIAL EDITION
Záznam koncertu, Dokument / V. Británie

5.11.
pátek 17:30 ROZBITÝ ROBOT RON

Animovaný / USA 20:00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie / Česko

6.11.
sobota 17:30 KAREL

Dokumentární / Česko 20:00 POSLEDNÍ SOUBOJ
Drama, Historický / USA

7.11.
neděle 17:30 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Komedie / Česko 20:00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční, Sci-fi, Thriller / USA

9.11.
úterý 17:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Komedie / Česko 20:00 ETERNALS
Akční, Dobrodružný / USA

10.11.
středa 17:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Komedie / Česko 20:00 POSLEDNÍ SOUBOJ
Drama, Historický / USA

11.11.
čtvrtek 17:30 ROZBITÝ ROBOT RON

Animovaný / USA 20:00 ETERNALS
Akční, Dobrodružný / USA

12.11.
pátek 17:30 KAREL

Dokumentární / Česko 20:00 DUNA
Dobrodružný, Drama, Sci-fi / USA

13.11.
sobota 17:30 ADDAMSOVA RODINA 2

Animovaný, Rodinný / USA, V. Británie 20:00 ETERNALS
Akční, Dobrodružný / USA

14.11.
neděle 17:30 ADDAMSOVA RODINA 2

Animovaný, Rodinný / USA, V. Británie 20:00 PAROŽÍ
Horor / USA

16.11.
úterý 17:00 ZÁTOPEK

Životopisný, Drama / Česko 20:00 PAROŽÍ
Horor / USA

17.11.
středa 17:30

MILAN KUNDERA: 
OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
Dokumentární / Česko

20:00 PARALELNÍ MATKY
Drama / Španělsko

18.11.
čtvrtek 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Romantický, Komedie / Česko 20:00 ZÁTOPEK
Životopisný, Drama / Česko

19.11.
pátek 17:00

STÁŘÍ NENÍ PRO SRABY - předpremiéra
(úvodní debata s T. Magnuskem)
Komedie, Road-movie / Česko

20:00 PARALELNÍ MATKY
Drama / Španělsko

20.11.
sobota 17:30 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 20:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantický, Komedie / Česko

21.11.
neděle 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Romantický, Komedie / Česko 20:00 POSLEDNÍ NOC V SOHO
Horor, Thriller / USA, V. Británie

23.11.
úterý 17:30

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE 
LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
Komedie, Drama, Romantický / USA, Ně-
mecko

20:00 HLAS LÁSKY
Životopisný, Hudební / Kanada, Francie

24.11.
středa 17:30 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 20:00 POSLEDNÍ NOC V SOHO
Horor,Thriller / USA, V. Británie

25.11.
čtvrtek 17:30 ENCANTO

Animovaný, Rodinný / USA 20:00

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE 
LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
Komedie, Drama, Romantický / USA, Ně-
mecko

26.11.
pátek 17:30 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 20:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie / Česko

27.11.
sobota 17:30 ENCANTO

Animovaný, Rodinný / USA 20:00 HLAS LÁSKY
Životopisný, Hudební / Kanada, Francie

28.11.
neděle 17:30 ENCANTO

Animovaný, Rodinný / USA 20:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie / Česko

30.11.
úterý 17:30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Komedie / Česko 20:00 KLAN GUCCI
Životopisný, Thriller / USA

1.12.
středa 17:30 FESTIVAL PANA RIFKINA

Komedie / USA, Španělsko 20:00
KRÁL RICHARD: 
ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
Životopisný, Drama / USA

7.11. 15:00
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 1
pásmo pohádek pro nejmenší

14.11. 15:00
POHÁDKY Z HOR
pásmo pohádek pro nejmenší

21.11. 15:00
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
pásmo pohádek pro nejmenší

28.11. 15:00
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7
pásmo pohádek pro nejmenší
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V jezuitském semináři Muzea Jindřichohra-
decka na  Balbínově náměstí je od  15. října 
letošního roku k vidění výstava nazvaná Pe-
riodická paměť, která je věnována 150. vý-
ročí jindřichohradeckého týdeníku Ohlas 
od Nežárky (1871–1942). Výstava připomíná 
význam tohoto krajinského listu v kontextu 
periodik 19. století i pro jindřichohradecký 
region. Výstava potrvá do 6. ledna 2022. 
„Návštěvníci se seznámí s  historií listu, který vy-
cházel více než sedmdesát let, jeho redakcí i s jeho 
významem pro komunikaci v 19. a první polovině 
20. století. Na výstavě budou představeny unikátní 
výtisky novin a časopisů 19. století ze sbírek jindři-
chohradeckého muzea i dalších institucí,“ říká Ště-
pánka Běhalová, kurátorka výstavy. 
Když místní občané četli v sobotu 7. října 1871 
první číslo Ohlasu od Nežárky, jistě netušili, že 
týdeník budou odebírat nejen oni, ale i  jejich 
potomci, a  to celých 72 let až do  roku 1942. 
S  periodickým tiskem se Jindřichohradečané 
zmíněnou sobotu nesetkali poprvé. Noviny 
a  časopisy byly stěžejním masovým médiem 
19. století a jejich tehdejší význam pro společ-

 �Ohlas od Nežárky v impériu médií
nost je srovnatelný s významem filmu, rozhla-
su, televize a  současným postavením inter-
netu, sociálních sítí a  digitálních dokumentů. 
V 19. století byl periodický tisk jediným médi-
em, které bylo potencionálně dostupné neo-
mezenému počtu příjemců a  nabízelo svým 
čtenářům v  periodicky krátkých intervalech 
použitelné obsahy informačního a  zábavního 
charakteru. I tehdy byly noviny a časopisy, stej-
ně jako dnešní masmédia, existenčně závislé 
na zájmu svých příjemců, k nimž šířily informa-
ce z jednoho zdroje.
U počátků tištěných novin a časopisů v Jindři-
chově Hradci stál místní zámožný tiskař Alois 
Landfras, který v roce 1844 nahradil dosud uží-
vané ruční lisy strojními rychlolisy. Nové stro-
je využíval k tisku velkých nákladů oblíbených 
Nebeklíčů a  dalších modlitebních knih, ale 
hledal pro ně také další využití. S detailní zna-
lostí tehdejší společenské situace dobře od-
hadl nadcházející vliv periodického tisku ja-
ko jediného a zásadního informačního média 
a od roku 1844 se opakovaně pokoušel vydá-
vat regionální periodické noviny a časopisy.

Kontakt: PhDr. Štěpánka Běhalová, PhD., tel. č.: 
602 218 508, e-mail: behalova@mjh.cz, webové 
stránky: www.mjh.cz

Martina Machartová 

Předvánoční festival betlémů Muzea Jind-
řichohradecka se bude po jednoleté, pande-
mií způsobené odmlce opět konat v tradičním 
čase – o prvním adventním víkendu. Letos ten-
to víkend připadá na 27. a 28. listopadu. Pro-
gramy v  Muzeu Jindřichohradecka se budou 
odehrávat v  budově minoritského kláštera 
ve Štítného ulici. Výjimečně bude v tomto ča-
se otevřena i městská vyhlídková věž.
Vánoční dílničky pro školy a školní třídy začnou 
již o den dříve – v pátek 26. listopadu a nabíd-
nou výrobu a  výzdobu drobných dřevěných 

 � Po roční přestávce se vracejí Jindřichohradecké JINoHRÁtky
dárků, kterými děti mohou potěšit své blízké 
pod stromečkem. Na tyto workshopy je nutné 
se předem přihlásit u muzejní edukační pracov-
nice Ing.  Martiny Machartové na  adrese: ma-
chartova@mjh.cz nebo na tel. č.: 702 208 639.
Veřejnosti je věnován hlavní den JINoHRÁ-
tek, a  to sobota 27. listopadu, kdy se brá-
ny muzea otevřou od  9.00 do  17.00 hodin. 
V muzejních prostorách minoritského kláš-
tera ve  Štítného ulici budou k  vidění růz-
né betlemářské techniky, a návštěvníci budou 
moci pozorovat řezbáře vyřezávající dřevěné 

betlémské figurky při práci. Nakoupit vánoční 
dekorace a  výrobky klientů chráněných dílen 
bude možné na malém adventním trhu v ba-
rokní kapli kláštera. Letos kromě Okénka, vý-
chovného ústavu a Domova Kopretina přijede 
také keramická dílna Nazaret z Borovan. Pro dě-
ti, které přijdou s rodiči, budou opět připrave-
ny tradiční dílničky, jejich nabídku obohatí ta-
ké oplatkáři, kteří slavili úspěch u dětí během 
letošní muzejní noci, a ti obsadí se svou dílnou 
černou kuchyni minoritského kláštera. Pohrát 
si děti budou moci v  koutku výstavy Tradice 
jedné hranice ve  velkém výstavním sále, kde 
bude zastoupena také Luďkova Hračkolna. Pro 
letošní ročník připravujeme pro děti také no-
vou napínavou hru o hledání ztracené kozy.
Ve  14.00 hodin začne v  kostele sv. Jana 
Křtitele vernisáž betlémů Karla Pavlíkov-
ského s  křtem dalšího řezbářského katalogu, 
a v 16.00 hodin na tom samém místě zazní 
písně z nového vánočního pásma pěveckého 
sboru Nova Domus.
V  neděli 28. listopadu, v  posledním dnu JI-
NoHRÁtek, bude tradičně veřejnosti zdar-
ma zpřístupněna vánoční výstava betlémů 
v kostele sv. Jana Křtitele od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Během JINoHRÁtek bude přístupný anamor-
fní portrét Tomáše Krýzy (tvůrce Krýzových 
jesliček) od Patrika Proška, který je umístěn již 
na stálo v sakristii kostela sv. Jana Křtitele.
Těšíme se na vaši návštěvu! Přijďte k nám nasát 
vánoční atmosféru, schroupat si křehké a vlast-
noručně nazdobené oplatky, a můžete nám ta-
ké pomoci najít ztracenou kozu z betlému.

Pavla Míchalová
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V  kavárně a  vinárně Zahrada v  Muzeu fo-
tografie a moderních obrazových médií se 
v pátek 12. listopadu od 19.00 hodin usku-
teční Slavnostní "křest" a představení knihy 
„Hostinec Evropa“ od Jakuba Mazance. Kro-
mě křtu se můžete těšit na autorské čtení a hu-
dební vystoupení písničkářů Martiny von W 
(kytara) a Ondry Váchy (akordeon).
Hostinec Evropa sestává z pásma šestnácti pří-
běhů s  tématikou evropského dění, které se 
odehrávají v  alegorickém prostředí hospody. 
Představte si Německo, Maďarsko nebo Francii 
v rolích štamgastů, jak s vychlazeným půllitrem 
v ruce řeší brexit či řeckou dluhovou krizi. A aby 
toho nebylo málo, tak  šumnou předmluvu 
a doslov napsal architekt a "Sklepák" David 
Vávra, který knihu i pokřtí.
Knihu bude možno si na místě zakoupit.
V  sobotu 13. listopadu se od  16.00 hodin 
v  koncertním sále muzea fotografie usku-
teční Dobročinná aukce uměleckých děl 
pro Hospicovou péči sv. Kleofáše. Samotné 
aukci bude předcházet předaukční výstava, je-

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

 �Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec připravilo bohatý kulturní program 
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

jíž vernisáž se bude konat ve čtvrtek 4. lis-
topadu od 17.00 hodin a potrvá až do usku-
tečnění aukce. Výstava bude pro všechny 
zájemce k  vidění v  prostorách Fotoklubu, 
kde se uskuteční i vernisáž.
Muzeum fotografie zve dále všechny zájem-
ce o pop-artové umění na výstavu Andyho 
Warhola, světoznámého malíře, grafika, fil-
mového tvůrce a vůdčí osobnosti amerického 
hnutí pop-artu. Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní ve  čtvrtek 18. listopadu od  17.00 hodin 
a samotná výstava potrvá až do 19. prosin-
ce. Výstava bude prodejní, tedy všechna vysta-
vená díla si budou moci zájemci i zakoupit. 
V pátek 3. prosince od 17.00 hodin zve Mu-
zeum fotografie a moderních obrazových mé-
dií všechny zájemce na vzpomínkový pořad 
„Italské chvilky s  Miroslavem Horníčkem“. 
Setkáním bude provázet Ing. Pavel Kopp, mís-
topředseda SPI, fotograf, diplomat a  podni-
katel, který vám představí Miroslava Horníčka 
nejen jako herce, spisovatele, režiséra, ale i  ja-
ko osobního přítele, se kterým uspořádal řadu 

výstav a vydal s ním pouta-
vou knihu „Chvilky s Itálií“. 
Akce se uskuteční v kavár-
ně a vinárně Zahrada a při-
lehlém Fotoklubu v Muzeu 
fotografie a moderních obrazových médií.
Všichni návštěvníci Muzea fotografie a  mo-
derních obrazových médií mohou ještě 
do  10. listopadu zhlédnout výstavu prací 
významné jihočeské fotografky Dany Tůmo-
vé Vitáskové, která nese název „Jako zázra-
kem“. Zároveň je možné zhlédnout i dvě nové 
výstavy, které mají přesah až do roku 2022. Prv-
ní z nich je 25. ročník INTERSALONU Asocia-
ce jihočeských výtvarníků, tentokrát s pod-
titulem „In the moment“ a  druhá výstava 
s názvem „Projekt 101“ je počinem Asocia-
ce profesionálních fotografů. Příznivci fo-
tografické krajiny a  zátiší se mohou ještě 
stále těšit z přehlídky fotografického umě-
ní s touto tématikou, neboť společná výsta-
va Dagmar Lühringové a Václava Novotné-
ho je prodloužena až do konce tohoto roku.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel si připravil pro své návštěvníky nabídku, v listopadu rozšířenou a doplněnou o prohlídku díla Ma-
rie Hoppe Teinitzerové. Každá komentovaná prohlídka s průvodcem umožňuje i vyzkoušet si tkaní, a to mimo pondělí vždy od 10.00 do 
12.00 hodin dopoledne a od 13.00 hodin do 17.00 hodin odpoledne. Až do konce roku je ke zhlédnutí také rozšířená výstava tkaných výrob-
ků a tapiserií účastníků kurzů.
Na první prosincový víkend 4. a 5. prosince 2021 si Dům gobelínů připravil tradiční ADVENT s nabídkou zábavného programu pro malé i velké.  
Pestrý adventní program s řemeslnými dílnami je určen všem návštěvníkům od 10.00 do 17.00 hodin.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla nabízí návštěvníkům bohatý program zaměřený na astronomickou tématiku. V planetáriu se mo-
hou návštěvníci těšit na programy s odborným výkladem lektorů a nevšední zážitek ze sférické projekce, každý týden ve středu a v sobotu 
od 20.00 hodin a v neděli od 14.00 hodin. Všichni zájemci se mají opravdu nač těšit.

Více informací najdou zájemci na: www.vkcjh.cz Jitka Čechová

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

Vánoční část, pojatou jako advent-
ní výstavu, naplní galerii svými foto-
grafiemi jindřichohradecký fotograf 
Petr Kubeš. Výstava ponese název 
„Inter mundos“ (Mezi světy).
Fotografie Petra Kubeše jsou vý-
razně inspirovány malbou, kte-
rou studoval na Jihočeské univer-
zitě především u  akademického 
malíře Romana Kubičky. Autor zá-
měrně prolamuje pravidla, jimiž je 
fotografie, jakožto technická dis-

 � Výstavní dům a galerie Stará radnice zve na prohlídku 
stálých expozic a výstavy v galerii i o adventních víkendech

ciplína, mnohdy nesmyslně sva-
zována. Touha po  svobodnějším 
projevu, experimentu a  zachyce-
ní "jiných světů", světů neuchopi-
telných našimi chybujícími smysly, 
s sebou přináší potřebu zcela ori-
ginálního přístupu v rámci celého 
tvůrčího procesu. Přesto je na pra-
cích Pera Kubeše jasně znatelná 
(a  jím často deklarovaná) poko-
ra k  standardní fotografické práci 
a řemeslu.

Vernisáž k výstavě se uskuteční 
23. listopadu v 17.00 hodin.
Adventní otevírací doba Výstavní-
ho domu Stará radnice: 
24. 11. – 28. 11. 2021
2. 12. – 5. 12. 2021
9. 2. – 12. 12. 2021
16. 12. – 19. 12. 2021

Výstavní dům Stará radnice se těší 
na vaši návštěvu.

Martin Jedlička
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Pavel Rendl – nejlepší střelec z pistole, Petr Ma-
rek – absolutní vítěz, Vladimír Vejslík – nejlepší 
střelec z útočné pušky.

V  sobotu 9. října se na  střelnici Spolku Bře-
skáč z. s. v Dolním Skrýchově sešlo 35 tříčlen-
ných družstev, jejichž členové změřili své sí-
ly při plnění tří disciplín – střelbě z  pistole 
Glock 17 na terč nekrytě ležící figury s kruhy 
ve  vzdálenosti 25 metrů, ve  střelbě z  útoč-
né pušky Sa 58 v  samonabíjecím provedení 
na terč nekrytě ležící figury s kruhy (reduko-
vaný) ve vzdálenosti 50 m a hodu gumovým 
granátem na cíl. 
Tuto soutěž pojmenovanou po  novodobých 
veteránech z  Jindřichohradecka, kteří tra-
gicky zahynuli v  průběhu zahraničních misí 
„Memoriál mjr. in memoriam Bohumila Vávrů 
a  ppor.  in memoriam Václava Martínka“, již 
po  třinácté, při příležitosti 77. výročí Karpat-

 � Střelecký memoriál na Břeskáči má za sebou 13. ročník
sko-dukelské operace, připravila jindřicho-
hradecká jednota Československé obce legi-
onářské br. Stanislava Berana.   
V kategorii „Veteráni“ zvítězilo družstvo pořá-
dající jednoty ČsOL ve složení Petr Pokovba, 
Tomáš Fedra a Jiří Toufar. 
V kategorii „Ozbrojené síly a sbory, kluby vo-
jáků v  záloze“ zvítězilo družstvo Mušketý-
rů z Horaždovic ve složení Josef Rendl, Pavel 
Rendl a Miloslav Vítovec. 
V  kategorii „Hosté“ dosáhlo nejlepšího vý-
sledku družstvo Sázeči ve složení Pavel Šinko-
vec, Erwin Peisar a Bedřich Zajíček.
Nejlepšího výsledku ve  střelbě z  pistole ná-
střelem 97 bodů dosáhl Pavel Rendl, nejlep-
ším střelcem z  útočné pušky s  výsledkem 

90 bodů se stal Vladimír Vejslík z Klubu vojáků 
v záloze Fruko J. Hradec II. Nejlepšího výsled-
ku v součtu bodů z obou zbraní a absolutním 
vítězem celé soutěže se stal Petr Marek z Klu-
bu vojáků v záloze Fruko J. Hradec I nástřelem 
181 bodů. 
Organizátoři soutěže děkují Ministerstvu 
obrany ČR, Československé obci legionář-
ské, městu Jindřichův Hradec, Pavlu Kofroňo-
vi, Muzeu Jindřichohradecka a Jednotě ČsOL 
mjr. i. m. Václava Vokurky Boletice za podpo-
ru této soutěže. Díky ní mohli být vítězové 
této soutěže odměněni poháry, medailemi 
a věcnými cenami.  

Petr Pokovba st.
Foto: Arnošt Bicek

Stupně vítězů v  kategorii váleční veteráni/členové ČsOL obsadili: 1. místo družstvo Jednoty ČsOL 
J. Hradec I, 2. místo družstvo Jednoty ČsOL Boletice I a 3. místo družstvo Jednoty ČsOL Boletice II.

Titul Mistr České republiky přivezli z triatlono-
vého šampionátu štafet žáků do 15 let mladí 
reprezentanti triatlonového klubu TCV Jind- 
řichův Hradec. Ve  Zlíně, kde se mistrovství 
ČR konalo, se na start postavilo 18 smíšených 
tříčlenných štafet a každého jejího člena če-
kal vlastní úsek plavání, jízdy na silničním ko-

 � Triatlonoví Mistři ČR jsou z Jindřichova Hradce
le a běhu. Čtrnáctiletí triatleti – svěřenci tre-
nérů Jana Vaňka, Tomáše Vaňka a Stanislava 
Tripese – vybojovali cenné zlato navzdory to-
mu, že čelili konkurenci i o rok starších triat-
lonistů z celé České republiky. 

Marcela Kůrková
Foto: Tomáš Vaněk 

SPORT

Vítězná štafeta, jež dokázala porazit i favorizovanou Plzeň, reprezentovala město Jindřichův Hradec 
ve složení Vojtěch Gröschl, Karolína Kůrková a Cyril Blažek. 
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: PROFESOR GYMNÁZIA A PŘEDNÍ OSOBNOST MUZEA JAN MUK
Výherkyní se stává: Hana Perlová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. 
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         3. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JHBB – KD STŘELNICE
  4.–5. 12. ADVENTNÍ TRHY – CENTRUM MĚSTA
          5. 12. ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE – KD STŘELNICE
          5. 12. ADVENTNÍ KONCERT TRUMPET TUNE – KAPLE SV. M. MAGDALENY
          8. 12. „KDO SE BOJÍ POSTELE“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
       11. 12. ADVENTNÍ KONCERT JHSO – KD STŘELNICE
       12. 12. SENIOR KLUB
       19. 12. „SNĚHOVÁ KRÁLOVNA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
       26. 12. VÁNOČNÍ KONCERTY PS JAKOUBEK YMCA – KAPLE SV. M. MAGDALENY

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na prosinec

          4. 12. ADVENTNÍ KONCERT X-TETU – KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
  4.–5. 12. ZÁMECKÉ ADVENTNÍ TRHY 
       16. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
       18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE – KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

2. listopadu, 19:00 hod.
MISTŘI VÍDEŇSKÉHO KLASICISMU
Koncert KPH. Účinkuje Kubelík kvar-
tet − Jan Marek − 1. housle, Dana 
Truplová − 2. housle, Karolína Straši-
lová − viola, Tomáš Strašil − violon-
cello a Robert Pacourek − klarinet.
Kaple sv. M. Magdaleny

4. listopadu, 16:30 hod.
NORSKÉ FJORDY, KODAŇ
Beseda s Mgr. Aloisem Sassmannem
Městská knihovna J. Hradec

4. listopadu, 17:00 hod.
PŘEDAUKČNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY 
UMĚLECKÝCH DĚL
Akce na podporu 
Hospicu sv. Kleofáše
Muzeum fotografie a MOM

5. listopadu, 18:00 hod.
DUSIČKOVÁ NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostel sv. Jana Křtitele

7. listopadu, 16:00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Divadelní společnost Julie Jurišto-
vé. Divadelní pohádka v cyklu "Děti 
s rodiči do divadla"
KD Střelnice

8. listopadu, 18:00 hod.
TÝDENÍK OHLAS OD NEŽÁRKY 
− PERIODICKÁ PAMĚŤ MĚSTA
Setkání Spolku přátel starého
J. Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítního ulice

8. listopadu, 19:00 hod.
DUBAJ − ZÁZRAK V POUŠTI
Cestovatelská diashow
Martina Loewa
KD Střelnice − kinosál

9. listopadu, 19:00 hod.
MICHAEL ENGLER "ZNOVU A LÍP"
Divadlo Příbram. 
Divadelní předplatné skupiny A
KD Střelnice

10. listopadu, 16:00 hod.
SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Husova 156

LISTOPAD 2021
Kulturní kalendář

11. listopadu, 16:30 hod.
JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK I.
Beseda s PhDr. Marií Fronkovou, CSc.
Městská knihovna J. Hradec

12. listopadu, 18:00 hod.
JAK SE STÁT FERRY PILOTEM
Vyprávění pilotů jindřichohradec-
kého Aeroklubu o  přeletu z  Finska 
a Itálie do Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítního ulice

12. listopadu, 19:00 hod.
SLAVNOSTNÍ KŘEST A PŘEDSTAVENÍ KNIHY 
HOSTINEC EVROPA
Kavárna Muzea fotografie a MOM

13. listopadu, 16:00 hod.
DOBROČINNÁ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL 
PRO HOSPICOVOU PÉČI SV. KLEOFÁŠE
Muzeum fotografie a MOM

16. listopadu, 9:00−11:00 hod.
PORADENSKÉ CENTRUM SVAZU 
NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH
Senior centrum

16. listopadu, 18:00 hod.
JIŘÍ SCHELINGER 70
Vzpomínkový večer k tanci 
a poslechu
KD Střelnice

18. listopadu, 17:00 hod.
POP-ARTOVÉ UMĚNÍ ANDYHO WARHOLA
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

18. listopadu, 19:00 hod.
KONCERT PRO CITERU A SNAD I HLAS
Koncert KPH. Účinkuje Michal Müller 
− citera
Kaple sv. M. Magdaleny

19. listopadu, 20:00 hod.
SETKÁNÍ SE SKVĚLÝMI 
JAZZOVÝMI HUDEBNÍKY
Kapela Hamm jazz se zpěvačkou 
Darjou Kuncovou
Státní hrad a zámek J. Hradec

21. listopadu, 15:00 hod.
KRÁL KAREL
Divadlo Toy Machine, Praha
ZUŠ V. Nováka

21. listopadu, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci 
K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso.
KD Střelnice

22. listopadu, 10:00 hod.
BYLINKY
Přednáška
Senior centrum

23. listopadu, 17:00 hod.
INTER MUNDOS (MEZI SVĚTY)
Vernisáž výstavy
Výstavní dům Stará radnice

24.−28. listopadu
ADVENT VE VÝSTAVNÍM DOMĚ 
STARÁ RADNICE

25. listopadu, 16:30 hod.
NEPÁL − UPPER DOLPO, 
PO STOPÁCH SNĚŽNÉHO LEOPARDA
Beseda s Jaroslavem Havlíkem
Městská knihovna J. Hradec

25. listopadu, 19:00 hod.
C. MAGNIER, M. GUILLAUME, J. FRANCO 
"LADY OSKAR"
Davidlo Kalich
Divadelní předplatné skupiny A
KD Střelnice

26.−28. listopadu
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY 
ANEB DEJTE DĚTI DO JESLÍ
Festival betlémů
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítního ulice, Kostel sv. Jana Křtitele

27. a 28. listopadu, 
10:00–18:00 hod.
ADVENT V ZAHRADĚ
Krafferova zahrada

27. listopadu, 14:00 hod.
BETLÉMY A ŘEZBY KARLA PAVLÍKOVSKÉHO
Vernisáž výstavy
Kostel sv. Jana Křtitele

27. listopadu, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
Vystoupí Antikvartet Dušana Vančury
Náměstí Míru

28. listopadu, 15:00 a 18:00 hod.
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
Koncert
Kaple sv. M. Magdaleny

Probíhající výstavy:

ROMANO SUNO 
− Městská knihovna J. Hradec 
− Výstava potrvá do 31. 12. 2021

SÍLA OKAMŽIKU 
− Městská knihovna J. Hradec 
− Výstava potrvá do 31. 12. 2021

PERIODICKÁ PAMĚŤ 
− Muzeum Jindřichohradcka, 
    Balbínovo náměstí 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
− Muzeum Jindřichohradecka, 
    Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC VE SBÍRKÁCH 
MUZEA − DOLNÍ NÁMĚSTÍ 
− Muzeum Jindřichohradecka 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

PATRIK PROŠKO − HIC ET NUNC 
− Muzeum jindřichohradecka, 
    Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022


