
ZPRAVODAJ
J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý

ZDARMAM Ě S Í Č N Í K

ČTĚTE DÁLE VE ZPRAVODAJI...

říjen 2015

4
JINDŘICHOHRADECKÝ BAZÉN SI PŘIPOMENE VÝROČÍ 
A NABÍDNE NÁVŠTĚVNÍKŮM POLOVIČNÍ VSTUPNÉ.

10
FOLKOVÁ SKUPINA NEZMAŘI VYSTOUPÍ 
S JINDŘICHOHRADECKÝM SYMFONICKÝM 
ORCHESTREM.

11
TAKÉ MĚSTO NAD VAJGAREM SE PŘIPOJÍ K OSLAVĚ 
MEZINÁRODNÍHO DNE STROMŮ.

12 
U PŘÍLEŽITOSTI TÝDNE KNIHOVEN SE MŮŽETE TĚŠIT 
NA ŘADU PŘEDNÁŠEK A DALŠÍCH AKCÍ.

13 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL EXISTUJE 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIŽ 130 LET. 

Společný cyklistický výšlap 
povede tentokrát přes rozhlednu

Letošní turistická sezóna v Jindřichově Hradci 
se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. I tentokrát 
se s ní Jindřichohradečáci a návštěvníci měs-
ta rozloučí společnou cyklistickou vyjížďkou, 
která ponese název Jindřichohradecký pedál 
aneb přes Rýdův kopec na Hradec. Cílem or-
ganizátorů je mimo jiné ještě více propagovat 
jednu z  nejnovějších turistických atraktivit – 
rozhlednu na Rýdově kopci u Děbolína.
Akce se koná v sobotu 10. října 2015 a roz-
dělena bude do tří částí. Pro pěší účastníky je 
připravena zhruba desetikilometrová vycház-
ka z Jindřichova Hradce po cyklostezce do Dě-
bolína, odtud na zmíněnou rozhlednu a zpět. 
Start je naplánován na 13. hodinu.

(pokračování na str. 2)

Dadainspirační dny nabídnou 
nejen zajímavé divadelní projekty

Od pátečního večera 2. října až do neděle 
4. října bude v prostorách Základní umělecké 
školy v  Jindřichově Hradci probíhat 14. ročník 
festivalu studentského a autorského divadla. 
V průběhu existence divadelního festivalu vy-
stoupilo v Jindřichově Hradci množství pro-
fesionálních divadelních souborů, souborů 

literárně-dramatického oboru základních umě-
leckých škol či pedagogů a studentů Katedry 
autorské tvorby a pedagogiky Divadelní akade-
mie múzických umění v Praze. Festival se opět 
zaměří víc na práci v dílnách, přesto si jindřicho-
hradečtí diváci budou moci přijít na své.

(pokračování na str. 12
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SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotogra� e. Odpovědi zasílejte vždy nejpozději 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 zveřej-
něno v dalším vydání JH Zpravodaje. Správná odpověď z minulého čísla: Miřiovského ulice
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Eva Kotlářová z Brna. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

  Společný cyklistický výšlap povede tentokrát přes rozhlednu
(pokračování ze str. 1)
Kratší cyklistický okruh vede z Jindřichova Hradce po cyklotrase Greenway č. 1148 do Děbolína a na rozhlednu na Rýdově kopci, odtud zpět do Děbolína 
a dále na Matnou, Buk a zpátky do Jindřichova Hradce. Trasa měří cca 13 km a na jejím startu se účastníci sejdou ve 14.00 hodin.
Začátek nejdelšího okruhu kopíruje předešlé dvě trasy až na rozhlednu na Rýdově kopci, odtud vede na sv. Barboru, Mnich, po Zrádné cestě směrem 
na Kardašovu Řečici, Pluhův Žďár a Studnice zpět do Jindřichova Hradce. Tato trasa měří zhruba 36 km a její start je naplánován na 13. hodinu.
Start i cíl všech tras je v parku pod gymnáziem, kde na účastníky čeká opět doprovodný program. Občerstvení bude zajištěno. Chybět nebude ani tento-
krát losování účastnických diplomů o hodnotné 
ceny, naplánované cca na 16. hodinu, přičemž je-
den ze šťastlivců si může odvézt nové jízdní kolo. 
Celou akcí bude slovem i hudbou provázet mo-
derátor Michal Arnošt.
Důležité upozornění: Podzimní cyklovyjížď-
ka Jindřichohradecký pedál aneb přes Rýdův 
kopec na  Hradec je určena pro trekkingo-
vá a  horská kola! Pořadatel neručí za  škody 
účastníkům vzniklé ani jimi způsobené, kaž-
dý se jízdy účastní na vlastní nebezpečí! Změ-
na programu vyhrazena!
Akci pořádá město Jindřichův Hradec ve  spo-
lupráci se Sborem dobrovolných hasičů J. Hra-
dec a  Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže J. Hradec. Partnerem akce je Waldviertler 
Sparkasse von 1842. Mediální partneři: Hitrádio 
Faktor, měsíčník Žurnál krásné články, Týdeník 
Jindřichohradecka, portál Hradec žije, Jindřicho-
hradecký deník, Jindřichohradecká televize.

Marcela Kozlová
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Rozsáhlou rekonstrukcí prošly přes prázdni-
ny kuchyně na čtvrté základní škole a ve dru-
hé mateřské škole. Děti z  těchto škol se tak 
mohou od nového školního roku těšit na ješ-
tě chutnější obědy. Na  závěr prázdnin jsme 
přestřižením pásky slavnostně otevřeli varny 
obou školních zařízení. Na čtvrté základní ško-
le � rma RM – BAU Jindřichův Hradec provedla 
stavební úpravy prostoru varny spojené s čás-
tečnou výměnou gastronomické technologie. 
Byla doplněna plynová varná deska, dva no-
vé konvektomaty a udržovací skříň na připra-
venou stravu. Částečně byl upravený rozvod 
elektrické energie, kanalizačních a  vodovod-
ních rozvodů. S úpravami rozvodů byla vymě-
něná keramická dlažba a  obklady. Na  druhé 
mateřské škole � rma Jindřichohradecká sta-
vební kompletně opravila vodovodní, kana-
lizační a vzduchotechnické rozvody, vyměni-
la části zastaralé gastronomické technologie, 
instalovala konvektomat, nerezové stoly a vy-
měnila dlažbu a obklady.

  Čtvrtá základní škola začala školní 
rok s novým vedením
Na  čtvrté základní škole začali nový školní 
rok s  novým vedením. Do  ředitelského křes-
la usedla Jana Šperlová a jejím zástupcem se 

stal Jan Kocar. 33 prvňáčků na této škole při-
šel s  novým vedením osobně přivítat staros-
ta města Stanislav Mrvka. Dětem z obou tříd 
popřál, ať se jim ve škole líbí a každému z nich 
věnoval praktický dárek od města Jindřichův 
Hradec. Žáčci měli také na stolečku připrave-
ný kufřík od Jihočeského kraje a jeho partne-
rů, který vedle základních školních pomůcek 
obsahuje bezpečnostní prvky pro zajiště-
ní větší ochrany dětí při jejich cestě do školy 
a ze školy. 

  Předseda Poslanecké sněmovny Ha-
máček: Jindřichohradecká nemocnice 
by mohla být pro ostatní vzorem
Jindřichohradecká nemocnice by mohla být 
určitým vzorem pro jiné okresní zdravotnické 
ústavy v republice. S těmito pochvalnými slo-
vy opouštěl předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Jan Hamáček ve středu 9. zá-
ří jižní Čechy, kde byl na pracovní cestě. „Ne-
mocnice v Jindřichově Hradci je nejen pěkná, 
ale i velmi účelně navržena. Jinde by jim mu-
seli takové zařízení závidět,“ doplnil Hamáček, 
který díky svým pravidelným návštěvám krajů 
má o  situaci v  jiných okresních nemocnicích 
přehled. Hejtman Jiří Zimola i  jindřichohra-

 Městskou hromadnou dopravu 
v Jindřichově Hradci bude deset let 
provozovat ČSAD
Smlouvy o veřejných službách v přepravě ces-
tujících městskou hromadnou dopravou k za-
jištění dopravní obslužnosti města Jindřichův 

Hradec a jeho vybraných místních částí na ob-
dobí 2016-2025 podepsali v pondělí 31. srpna 
2015 v obřadní síni Staré radnice v Jindřichově 
Hradci starosta města Stanislav Mrvka a Kateři-
na Kratochvílová, předsedkyně představenstva 
ICOM transport a.s. 
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., člen koncernu 
ICOM transport a.s., bude provozovat měst-
skou hromadnou autobusovou dopravu na ce-
lém území města a bude zajíždět i do místních 
částí Radouňka, Políkno, Buk, Dolní Skrýchov 
a Otín. Již tento rok budou nově vystavěny toč-
ny v místních částech Políkno, Dolní Skrýchov, 
Otín a u železniční stanice v Jindřichově Hradci.
Začátkem roku 2016 tak dojde ke změně systé-
mu v městské hromadné dopravě v Jindřicho-
vě Hradci. „Upraví se nejen trasy, ale také linky, 
které budou zajíždět do  místních částí Jindři-
chova Hradce. Cestující uvítají četnost spojů 
na  linkách, která se oproti původním jízdním 
řádům výrazně změní,“ uvedl změny starosta 
města Stanislav Mrvka. Všechny autobusy, kte-
ré budou v  provozu, budou mít žlutomodré 
provedení a budou vybaveny informačními pa-
nely, což umožní cestujícím lepší orientaci. „Ce-
ník jízdného pro cestující zůstane stejný,“ dodal 
důležitou informaci starosta Mrvka.
„Jsme rádi, že naše společnost ČSAD Jindři-
chův Hradec a.s. vyhrála výběrové řízení a bu-
de zajišťovat dopravní obslužnost v tomto re-
gionu. Proto se široká veřejnost může těšit 
na zcela nové autobusy značky Mercedes Benz, 
které splňují nejpřísnější emisní normy EU-
RO6. Vozidla jsou vybavena vnějším i vnitřním 
informačním systémem, jsou nízkopodlažní 
a  třídveřové. Tyto moderní prvky poskytnou 
cestujícím snadné, pohodlné a bezpečné ces-
tování,“ komentuje Kateřina Kratochvílová, 
předsedkyně představenstva ICOM transport a.s.

 Kuchařkám ze dvou jindřichohradeckých 
škol se bude lépe vařit

decký starosta Stanislav Mrvka, který je zá-
roveň i  krajským radním, kvitovali jeho vyjá-
dření s povděkem: „Odráží to jen skutečnost, 
s jakým úsilím se kraj o svá zdravotnická zaří-
zení stará,“ shodují se. 
Kromě návštěvy jindřichohradecké nemoc-
nice zavítal Hamáček v  doprovodu Zimoly 
a Mrvky i do tamní SOŠ a SOU, kde diskutova-
li se studenty. Následně zhlédli ukázky ze zá-

sahu vojáků 44. lehkého motorizovaného pra-
poru. V  rámci návštěvy se také uskutečnilo 
setkání předsedy s vedením města Jindřichův 
Hradec v refektáři Muzea fotogra� e a moder-
ních obrazových médií. Zde se předseda Ha-
máček zapsal do  pamětní knihy města a  se 
starostou si vzájemně vyměnili dary. Na závěr 
dne si prohlédli výrobní prostory strojírenské 
� rmy POLLMANN.

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

pokud se podíváme do kalendáře akcí, tak to vypa-
dá, že se letošní turistická sezóna nechýlí ke konci, 
ba naopak. I v říjnu je pro vás a vaše blízké připra-
vené kulturní, sportovní a společenské vyžití. Hned 
první říjnovou sobotu se můžete těšit na již tradiční 
Chalupa Cup, o týden později 10. října na Jindřicho-
hradecký pedál. Ten podzimní se pojede přes Rýdův 
kopec na Hradec. Jak se dále dočtete v tomto čísle 
zpravodaje, máme pro vás přichystané opět tři tra-
sy, z toho jednu pro pěší. Závěrem měsíce nás čeká 
opět tradiční pietní akce k oslavám 28. října. 

Už jste si stáhli do mobilu naši novou aplikaci s ná-
zvem Jindřichův Hradec v mobilu, díky které může-
te mít neustále při sobě všechny důležité informa-
ce o  městě? V  ní najdete všechny aktuální články 
o  dění, kalendář akcí, oznámení na  úřední desce 
a další. V kalendáři akcí navíc můžete � ltrovat vý-
běr podobně jako na  webu, zobrazit si tak může-
te například pouze akce v  daném měsíci či týdnu, 
jen divadelní představení, koncerty apod. Aplikace 

je zatím k  dispozici pro chytré 
mobilní telefony a  tablety 
s operačním systémem An-
droid, ale již brzy bude pří-
stupná i  pro uživatele sys-

témů Windows a  iOS. Přeji 
krásné podzimní dny.

Stanislav Mrvka
starosta města

je zatím k  dispozici pro chytré 
mobilní telefony a  tablety 
s operačním systémem An-
droid, ale již brzy bude pří-
stupná i  pro uživatele sys-

témů Windows a  iOS. Přeji 
krásné podzimní dny.

UDÁLOSTI Z RADNICE
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Jak se sbírá elektro v jednotlivých krajích
Pořadí prvních tří krajů ve  sběru vysloužilých elektrospotřebičů se 
v  posledních letech ustálilo. V  roce 2014 byli nejpilnější Středočeši 
s  3469 tunami, druzí Pražané s  3107 tunami a  třetí Jihomoravané 
s 2864 odevzdanými tunami starého elektra. 

Jinou optiku ale nabízí přepočet 
výsledků krajů na množství jejich 
obyvatel. Z tohoto pohledu totiž 
bezkonkurenčně vede Liberecký 
kraj. Každý z obyvatel kraje včet-
ně nejmenších dětí (podle ak-
tuálních údajů je jich 438 767) lo-
ni odevzdal k recyklaci 5,85 kilo-
gramu elektrozařízení. 
Lidé v dalších dvou krajích – Olo-
mouckém a  Zlínském – pak loni 
stále ještě dokázali jen prostřed-
nictvím ELEKTROWINu překročit 
stávající kvótu platnou pro všech-
ny členské země EU. Obyvate-
lé Olomouckého kraje odevzdali 
4,47 kg na osobu, obyvatelé Zlín-
ského kraje 4,15 kg.
Základní podmínkou umožňující 
lidem tento ekologický přístup je 
dostatečně hustá sběrná síť, kde 
mohou spotřebiče zdarma ode-
vzdávat k recyklaci, aniž by s nimi 
museli podnikat dlouhou cestu. 
Jen ELEKTROWIN za deset let své 
existence vytvořil na 13 000 míst 
zpětného odběru, která se nachá-
zejí zejména ve  sběrných dvo-
rech obcí a u posledních prodej-
ců. Sbírají ale např. i hasiči, školy, 
� rmy, elektrospotřebiče je možné 
odevzdat i v rámci mobilních svo-
zů odpadů.
Co nás čeká a nemine
Pro splnění požadavků EU zatím 
stačilo České republice vysbí-
rat a  recyklovat čtyři kilogramy 
na  obyvatele, tedy celkem zhru-

ba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi 
v  posledních letech odevzdáva-
jí ročně průměrně pět kilo staré-
ho elektra, dohromady tedy něco 
mezi 50 - 55  000 tunami.
Už v  roce 2016 ale nebude kvó-
ta stanovena takto pevně. Naším 
společným úkolem bude sebrat 
40 % množství nově prodaných 
spotřebičů - počítáno průměrem 
za  tři roky nazpět. Podle součas-
ných prodejů, které se za dva ro-
ky nejspíš nijak dramaticky ne-
změní, to tedy bude ročně něco 
přes 70 000 tun čili o něco víc než 
sedm kilo na obyvatele.
Jak nakupujeme
Podle průzkumu si jen v loňském 
roce pořídilo novou žehličku, 
rychlovarnou konvici nebo jiný 
malý spotřebič 44,1 % dotáza-
ných, velké spotřebiče, jako jsou 
pračky, lednice nebo sporáky, už 
od  začátku roku 2014 nakoupi-
lo 16,4 % Čechů. Během loňské-
ho roku nakupovalo malé elektro 
45,4 % spotřebitelů, velké si poří-
dilo 37,3 %.
Průzkum také naznačil, že při ná-
kupu není vždy rozhodujícím kri-
tériem jen nejnižší cena. Tu si-
ce zohledňuje 65,6 % zákazníků, 
77,1 % ale pozorně sleduje ta-
ké parametry výrobku. Jen pro 
36,1 % dotázaných je důležitá 
značka, 24,7 % klade zvýšený dů-
raz na design.

František Bulíček

Svozy VOK podzim 2015

  SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Do bazénu se vrátili žáci i sportovci
Do městského plaveckého bazé-
nu se po  horkém létě vrátil pro-
voz typický pro školní rok. S ohle-
dem na  přesun technologické 
odstávky na červen se mohl roz-
běhnout dříve než v  uplynulých 
letech.

Plavecká škola Jindřichův Hradec 
působící pod hlavičkou bazénu 
již 7. září zahájila odpolední kur-
zy pro děti i dospělé. Při zápisech 
byl o ně mimořádný zájem, takže 
muselo dojít i k  rozšíření původ-
ně plánovaného počtu kurzů. 
Do bazénu se vrátili také žáci zá-

kladních škol, kteří se v  bazénu 
v rámci výuky zdokonalují v plavá-
ní. Nejlepší vizitkou kvality zaříze-
ní i úrovně plavecké školy je fakt, 
že J. Hradci dávají přednost i  zá-
kladní školy z  Táborska a  Pelhři-
movska.  

Kojenci a batolata
V pondělí 14. září pak dětské ba-
zény obsadily maminky s  rato-
lestmi, které se přihlásily do stále 
oblíbenějších kurzů, které Plavec-
ká škola Jindřichův Hradec pořá-
dá pro kojence a batolata. 

(pokračování na str. 5)
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  Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

2. 9. 2015 v 11.20 hodin si v pro-
dejně jednoty COOP na  Masary-
kově náměstí vylepšil ego muž 
(59 let) tím, že si do  kalhot na-
cpal jedno balení „Dračí klobá-
sy“ za 71 Kč. Z úředního záznamu 
nevyplývá, zda ji umístil dopředu 
nebo dozadu, nicméně jeho po-
čínání zaujalo jednu ze zákaznic 
natolik, že neprodleně informo-
vala vedoucí prodejny, která si 
na  lapku počkala za  pokladnou. 
Ten zaplatil jen jednu bagetu 
a třetinku džusu a směle vykročil 
k  východu, kam se ale nedostal, 
neboť mu vedoucí zastoupila 
cestu a pozvala ho do své kance-
láře, kam se za okamžik dostavila 
i hlídka strážníků, která věc řeší ja-
ko přestupek proti majetku.

4. 9. 2015 v  13.40 hodin zjistil 
operátor kamerového systému 
dva muže, kteří se pohybovali 
na  Masarykově náměstí s  deska-
mi v ruce, oslovovali kolemjdoucí 
a občas s nimi vyplnili jakýsi for-
mulář. Strážníci na místě zjistili, že 
muži nabízejí občanům přestup 
k  jisté zdravotní pojišťovně. Toto 
bylo vyhodnoceno jako nabízení 

služeb a strážníci oběma mužům 
uložili blokovou pokutu za poru-
šení tržního řádu.

6. 9. 2015 chvíli před jednou ho-
dinou odpolední oznámil ob-
čan města na  linku 156 podivné 
jednání jednoho z  hostů Pivnice 

Na Nábřeží, který vyběhl z provo-
zovny a  venku pěstmi a  kopanci 
napadl jiného muže, který pivnici 
opustil chvilku před ním. Poté se 

přesunuli do  Rybniční ulice, kde 
potyčka pokračovala. Přivolaní 
strážníci na  místě situaci zklid-
nili a  pro útočníka, který bydlel 
na náměstí Míru, si přišla mamin-
ka a  odváděla ho domů. To bo-
jovník asi těžce nesl, tak alespoň 
pěstí rozbil skleněnou výplň okna 

v přízemí jednoho z domů. Stráž-
níci vše zpracovali a pro podezře-
ní z trestného činu výtržnictví věc 
předali Policii ČR.

8. 9. 2015 ve 21.45 hodin bylo te-
lefonicky oznámeno rozbití zad-
ního okna vozidla zaparkovaného 
na  sídlišti Pod Kasárny. Strážní-
ci projeli okolní ulice a  v  jedné 
z nich zjistili dva podnapilé mla-
díky (26 a 27 let) s jednou slečnou 
(19 let). Protože se jednalo o zná-
mé � rmy, a jeden z nich měl navíc 
pořezanou ruku, strážníci je pro 
podezření z trestného činu zadr-
želi a za okamžik i předali přivola-
né hlídce Policie ČR.

10. 9. 2015 v  02.15 hodin vyjíž-
děla hlídka do  Herna baru Sla-
via, kde si barmanka nevěděla ra-
dy s  jedním podnapilým hostem 
(38 let). Když mu asi před hodi-
nou sečetla útratu, tak si polo-
žil hlavu na  stůl a  tvrdě usnul. 
Po probuzení tvrdil, že již platil. 
Následně po  barmance hodil 
stokorunu s  tím, že ta bude ur-
čitě stačit. Bohužel nestačila ani 
na  půlku, ale nic víc z  něj ne-
vypadlo. Zbytek nedoplatil ani 
po příjezdu strážníků, takže ti věc 
řeší jako přestupek proti majetku.

Rudolf Gabriel

Šanci zapojit se do  kurzů v  prů-
běhu roku dostanou i další rodiče 
s dětmi. Bližší informace v plavec-
ké škole (Jitka Cihlová, plavsko-
la@smjh, tel.: 724 133 223). 
Rodiče s  dětmi do  1 roku věku 
mohou i  nadále neorganizovaně 
navštěvovat „Sobotní koupání“. 
Koná se každou sobotu od  9.00 
do  10.00 hodin - zrušeno bude 
10. října a  21. listopadu z  důvo-
du konání závodů v plavání. Více 
na www.bazen.jh.cz. 

Uzavření bazénu
Svou tréninkovou činnost zahájili 
již 1. září i  plavci Plaveckého klu-
bu Jindřichův Hradec. Úspěšný 
sportovní klub uspořádá v sobotu 
10. října závody v plavání pro děti 
ve věku 7 až 11 let z celé České re-
publiky. Z důvodu konání Podzim-
ní ceny J. Hradce bude právě v so-
botu 10. října plavecký bazén pro 
veřejnost po celý den uzavřen. 
Bazén bude nepřístupný i  v  so-
botu 21. listopadu, a to z důvodu 

 ODBOR ROZVOJE
Památník v Mertových sadech se dočkal nového kabátu
Ve středu 2. září byl v Mertových 
sadech slavnostně otevřen zre-
konstruovaný památník věno-
vaný obětem 1., 2. a  3. odboje. 
Otevření památníku se zúčast-
nili představitelé města v čele se 
starostou, a  kromě projektanta 
a zástupce dodavatele stavby by-
li dále přítomni i zástupci armády 
a klubu výsadkových veteránů.
Rekonstrukce zahrnovala přemě-
nu tzv. slepičích schodů, které 
k památníku vedou, na nové pro-

stornější a bezpečnější schodiště, 
přičemž na jednotlivé mezipode-
sty byly použity kamenné des-
ky ze schodiště původního. Dále 
byla rozšířena plocha před pa-
mátníkem a  pamětní desky byly 
očištěny a  doplněny o  chybějí-
cí písmena. Ministerstvo obrany 
přispělo na  rekonstrukci dotací 
ve  výši 662  000 korun, celkové 
náklady činily 1 064 000 Kč.

Vladimír Krampera

konání dvoudenního krajského 
přeboru v plavání. V neděli 22. lis-
topadu se pak pro veřejnost ote-
vře až od 13.00 hodin. 

Oslava výročí
Na 17. listopad připadá státní svá-
tek a  plavecký bazén veřejnosti 
připomene 6 let od modernizace 
plaveckého bazénu. Po  celý den 
bude možné využít mimořádné 
nabídky a  navštívit plavecký ba-
zén pouze za poloviční vstupné. 

Opět po roce bude při příležitos-
ti 6. výročí vyhlášena i  výtvarná 
soutěž pro děti do 10 let, jejíž ví-
tězové obdrží pozvání na  slav-
nostní vyhlášení právě 17. listo-
padu. Více informací o  soutěži 
na www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková 
Foto: Stanislava Heřmánková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POLICIE ČR  
  Zebra se za Tebe nerozhlédne  Memoriál ve střelbě IPA, NOS

V rámci celorepublikové doprav-
ní akce „Zebra se za tebe ne-
rozhlédne“ bděli počátkem září 
v  ranních hodinách jindřichohra-
dečtí dopravní policisté spolu 
s  kolegou z  obvodního odděle-
ní a tiskovou mluvčí nad dětmi, 
které přecházely frekventovanou 
komunikaci U Trojice a přicházely 
do místní 3. základní školy.
Cílem policistů bylo připome-
nout chodcům, ale i řidičům, pra-
vidla bezpečnosti silničního pro-
vozu v této oblasti. V osm hodin 
se policisté přesunuli do již zmi-
ňované základní školy a to kon-

krétně do prvních tříd. Zde po-
besedovali s  prvňáčky a vedle 
bezpečnosti na přechodech pro 
chodce se zaměřili rovněž na pro-
blematiku jízdy na kolech. 
 
Preventivní akce Zebra je zamě-
řena na kontrolu dodržování pra-
videl pro přecházení pozemních 
komunikací, na odbourání mý-
tu o absolutní přednosti chodců 
na přechodech pro chodce. Slo-
gan "Zebra se za tebe nerozhléd-
ne" má připomenout, že vstupem 
na silnici bez rozhlédnutí  člověk 
riskuje vlastní život. 

Jindřichohradecká územní sku-
pina 109 IPA a místní základní or-
ganizace NOS Policie ČR společ-
ně pořádali „Memoriál Jaroslava 
Širhala“, (zakladatele Jindřicho-
hradecké IPY), jenž se uskutečnil 
v sobotu 5. září 2015 na střelnici 
v Dolním Skrýchově. Čtvrtý roč-
ník soutěže o Putovní pohár Ja-
roslava Širhala probíhal jako troj-
boj, tedy mířená střelba, střelba z 
malorážky a parkurová střelba z 
místa na různé terče. V  kategorii 
ženy zvítězila Jana Slavíková s cel-
kovým počtem bodů 105,83. Dru-
hé místo získala Hana Millerová 
(105 bodů), třetí místo obsadila 
Kateřina Bednářová (103 bodů). 
V  kategorii muži zvítězil Jiří Tou-

far (153,71 bodů), druhé místo 
získal Milan Filsoch (152,23 bo-
dů), třetí místo obsadil Lukáš Opl 
(146,87 bodu). Putovní pohár si 
zaslouženě odnesl celkový vítěz 
soutěže Jiří Toufar. Policisté mys-
leli rovněž na děti, které si zastří-
lely ze vzduchovky pod dozorem 
zkušených střelců. V  závěru klá-
ní obdrželo každé dítko medaili 
a drobné upomínkové předměty. 
Obě organizace by rády poděko-
valy sponzorům MVDr. Karlu Vol-
fovi z  Třeboně a Jiřímu Dubno-
vi z  J. Hradce. Všem účastníkům 
děkujeme za účast na střeleckém 
klání a budeme se těšit v příštím 
roce na ročník pátý. 

Hana Millerová 

  Čtrnácté zastaveni křížové cesty: Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu
Bible zaznamenává poměrně po-
drobně události po Ježíšově smrti 
na kříži: 
Když nastal večer, přišel zámožný 
člověk z  Arimatie, jménem Josef, 
který také patřil k Ježíšovým učed-
níkům. Ten přišel k Pilátovi a požá-
dal o  Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, 
aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavi-
nul je do čistého plátna a položil je 
do svého nového hrobu, který měl 
vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu 
přivalil veliký kámen a odešel. Byla 
tam Marie z  Magdaly a  jiná Marie, 
které seděly naproti hrobu.
Nazítří, po pátku, shromáždili se ve-
lekněží a  farizeové u  Piláta a  řek-
li: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten 
podvodník řekl ještě za svého živo-
ta: Po  třech dnech budu vzkříšen. 
Dej proto rozkaz, ať je po  tři dny 
hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho 
učedníci, neukradli ho a  neřekli li-
du, že byl vzkříšen z mrtvých; to by 
pak byl poslední podvod horší než 
první“. Pilát jim odpověděl: „Zde má-
te stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte 
za dobré“. Oni odešli, zapečetili ká-
men a postavili k hrobu stráž. (Evan-
gelium podle Matouše 27, 57 - 66)

Zapsané skutečnosti mají důležitý 
význam vzhledem k  tomu, co na-
stalo třetí den. Ženy, které přišly 
k hrobu, nalezly veliký kámen odva-
lený a ani Ježíšovo mrtvé tělo tam 
nebylo. Přivalený kámen a  pečeť 
vylučuje, že by někdo mohl nepo-
zorovaně ukrást tělo, aniž by si toho 
všimla římská stráž. Ta byla za  hlí-
dání hrobu zodpovědná a  zaspání 
ve službě se trestalo smrti. Jestliže 
tělo „zmizelo“, muselo se stát něco 
jiného, než čemu chtěli zabránit fa-
rizeové. Stalo se to, čeho se báli nej-
více, a  co jako znalci Písma věděli, 
že je možné: Kristus vstal z mrtvých.
Křížová cesta obyčejně končí ulože-
ním Ježíšova těla do hrobu. Někdy 
se setkáme ještě s  patnáctým za-
stavením, které zobrazují události 
neděle vzkříšení tak, jak je popisují 
všichni evangelisté: zjevení se vzkří-
šeného Krista jeho učedníkům.
Každá lidská cesta zde na  zemi je 
přece jen ukončena smrtí a  pohř-
bem. Další události, věčný soud 
a  následné vzkříšení k  životu věč-
nému, je otázkou Boží milosti.  
A o tom, zda mne po smrti čeká věč-
né odsouzení do pekla nebo ospra-

vedlnění k  životu věčnému v  nebi, 
rozhoduje můj život na zemi.
Rozjímání o křížové cestě zakonče-
me prosbou, která je nám tak dob-

ře známá: „Svatá Maria, Matko Boží, 
pros za nás hříšné, nyní i v hodinu 
smrti naší. Amen“.

P. Jiří Špiřík
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  Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 8. 2015 do 13. 9. 2015 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Miloslav NOVÁK, Otín 1. 6. 1925 11. 8. 2015
Jan DOLEŽAL, Jindřichův Hradec 25. 2. 1942 11. 8. 2015
Hedvika VOPRAVILOVÁ, Lomy 6. 12. 1928 12. 8. 2015
Ludmila SOJKOVÁ, Újezdec 4. 9. 1948 13. 8. 2015
Jaroslava FEYTLOVÁ, Kunžak 1. 12. 1927 14. 8. 2015
Gertruda BLAFKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 11. 1936 15. 8. 2015
Milada ŠEFČÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 15. 3. 1938 17. 8. 2015
Antonín VOLF, Zdešov 13. 1. 1950 18. 8. 2015
Milena LEPIEROVÁ, Jindřichův Hradec 8. 7. 1951 20. 8. 2015
Zdeňka HOŘAVOVÁ, Nová Bystřice 1. 7. 1934 21. 8. 2015
Marie HORKÁ, Dolní Lhota 13. 8. 1933 24. 8. 2015
Jan SLANINA, Jindřichův Hradec 12. 5. 1939 26. 8. 2015
Marie BROŽOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 5. 1927 26. 8. 2015
Josef MIKUDIM, Halámky 24. 5. 1947 27. 8. 2015
Helena LONGINOVÁ, Praha 2. 1. 1930 27. 8. 2015
František HRONÍČEK, Hospříz 30. 11. 1950 28. 8. 2015
Irena DOLEŽALOVÁ, Praha 4. 1. 1929 29. 8. 2015
Marta FAJMANOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 5. 1945 30. 8. 2015
Karel PUDIL, Jindřichův Hradec 3. 6. 1920 31. 8. 2015
Jiří BRÁTKA, Jindřichův Hradec 16. 4. 1930 31. 8. 2015
Josef FILSAK, Lásenice 15. 6. 1961 2. 9. 2015
František CHARVÁT, Otín 1. 3. 1926 6. 9. 2015
Jana  BRŮHOVÁ, Suchdol nad Lužnicí 10. 5. 1960 8. 9. 2015
Libuše ČERNÁ, Artoleč 27. 2. 1940 8. 9. 2015 Foto: Pavel Šilhavý

  Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. září 2015 se v refektáři Muzea fotogra� e a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem 
Mrvkou. Na svět byly přivítány tyto děti: Pícha Antonín, Buštová Helena, Cirhan Daniel, Janda Jakub, Kovaříková Adéla, Kubů Miroslav, Kůrková 
Gabriela, Kymličková Elena, Mazanec Miroslav, Schmeister Jaromír, Schmidtová Šarlota, Sochor Adam, Šmíd Filip a Vopálková Eliška.

Karolína Průšová

Václav BENEDIKT, Mnich 26. 10. 1946 10. 9. 2015
Václav NAVARA, Kardašova Řečice 19. 8. 1946 11. 9. 2015
Jarmila KŘENKOVÁ, Kardašova Řečice 12. 2. 1928 13. 9. 2015

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí
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1. října 1915
Vyznamenání
Jeho Veličenstvo svolilo, aby pri-
mář všeob. veřejné nemocnice 
v.v. pan MUDr. Josef Khek v Jindř. 
Hradci směl přijati a nositi uděle-
ný mu papežský řád svatého Sil-
vestra. Čestným odznakem II. tří-
dy Červeného kříže vyznamenán 
byl c.k. polní kurát v záloze důst. 
p.  Ludvík Lauseker, katecheta 
zdejších škol dívčích, od  počát-
ku války na severním bojišti u c.k. 
29. zeměbraneckého pěš. pluku 
službou přidělený.

Školní slavnost smuteční,
kterou zdejší c.k. gymnasium 
v  sobotu dne 25. září k  uctě-
ní památky svého zesnulého ře-
ditele Dr.  Ant. Deckra v  exhort-
ní síni ústavu konalo, měla velmi 
důstojný průběh. Dostavili se k ní 
vzácní hosté v hojném počtu, tak 
zejména ctěná rodina (pí. ředite-
lová Julie Deckrová s oběma pp. 
zeti JUDr. Vl. Slavíkem a Ant. Lan-
grem, jakož i oběma paními dce-
rami), pan c.k. okresní hejtman 
Viktor Číška s p. okr. inspektorem 
Groulíkem, p. měšťanosta K. Mert 
s pp. radními Dr. Matouškem, Mu-
kem a Röschem, p. vrch. zemský 
rada soudní Jan Hájek s  p.  vrch. 
o� ciálem E. Rackem, veledůst. 
p.  probošt Monsig. Dr.  V. Cába 
a další… V 8. hod. ráno sloužil re-
kviem za  zemřelého ředitele ka-
techeta ústavu profesor P.  Kar-
ták v kapli gymnasiální, načež se 
hosté i veškeré žactvo se sborem 
profesorů odebrali do  exhortní 
síně, kde týž profesor katecheta 
výmluvně vylíčil dojemnými slo-
vy celý záslužný život zemřelého 
ředitele, jakož i  všestrannou čin-
nost jeho škole… Tato řeč bude 
v příštím čísle uveřejněna. 

Z trhu
Městskou policií bylo zjištěno, 
že na  trhu požadováno v  ně-
kolika případech za  q brambor 
10 -11 K, tedy o 2 až 3 koruny více 
nad zákonem stanovenou cenu 
maximální. Též jedna prodavačka 
žádala za vejce 14 hal. Prodavači 
byli na přehnané ceny upozorně-
ni a pohroženo jim potrestáním. 

V době nouze o ženichy
Bude asi leckde vidět podobný 
obrázek, jaký přináší právě vy-
šlé 40. číslo Humoristických Lis-
tů, v němž ovšem jako obyčejně 
je spousta jiných legrací a  zna-
menitých vtipů, žertovný cyklus 
obrázků „Když je nouze nejvyš-
ší, harmonika nejbližší“ atd. Hu-
moristické Listy možno koupiti 
za 30 hal v knihkupectví A. Land- 
frasa Syna. 

8. října 1915
Třetí rakouská válečná půjčka
Subskripční cena činí 93,60, úro-
ky 5,5% v  pololetních lhůtách. 
Jen první kupon, splatný dne 
1. ledna 1916 a poslední kupon, 
splatný dne 1. října 1930, jest 
čtvrtletní. Válečná půjčka jest 
daně prostá. Titry jsou vydány 
v kusech po 100, 200, 1000, 2000 
a 10 000 jakož i v kusech, jež či-
ní několikanásobně 10 000. Sub-
skripce začala 7. října a bude dne 
6. listopadu skončena. 

15. října 1915
Dar z Ameriky
Český pomocný sbor v  Novém 
Yorku zaslal tyto dny pomoc-
nému spolku Červeného kříže 
v  J. Hradci 2 bedny zdravotního 
materiálu. Spolek Červeného kří-
že mile překvapen zásilkou tou 
rozhodl v  uvážení té okolnos-
ti, že záložní nemocnice vojen-
ské v našem městě byly zrušeny 
a  přeloženy do  Feldbachu, dar 
ten věnovati správě zdejší veř. 
nemocnice, kde se tento jedině 
nejlépe uplatniti může. 

29. října 1915
Přednáška
Nedělní přednášku p.  JUDr. 
Vl. Slavíka nelze opomenouti 
bez zvláštního povšimnutí. Za-
sluhuje toho nejen pan předná-
šející, ale i  théma samotné. Po-
zorně vyslechlo posluchačstvo, 
většinou ženy, což radostně po-
znamenáváme, jednotlivé body 
přednášky, týkající se jednak roz-
šířených a  pro ženu zlepšených 
práv dědických a poručenských, 
jednak pro právních nároků za-

sahujících do  části o  svědectví 
zvláště při smlouvách důleži-
tých. Čestně zhostil se pan před-
nášející svého úkolu, který mu 
byl výkladem tohoto dosti neob-
vyklého thematu přidělen a  ne-
málo získal si své posluchačstvo 
objasněním svého osobního ná-
zoru na  úplné zrovnoprávnění 
žen. Se skutečnou vervou proje-
vil pan přednášející pevné pře-
svědčení, že ženám v budoucím 
v  moderním státě, v  době ni-
kterak nedohledné, dostane se 
zrovnocenění úplného zcela jis-
tě ne proto snad, že o ně se hlásí 
a pro ně pracují, ale z toho jedi-
ného důvodu, že vliv jejich v ro-
dině vlastní a  význam práce je-
jich ve veřejnosti není ani slabší 
ani méněcennější než vliv a  vý-
znam mužův. Plné pochopení 
povinnosti u žen, jimi vykonáva-
ná práce a jejich činorodé snahy 
zajišťují ženám i  spravedlivé je-
jich zhodnocení a osvobození. 

Jindřichův Hradec let 
osmdesátých. 
XXV. Klášterskou či Jarošovskou?
Míti u  města stanici nějaké drá-
hy bylo dávnou touhou praktic-
kých lokálních patriotů. Ve všech 
snad ročnících Ohlasů do 
r. 1885 shledáváme se s  něja-
kou úvahou, vykládající široce 
a  dlouze, jak je Hradec na  tom 
špatně, a  pozoruhodno je, že 
již 1. číslo 1. ročníku Ohlasu zde 
dne 27. října 1871 má na prvním 
místě pojednání „O  důležitosti 
železničního spojení z  Budějo-
vic na Jindřichův Hradec do Jih-
lavy“. Ale draha vedla se z  Bu-
dějovic do Veselí a Hradec vyšel 
opět na  prázdno. Konečně po-
čátkem let osmdesátých dosta-
la se naléhavá otázka hradecká 
do  nového studia. Pevná hvěz-
da v  podobě „vicinálky“ objevi-
la se na  modrém horizontu hra-
deckém a již nepobledla. Že bylo 
potřebí ješ tě několika let, než 
se všecky přípravné práce zdo-
laly a  ideal Hradečanů uskuteč-
nil, nepadá nijak na váhu. Věci ty 
odehrávaly se v kancelářích, kde 
se vůbec všecko rádo co nejvíc 

protahuje, a Hradec měl od nich 
pokoj, ale jiná předůležitá otáz-
ka rozvířila celé město, způsobila 
občanskou, ba i  rodinnou válku, 
kdy otec stál proti synovi, vnuk 
proti dědovi atd. atd., jak rozře-
šiti přetěžký problém příjezdní 
silnice ke  stanici dráhy: Klášter-
skou či Jarošovskou? V  Ohlase 
začaly se v květnu 1886 objevo-

vati polemiky shrnující důvody 
pro jednu z  obou ulic: Klášter-
skou, která ovšem byla ve výho-
dě, a  Jarošovskou. Záležitost 
dostala se brzy též do  obecní-
ho zastupitelstva a  od  těch dob 
ovšem je častějším snadno sle-
dovatelným předmětem po-
rad. Ba dnes se leckomu snadno 
nad tím zavrtí hlavou, ale teh-
dy v  polovici let osmdesátých 
to nebylo k smíchu. … Po dlou-
hém vleklém sporu konečně 
r. 1889 mohla si většina Hrade-
čanů oddechnouti spolu s Ohla-
sem zde dne 15. listopadu: 
Příjezdní silnice k nádraží jest ho-
tova a již se po ní také jezdí. Nyní 
mohou se protivníci její přesvěd-
čiti, že jest silnice tak vzdor záhy-
bům, které v původním projektu 
nebyly, asi o 70 kroků kratší než 
stará příjezdní silnice.

Ohlas od Nežárky a další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a  je veřejnosti přístupna ka-
ždé pondělí a  středu od  12.30 do 
15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

POHLEDY DO HISTORIE
  Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

V říjnu roku 1915 nebyla v našem městě ani v celém mocnářství nouze o zajímavé události, z nichž bylo nej-
důležitější vypsání III. válečné půjčky. Zajímavou přednášku o změnách v dědických a poručenských právech 
žen a právních nárocích na svědectví při důležitých smlouvách přednesl známý jindřichohradecký právník 
JUDr. Vladimír Slavík, který se v období první světové války výrazně zasazoval nejen o vznik Československé 

republiky, ale také o úplné zrovnoprávnění žen. Počátkem nového školního roku si na gymnáziu při smuteční slavnosti připomněli předčasně 
zemřelého ředitele Antonína Deckera, který byl právě Slavíkovým tchánem. 
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

  Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči mají 
nové zásahové vozidlo

  Setkávání v Oknech je vždy zajímavé
 „Ryba nemůže žít bez vody a člověk bez člověka“ (uzbecké 
přísloví)

V  pátek 4. 9. 2015 to na  náměs-
tí Míru v  Jindřichově Hradci žilo! 
Důvodem bylo slavnostní předá-
ní nového zásahového vozidla 
CAS 20  4000/240 S  2 R na  pod-
vozku SCANIA P 400 CB4X4EHZ 
starostou města Ing. Stanislavem 
Mrvkou Jednotce sboru dobro-
volných hasičů města Jindřichův 
Hradec. Jednotka získala nové au-
to, které nahradí bezmála 35 let 
stařičkou, leč zachovalou stříkač-
ku CAS 32 T 148. Úderem 17. ho-
diny byl vydán povel zástupcem 
velitele k nástupu jednotky a pře-
dání hlášení starostovi města 
ke slavnostnímu předání nového 
zásahového vozidla. Nové cister-
ně požehnal probošt Ivo Valášek. 
Této slavnostní události se zú-
častnili hejtman Jihočeského kra-
je Mgr. Jiří Zimola, ředitel HZS Ji-
hočeského kraje plk Ing. Lubomír 
Bureš s náměstkem plk. Ing. Mar-
tinem Svitákem, za územní odbor 
HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec 
plk. Ing. Jan Všetečka, za PČR ÚO 
Jindřichův Hradec plk.  Ing.  Josef 
Heš, vedoucí lékařka OS ZZS Jind-
řichův Hradec Vendula Mazanco-
vá a další významní hosté. 

Na  slavnostní předání přijela 
i  jednotka hasičů z  rakouského 
Dobersbergu se svou Scanií.

Základním předpokladem pro 
pořízení tohoto nového vozi-
dla byla investice nezbytně nut-
ných � nančních prostředků. Ten-
to úkol se povedlo splnit zejména 
díky získání � nančních dotací MV 
GŘ HZS ČR z  dotačního progra-
mu na  reprodukci požární tech-
niky a  z  dotačního programu 
Jihočeského kraje. Nemalou mě-
rou se na  pořízení nového vo-
zidla podílelo i  samotné město 
Jindřichův Hradec. Celková ce-
na nové získané techniky včet-
ně DPH činila 5 620 692 Kč, z  to-
ho 2 500 000 Kč poskytlo MV GŘ 
HZS ČR, 700  000 Kč poskytl Ji-
hočeský kraj a  zbývající částku 
2 420 692 Kč pokrylo Město Jind-
řichův Hradec z vlastních zdrojů.

Jednotka SDH Jindřichův Hradec je 
v plošném pokrytí JPO III / 1 a kaž-
doročně zasahuje u zhruba 25 udá-
lostí nejrůznějšího druhu. Sbor 
dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec byl v tomto městě založen 
v roce 1872, v roce 2017 tedy oslaví 
145. výročí svého založení.

Cisternová automobilová stříkač-
ka CAS 20 4000/240 s 2 R na pod-
vozku SCANIA P 400 CB4X4EHZ  
dodala � rma WISS CZECH s.r.o., 
Halenkovice.

Technické parametry:
kabina 1+1+4
nádrž 4000 l polyester vyztužený skelnými vlákny + 240 l pěny
čerpadlo Ruberg Euroline R 10-2000/40-150 výkon 2000 l/min. -10 bar, 
150 l /min 40 bar
osvětlovací stožár 2x 1000w halogen
lanový naviják 5000 kg bude dodán
trysky pro hašení 2 ks na každé straně

Celou akci doprovázela a svým vystoupením zpestřila kapela Eminence.

Lubomír Beran

Konec prázdnin a začátek zá-
ří v  Oknech byl trošku hektický, 
ale navýsost plodný. Hlavním té-
matem tohoto času bylo setká-
vání velmi různých lidí s jediným 
cílem – dobře prožít čas. Jedním 
z největších setkání byl prožitko-
vý letní tábor pro děti i dospělé 
se zdravotním postižením, dob-
rovolníky i profesionály. Záměr-
ně uvádím, že tábor byl vlastně 
tvůrčím setkáním – týdnem her, 
tvoření, hudby. Vlastně šlo o vel-
kou výměnu dobré vůle a pozi-
tivní energie. Vzájemné obdaro-
vání si poskytli lidé od 5 do 73 let
- klienti Oken, učitelé, sociál-
ní pracovníci, voják, důchod-
ce, manažer či prodejce aut. 
V rámci velké hry, nazvané „Boho-
vé na Olympu“, prožili dny plné 
úžasných dobrodružství. Jedním 
z  nejzajímavějších byla lanová 
skluzavka, kterou nám přišli udě-
lat pozvaní hosté – manželé Ku-
kačkovi a Vojtěch Duba. Možnost 
překonat na laně řeku se lidem 
na vozíčku jen tak nenaskytne.
Dalším dobrodružstvím bylo na-
vyšování kapacity Oken a roz-
šiřování provozů. Zde výborně 
zapracovali jak klienti sociálně 
terapeutických dílen, tak externí 
spolupracovník pan Svoboda.

Třetí setkání – již tradiční „Květi-
nové odpoledne“, v  pořadí čtr-
nácté. Nádherný projev tvořivos-
ti studentů � oristiky a místních 
květinářů, obohacený o mód-
ní přehlídku svatebního salonu 
a prodej výrobků Chráněných dí-
len Okénko – to vše v pečlivé re-
žii Vladimíra Noska. Výtěžek akce 
činil přes 29 000 Kč a bude využit 
k rozvoji dílen v OKNECH.

Čtvrté setkání – společná výsta-
va kreativních klientů Oken – Pať-
ky, Borise, Radka, Honzy a Anič-
ky, kteří pracují pod vedením Evy 
Kutišové a Vladimíra Noska v ga-
lerii Kaplanka v  Protivíně. Barev-
nými pastely a voskovými ba-
tikami Paťky, Borise a Radka se 
galerie rozzářila, koláže Vladimíra 
Noska a fotogra� e Jana Wittber-
gera vedou k zamyšlení.  Paspar-
tami doplnila paní Hana Maříko-
vá, fotogra� cky spolupracoval 
Martin Stiltenn. Na závěr patří 
dík – dnes hlavně Vladimíru No-
skovi, protože doprovází laska-
vě, neokázale a věrně OKNA již 
12 let! A také všem dalším, kte-
ří nás v  tomto období podpořili. 
Přeji všem krásný podzim!

Drahomíra Blažková
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
 ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 2015

Merkur najdeme před polovinou měsíce ráno nad východem, Venuši také ráno vysoko nad východem, Mars a Jupiter rovněž ráno nad vý-
chodem. Saturn je ještě v první polovině měsíce pozorovatelný večer nízko nad jihozápadem, Uran  lze  pozorovat po celou noc a Neptun 
po většinu noci, kromě jitra. Pozorovat Měsíc je velmi hezké, zvláště kolem první čtvrti; v tomto období Slunce osvětluje jen polovinu přivrá-
cené měsíční strany. Povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny a obraz v dalekohledu je 
prostorový a velice působivý. V době kolem úplňku je měsíční krajina naopak plochá a bez prostorových zvýraznění. Také ostatní objekty na 
obloze, jindy dobře viditelné, jsou přesvětlené a téměř nepozorovatelné. Měsíc projde 4. října poslední čtvrtí, 13. října novem, 20. října první 
čtvrtí a 27. října nastane úplněk. Dne 11. 10. je Měsíc v odzemí (406 376 km), 26. 10. v přízemí (358 472 km). I Slunce je zajímavé, za jasné-
ho počasí na slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem na 
Hvězdárně pak uvidíte i protuberance a další děje na Slunci. Podzimní obloha je, jako v každém jiném ročním období, velmi pěkná, nabízí 
k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti oblohy v říjnu 2015:

• 8. 10. ve 20.00 hodin - Venuše v konjunkci s α Leo (Regulus; Venuše 2,5° jižně)
• 8. 10. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 1,4° jižně; ráno na vý-

chodě seskupení Měsíce, Venuše, Marsu, Jupiteru a Merkuru v blízkosti hvězdy 
α Leo (Regulus) od 8. do 11. 10.)

• 9. 10. v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,1° jižně)
• 9. 10. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,3° jižně) 
• 11. 10. v 15.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Merkurem (Měsíc 1,6° jižně)
• 12. 10. v 5.00 hodin - Uran v opozici se Sluncem

Návštěvní hodiny pro veřejnost v říjnu 2015:
odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 13.00 - 15.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. V případě nepříz-
nivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhrad-

ní program nabízíme projekci � lmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem. Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení platného členského 

průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených 
kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

• 16. 10. v 5.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci (18° od Slunce)
• 16. 10. v 15.00 hodin -  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,1° severně; Měsíc 

v blízkosti Saturnu pozorovatelný večer nízko nad jihozápadním obzorem)
• 17. 10. ve 24h - Mars v konjunkci s Jupiterem (Mars 0,4° severně; planety pozoro-

vatelné ráno nad východním obzorem)
• 21. 10. - maximum meteorického roje Orionid
• 23. 10. v 19.00 hodin - Slunce vstupuje do znamení Štíra
• 25. 10. v 21.00 hodin - Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 1,0° jižně; úkaz 

nastává večer, přiblížení planet pozorovatelné na ranní obloze)
• 26. 10. v 8.00 hodin - Venuše v největší západní elongaci (46° od Slunce)
• 29. 10. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Měsíc 0,03° jižně; zákryt Alde-

baranu Měsícem pozorovatelný vysoko nad naším obzorem)

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207. Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz
Jana Jirků

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 
do areálu. Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí 30 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč v běž-
né návštěvní době.  Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – 
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.  Soboty, neděle a svátky – dospělí 70 Kč, děti 40 Kč. Pro školní 
exkurze zůstává vstupné beze změn, tzn. 10 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

  Jindřichohradecký symfonický orchestr si zahraje s Nezmary
V posledních letech se roztrhl py-
tel s projekty, při nichž spolupra-
cují různé skupiny nebo zpěváci 
se symfonickými orchestry. Ně-
kdy je to spojení šťastnější, jindy 
méně. Ale to už si musí každý po-
sluchač vybrat sám. 
Takovou cestou se vydala i  zná-
má českobudějovická folková 
skupina Nezmaři. Ta si před lety 
od  skladatele a  kytaristy Luká-
še Sommera nechala upravit ně-
které své písně a výsledkem bylo 
album Jihočeská komorní � lhar-
monie a Nezmaři. Aranže dalších 
písní, které na koncertě zazní, vy-
tvořila skladatelka a  dirigentka 
Marie Sommerová.
Folkové písně v  novém kabátu 
zazní i v Jindřichově Hradci, a to 
v sobotu 17. 10. od 19.00 hodin 
v divadelním sále KD Střelnice. 
Tentokrát se na  pódiu se skupi-
nou Nezmaři sejdou členové Jin-
dřichohradeckého symfonického 
orchestru pod vedením dirigenta 
Petra Píši. JHSO program obohatí 

i o dvě orchestrální skladby.
A proč vůbec dochází k setkává-
ní zdánlivě neslučitelných žán-
rů? Na  to již v  jedné recenzi na-
bídl odpověď Milan Tesař, když 
napsal: „Jednak – to je důvod 
obecný – díky  takovému propo-
jení mohou do  popředí vystou-
pit nové, dosud netušené kvality 
písní. A za druhé – což je důvod 
soukromý, ale také důležitý – ka-
pela si v  takovém případě udě-
lá radost, možná splní svůj sen. 
A i o to přece v hudbě jde.“
Vždy v  pozvánce na  koncert 
představujeme své hosty. Neji-
nak tomu bude i tentokrát, i když 
je to asi zbytečné. Folková skupi-
na Nezmaři byla založena v  ro-
ce 1978. V  současné době hraje 
ve složení Šárka Benetková, Pavel 
Zajíc, Pavel Drengubák a  Tonda 
Hlaváč. Zpívají vlastní písničky, 
ale i skladby světových folkových 
hudebníků, které opatřují vlast-
ními texty. Někdy svůj repertoár 
doplňují i  o  příspěvky od  svých 

přátel hudebníků a  textařů. Kaž-
doročně odehrají přes sto koncer-
tů. 
Předprodej vstupenek začíná 
5. 10. u Zuzany Kořínkové v pro-

dejně bylinek na  náměstí Míru. 
Udělejte si hezký večer s příjem-
nou hudbou, srdečně vás zveme.

Ludmila Plachá
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CHCETE NÁS?
Jessie, bígl, fena, 7 let, kastrovaná
Jessie je hodná, přátelská fenka. Byla zvyklá žít 
venku, nyní je v bytě, kde je čistotná. S ostatními 
pejsky vychází dobře, i když s fenkami si to ob-
čas trochu vyříkává vrčením, když jde o jídlo či 
mazlení. Není vhodná k drůbeži a jinému drob-
nému zvířectvu.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (J. Hradec)

Rek, kříženec, pes, 9 let, kastrovaný
Rek je střapatý oříšek menší velikosti (do 
10 kg). Je zvyklý žít venku, ale na stáří by si za-
sloužil dožít někde v  teple - v  bytě se chová 
velmi slušně, je čistotný, nenáročný, neštěká. 
S fenkami vychází dobře, pejsky si vybírá. Byl by 
vhodnější jako jedináček. K lidem je kontaktní, 
miluje mazlení a procházky.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. Hradec)

Ajky, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Ajky je moc milá, hodná, jemná fenka. Chvilku jí 
trvá, než začne člověku důvěřovat, ale pokud jí 
dáte dostatek času bez nátlaku a klid a bezpečí, 
bude vás zanedlouho milovat bez výjimek a ce-
lou svou duší. Je potřeba, aby ji byl nový pání-
ček ochotný nejdříve několikrát přijet navští-
vit, a mohl se s Ajky trochu poznat. Získá tak ale 
opravdu fantastickou, vděčnou a věrnou kama-
rádku, která za to stojí. S pejsky, kočkami či sle-
picemi nemá problém. Vychované děti respek-
tuje. Rychlé pohyby, nečekané zvuky a chaos ji 
ale prozatím stále děsí. Na vodítku chodí pěkně. 
Svého páníčka poslouchá na  slovo a  na  první 
pokus. Doma je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Pritta, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Pritta je milá fenečka, která se cizích lidí bojí. 
V žádném případě ale není zlá, pokud se na ni jde 
s klidem, nechá se pohladit a manipulovat se se-
bou. V bytě je čistotná, nic neničí, na vodítku cho-
dí dobře. Jelikož si nezažila nic dobrého a v pod-
statě žila jen ve smečce psů na dvoře, je hodně 
lekavá, ale stále pracujeme na  seznamování 
s okolím. V autě jezdí hezky. S kočičkami vychá-
zí bez problémů, o další drobné zvířectvo (mor-
čata, papoušci) zájem neprojevuje a s ostatními 
pejsky vychází dobře, i když zprvu se jich trochu 
bojí a vrčí na ně, ale jak zjistí, že jí nic nehrozí, ska-
marádí se. Je dobrý hlídač, ale není zbytečně uš-
těkaná, jen hlásí cizí lidi v domě. Váží 11 kg.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(J. Hradec)

Ross, kříženec staforda, pes, cca 2 roky
Ross je krásný, mladý, statný pes. Potřebuje 
upevnit základní výchovu a  bude z  něj super 
parťák. Nyní je zvyklý žít venku. S  fenkami vy-
chází dobře, pejsky si vybírá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(J. Hradec)

Lemon, kocour, 11 měsíců, kastrovaný
Lemon je hodný kocourek, jelikož od  mládí neměl dost krmení a  trpěl 
na  rýmy, tak zřejmě bude drobnějšího vzrůstu. Je milý, mazlivý, zvyklý 
na ostatní kočičky i děti a velmi čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 
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  Stromy budou mít svůj den 
také v Jindřichově Hradci
Tento rok se připojíme k  osla-
vě mezinárodního Dne stro-
mů, který se slaví již od poloviny 
19. století. Měl by nám připomí-
nat nezastupitelnou roli stromů 
v  našich životech. Přijďte se stát 
na chvíli mužem či ženou, kte-
ří sází stromy. Akce se bude ko-
nat v  sobotu 24. října v  parku 
u sv. Jakuba. Tam se budete mo-
ci i s  vašimi dětmi od 10.00 do 
15.00 hodin projít naučnou stez-
kou, kde se mnoho o stromech 
dozvíte a něco ze dřeva vytvo-
říte, zkusíte lanové překážky na 
stromech, zhlédnete ukázku od-
borného stromořezání, necháte 
se vyfotit v netradičních kulisách, 
vyslechnete přednášku o význa-

mu stromu v  krajině a samozřej-
mě společně vysadíte strom. To 
vše ve spojení s podzimními po-
choutkami a čajovým či kávovým 
pohoštěním.
Program bude pokračovat od 
18.00 hodin v  kavárně Fotocafé, 
kde budeme promítat dokumen-
ty, jejichž hlavním tématem bu-
dou stromy v různých podobách.
Na akci vás srdečně zve Hamerský 
potok o. s. a všichni dobrovolníci, 
kteří Den stromů stráví s vámi.

Akce byla podpořena v  rám-
ci grantového programu pro rok 
2015 Jihočeským krajem a měs-
tem Jindřichův Hradec.

Kamila Půlpytlová

  „Život studentský není vojenský“ aneb 
Z historie Švecovy koleje FM VŠE

Nové kasárny v roce 1895 (Muzeum Jindřichohradecka, Fond historických fotogra� í)  

V  úterý 20. října 2015 od  17.00 
hodin bude v  Knihovnickém a  in-
formačním centru Fakulty manage-
mentu VŠE zahájena výstava „Život 
studentský není vojenský“ aneb 
Z historie Švecovy koleje FM VŠE.
Výstava je připravena ve spolupráci 
s odbornými pracovníky Muzea Jin-
dřichohradecka PhDr.  Štěpánkou 
Běhalovou,  Ph.D.  a  PaedDr.  Fran-
tiškem Fürbachem při příležitosti 
90. výročí pojmenování budovy 
dřívějších kasáren a nynější vysoko-
školské studentské koleje jménem 
plukovníka Josefa Jiřího Švece.
Výstava chce přiblížit vývoj budovy 
a okolí dnešní Švecovy koleje, která 
stojí na místě bývalých kasáren. Vý-
stava představí osobnost plukov-
níka Josefa Jiřího Švece, tehdejší 
vojenský život v našem městě i pre-
zidentské návštěvy v  kasárnách. 
Výstava zavzpomíná také na dobu, 
kdy tato kasárna nesla jméno Julia 
Fučíka. Nebudou chybět ani první 
plány na  přestavbu areálu na  stu-
dentskou kolej. 

K  vidění budou unikátní sním-
ky z  fondu historických fotogra-
� í a  pohlednic Muzea Jindřicho-
hradecka, některé budou v tomto 
souboru představeny veřejnos-
ti vůbec poprvé. Výstavu dopl-
ní také snímky z osobního archi-
vu podplukovníka Petra Čejky. 
Protože během století některá 
místa úplně změnila svůj vzhled 
i svého ducha, tato „proměněná“ 
místa zachytil svým fotoapará-
tem na  současných fotogra� ích 
Bc.  Michal Hajdík. Výtvarnou re-
alizaci výstavy zajistil Mgr. Václav 
Urban.
Po  slavnostní vernisáži bude 
možno nahlédnout do  nových 
prostor Fakulty managementu. 
Výstava bude otevřena v Knihov-
nickém a  informačním centru 
FM VŠE se sídlem v  Jindřichově 
Hradci vždy od pondělí do čtvrt-
ka od 8.30 do 17.00 hodin a v pá-
tek od 8.30 do 14.30 hodin až do 
30. 6. 2016.

Věra Kubátová 
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 Dadainspirační dny nabídnou nejen zajímavé divadelní projekty
(pokračování ze str. 1)
K zhlédnutí bude několik předsta-
vení středoškolských divadelních 
souborů (z  Jindřichova Hradce, 
Frymburku, Strakonic). Součástí 
festivalu bude i  vystoupení pro-
fesionálních divadelních soubo-
rů a  divadelníků. Do  Jindřichova 
Hradce tentokrát zavítá Taneční 
studio Light (dokumentární diva-
dlo o chlapci Odzerovi, členovi Ta-
nečního studia Light, kterému se 

v jediném okamžiku navždy změ-
nil celý život), performeři Vladimír 
Burian a  Marie Svobodová (inter-
mediální performance Canvas D4) 
a vypravěč Martin Hak.
V  rámci festivalu budou probí-
hat dílny, kterých se za mírný po-
platek může zúčastnit každý, kdo 
bude mít zájem o získání nových 
zkušeností a dovedností v oblasti 
vyprávění příběhů, práce s  mas-
kou, hlasové techniky, pohybo-

vé techniky, site speci� c či se bu-
de chtít seznámit s  intermediální 
tvorbou jako jednou z  možností, 
jak moderní technologie zapojit 
do tvůrčího procesu. 
Přijďte se sami na vlastní oči pře-
svědčit, že divadelní zázraky se 
nedějí jen na velkých divadelních 
scénách, ale i  v  inscenacích stře-
doškolských divadelních souborů 
a že vytvořit v rámci několika ho-
din práce v  dílně výstup hodný 

pozornosti diváků je úkol náročný, 
ale splnitelný. 
Bližší informace o  programové 
nabídce naleznete také na webo-
vých stránkách www.zus-jhradec.
cz. Festival za � nančního přispění 
města Jindřichův Hradec a  Jiho-
českého kraje pořádá Společnost 
přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, ZUŠ 
Jindřichův Hradec a Jindřichohra-
decká kulturní společnost.

Vojtěch Maděryč

 Městská knihovna zve na letošní Týden knihoven a další říjnové akce 
Městská knihovna v rámci 19. ročníku TÝDNE KNIHOVEN (5. - 11. 10.) 
a následně v průběhu celého října zve čtenáře a návštěvníky na zají-
mavé akce:

- přednáška Ondřeje Soukupa k tématice 2. světové války „Českosloven-
ští piloti v bitvě o Británii“, doprovázeno výstavou (1. 10. 16.30 hodin)

- cestopisná beseda spisovatelky Hany Hosnedlové „Neuvěřitelná Indie“ 
(6. 10. 16.30 hodin)

- přednáška J. Hrdinky „Pilíře šťastného manželství“ (8. 10. 16.30 hodin)

- cestopis D. Čančíka „Maroko“ (13. 10. 16.30 hodin)

- přednáška Vladimíra Šindeláře z Milevského muzea o krvavé práci katů 
„Cesta na popraviště aneb kati a popravy v dávné i nedávné historii“ 
(15. 10. 16.30 hodin)

- zábavně naučná beseda o zapomínání a posilování paměti „Hrátky 
s pamětí“ Olgy Šenoldové (20. 10. 16.30 hodin)

- cestopis „Slunné Řecko“ J. Valsové (22. 10. 16.30 hodin)
- setkání s  jihočeským spisovatelem a  historikem Janem Bauerem 
na besedě pro milovníky české historie „Záhady českých dějin“ 
(29. 10. 16.30 hodin)
- pro děti je připraveno zahájení pravidelného veřejné čtení pohádek 
dětem (6. 10. od 16.00 hodin) a pro žáky ZŠ setkání se spisovatelem Mi-
lošem Kratochvílem (7. 10., nejedná se o akci pro veřejnost) 
- registrace novým čtenářům zdarma v Týdnu knihoven
- individuální školení počítačových dovedností (Internet) v Týdnu knihoven
oblíbený prodej vyřazených knih (od 6. 10.)
- výstavy „Antonín Dvořák v komiksu“ (inspirováno komiksovou bio-
gra� í R. Fučíkové), Obrázky pro duši (J. Chlupáčová), Českoslovenští pi-
loti v bitvě o Británii (Ondřej a Jiří Soukupovi)
Bližší informace o akcích naleznete na letáčcích v knihovně, plakátech 
a na našem webu www.knihjh.cz. 

Připomínka stého výročí narození jindřichohradeckého rodáka, 
básníka a kněze Františka Daniela Mertha
Městská knihovna by ráda připomněla letošní výročí 100 let od naroze-
ní jindřichohradeckého básníka, prozaika a katolického kněze Františka 
Daniela Mertha. F. D. Merth se narodil 18. 10. 1915 v Jindřichově Hrad-
ci. Po maturitě na jindřichohradeckém gymnáziu studoval na Univerzi-
tě T. G. M. v Brně a teologickém učilišti v Českých Budějovicích. Ve čty-
řicátých letech minulého století působil jako kaplan v  Pelhřimově 
a Č. Budějovicích. V roce 1948 byl zatčen a vězněn až do roku 1953. Pu-
blikovat mohl až po roce 1966, ale po roce 1968 byl opět zakázán, jeho 
díla vycházela v samizdatu. V roce 1995 se stal nositelem Ceny Jana Za-
hradníčka.  Teprve v roce 1970 se mohl vrátit k výkonu duchovní správy 
a poté až do své smrti 11. 4. 1995 spravoval farnost ve Strašíně u Sušice.
Většina jeho tvorby je inspirována Šumavou. Samota, klid, ticho a šu-
mavská příroda jsou základními prvky jeho lyrického díla. Připomeňme 
z jeho tvorby např. básnickou sbírku Nokturny (1966), soubor Rukopisy 
(1980, obsahuje: Ne krví býků, Sedm básní, Sbírání pokladu, Malé hóry, 
Strašně lidský hlas, Kyrie), Matutinum (1981) či Zastavení (1983 a 1984).
Výstavku s medailonkem autora včetně ukázky jeho tvorby je možno 
navštívit v půjčovně pro dospělé v městské knihovně.

Opustila nás spisovatelka Helena Longinová
Městská knihovna si dovoluje oznámit smutnou událost, bohužel nás 
navždy opustila jindřichohradecká rodačka a spisovatelka Helena Lon-
ginová. Paní Longinová pocházela z J. Hradce, dětství prožila v Bene-
šově u Černovic a Kamenici nad Lipou, po studiích působila dlouhá lé-
ta jako profesorka němčiny v Praze. Zařadila se mezi úspěšné autorky 
povídek, románů, fejetonů i div adelních her. Z její tvorby připomeňme 
např. romány Křehké jistoty, Koncert pod kaštany, Valčík pro nás dva, 
Album v modrém sametu, Robertovi s láskou, Letní hosté či Posedlost. 

Tomáš Dosbaba, Simona Pavlišová

  Tichý svět pomáhá neslyšícím ke zkvalitnění života
Obecně prospěšná společnost 
Tichý svět pořádá 6. října dvě 
přednášky o  neslyšících spoje-
né s  ukázkou online tlumočení. 
Proběhnou v  zasedací místnosti 
jindřichohradeckého Úřadu prá-
ce (Janderova 147/II). První, ur-
čená zaměstnancům Úřadu prá-
ce, začíná ve 12.00 hodin. Druhá 
přednáška od 14.00 hodin je pro 
širokou veřejnost. Přednášky jsou 
tlumočeny do znakového jazyka. 
Organizace již 9 let pomáhá ne-
slyšícím žít kvalitní život. Působí 
v  deseti krajích České republiky 
a  poskytuje jim komplexní služ-
by – především tlumočnické služ-
by, sociální a právní poradenství, 

podporu při hledání zaměstnání, 
včetně programu pro žáky a  ab-
solventy škol. Každoročně zajistí 
práci více než 50 neslyšícím.
Pracovníci Tichého světa dob-
ře vědí, že práce je pro každého 
občana důležitá, aby se mohl cí-
tit jako plnohodnotný člen spo-
lečnosti. Pomáhá jim překonávat 
jazykové a kulturní bariéry. Letos 
spustila portál pracovních příle-
žitostí www.neslysimpracuji.cz, 
který je určen a přizpůsoben ne-
slyšícím, zaměstnavatelům a úřa-
dům práce. Jeho součástí je první 
elektronický katalog zaměstna-
vatelů a pracovních pozic pro ne-
slyšící. 

Služba Tichá linka (online tlu-
močení do  znakového jazyka 
a  přepis mluvené řeči) je nesly-
šícím dostupná zdarma 24 ho-
din denně. Zajišťuje bezbarié-
rovou komunikaci při tísňovém 
volání, dále běžnou telefonickou 
komunikaci s  lékařem, úřady, za-
městnavatelem nebo školou či 
přáteli. Nahrazuje fyzicky přítom-
ného tlumočníka a přepisovatele 
na poradách, jednáních či konfe-
rencích. V  jindřichohradecké ne-
mocnici najdete tablet pro mož-
nost spojení s Tichou linkou. 
Tichý svět se věnuje i tlumoče-
ní hudby, písní a  divadelních 
vystoupení do  znakového ja-

zyka. Pořádá semináře  o  znako-
vém jazyce, komunikaci nesly-
šících a  tlumočení. Tiché zprávy 
na  www.tichezpravy.cz přináše-
jí denně informace ve znakovém 
jazyce. Novinkou je překlad vi-
deí a  textů do znakového jazyka 
na zakázku pro � rmy, samospráv-
né úřady i státní instituce.
S  týmem se na  vás těší Mgr.  Ga-
briela Kocmichová, manažerka 
pobočky pro Jihočeský kraj, Má-
nesova 11/3b, 370  67 České Bu-
dějovice, tel./SMS:725  433  568, 
e-mail:  gabriela.kocmichova@ti-
chysvet.cz

Lucie Křesťanová
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KULTURNÍ SERVIS

  TJ Sokol Jindřichův Hradec slaví 130. narozeniny
Dne 8. 11. 1885 byla v Jindřicho-
vě Hradci založena místní organi-
zace spolku Sokol. Spolku, jehož 
historie je, jako u žádného jiného, 
propojena s  novodobou historií 
naší země. 
I  naše jednota, která letos slaví 
130. výročí svého založení, je ži-
vým důkazem toho, jak výrazně 
Sokol ovlivňoval veřejný život. 
Po  1. světové válce provozova-
la jednou svojí složkou v  našem 
městě kino Lido-bio a dávala tak 
občanům možnost seznámit se 
s  tímto novým kulturním feno-

ménem, patřil jí objekt Střelnice, 
kde se díky iniciativě místních so-
kolů odehrávaly významné spo-
lečenské akce a  kde vystupovaly 
přední umělecké i politické osob-
nosti své doby, ona vybudovala 
a veřejnosti zpřístupnila sokolská 
koupadla a zvýšila tak plaveckou 
gramotnost zejména mládeže, 
svojí krojovanou účastí i  vlastní 
sokolskou jízdou dodávala vět-
ší pestrost i důstojnost veřejným 
shromážděním. Za  své starosty 
měla přední občany tohoto měs-
ta, z  nichž mnozí byli významně 

angažováni jak v  komunální, tak 
i ve „velké“ politice.
To vše bychom si rádi připomně-
li na  setkání naší jednoty s  ve-
řejností, které se uskuteční dne 
8. 10. 2015 od 16.00 hodin v sá-
le Muzea Jindřichohradecka 
(Štítného124/I).
Zde bychom chtěli i  za  laskavé 
součinnosti pracovníků muzea 
připomenout významné momen-
ty z  historie jednoty i  její čelné 
osobnosti a  seznámit přítomné 
i s naší novodobou historií a sou-
časnou činností. Součástí setkání 

bude i  vernisáž výstavy o  historii 
a  současnosti naší jednoty, kte-
rá bude instalována v  sále mu-
zea. Na setkání vystoupí pěvecký 
sbor Nova Domus a my se je po-
kusíme zpestřit i ukázkami někte-
rých cvičebních aktivit ve venkov-
ním prostoru před muzeem.
Na  toto setkání srdečně zveme 
nejen své sympatizanty a potom-
ky členů naší jednoty, ale i ty, kteří 
se zajímají o vše, co souvisí s his-
torií města i s osudy zajímavých li-
dí, kteří v něm žili.

Alois Soppe

 Na Střelnici vypukne Dívčí válka
Děj historické komedie začíná 
na  veselohru dosti neobvykle, 
a  sice pohřbem kněžny Libuše. 
Vzhledem k  technickým těžkos-
tem s  realizací smutečního aktu 
na  jevišti, odehrává se tento mi-
mo zorné pole diváka a  vlastní 
děj pak začíná rozhovorem kníže-
te Přemysla s  vladykou Bivojem, 
vracejícím se z  pohřbu. Kníže 
Přemysl, kolísající mezi smutkem 
po ztrátě milované ženy a radostí 
nad nově nabytou svobodou, se 
stává terčem útoků vdavekchtivé 
a ctižádostivé Vlasty, která dove-
de nejistotu a strach dívek o podíl 

na veřejném životě využít ve svůj 
osobní prospěch a  má ambice 
nastoupit na  místo kněžny Libu-
še. Při svém temperamentu a váš-
ni neváhá k  dosažení svého cíle 
použít jakékoli prostředky. Kníže 
Přemysl nemá naprosto v úmyslu 
vstoupit s Vlastou v  nový svazek 
manželský a jeho erotickoestetic-
ká pozornost obrací se spíše k pů-
vabné Kazi, Libušině sestře, která, 
žel, již před časem spojila svůj ži-
vot se statečným rekem vladykou 
Bivojem a jeho nerozlučným kan-
cem Ervínem. Čestná, leč milost-
ně založená Kazi váhá mezi obě-

ma jedinci, tj. mezi svým mužem 
a  knížetem, až se nakonec roz-
hodne ke kompromisu, tj. k obě-
ma skvělým mužům. Nevědom-
ky tak položí základ ke  klasické 
manželské nevěře, přežívající až 
do našich dnů. Hra přináší hlubo-
ký a analyzující pohled na příčiny 
a  podstatu Dívčí války z  napros-
to nového zorného úhlu a  práce 
s  charaktery postav strhne divá-
ka svojí vroucností a  upřímnou 
realitou. Tento rentgenový po-
hled je ještě navíc umocněn vy-
světlením historického přecho-
du od starého k novému způsobu 
pohřbívání. Během tohoto veliké-
ho válečného kon� iktu mezi muži 
a ženami sledujeme snahu staro-
slovanského pěvce Lumíra v jeho 

uměleckém tvůrčím zápase o na-
ši vlastní, slovanskou Pop music. 
Do  těchto dramatických událos-
tí mísí se láska mladičké Šárky 
ke  krásnému Ctiradovi, kdy vá-
lečný kon� ikt poznamená a tvrdě 
zasáhne do života této milenecké 
dvojice.  
Přijďte se podívat na  vynikající 
komedii s  novým hereckým ob-
sazením.

Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, 
Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Mi-
luše Bittnerová, Oldřich Navrátil, 
Roman Skamene, Petr Jablonský, 
Petr Martinák, Evžen Hájek, Te-
reza Šefrnová, Bedřich Maruštík, 
Martina Šťastná, Anna Kadeřáv-
ková a další.

Termín konání: 2. 11. (pondělí)
Kde: Kulturní dům Střelnice, Jindřichův Hradec
Začátek představení: 19.00 hodin
Předprodej vstupenek:
1) Pokladna KD Střelnice, Masarykovo náměstí 107, 
Út-SO:15.00 -20.30 hodin, Ne: 16.30-20.30 hodin, tel.: 384 497 474

2) Informační středisko, ul. Panská 136/I, 
Po-Pá: 8.00 – 17.00 hodin, So: 8.00 – 12.00 hodin, tel.: 384 363 546

Barbora Boctor

  Jindřichohradecký Fokus představuje svou tvorbu  
V  Muzeu fotogra� e a  moderních 
obrazových médií se představí od 
8. října do 30. prosince 2015 mimo 
jiné na  40 snímků členů jindřicho-
hradeckého fotogra� ckého spolku 
Fokus, který je v  místním regionu 
činný již přes 50 let. K vidění budou 
fotogra� e z  tvorby Vlastimila Síta-
ře, který nadto vystaví i samostatný 
soubor s tematikou basketbalu, dá-
le Karla Zábrodského, Jana Müllera, 
Josefa Böhma, Richarda Brychty, Pe-
try Slípkové, Jana Olivy, Jiřího Hlouš-
ka a  rovněž nedávno zesnulého 
dosavadního předsedy a  zakláda-
jící osobnosti fotoskupiny Otakara 
Gawlika. V  Muzeu fotogra� e a  mo-
derních obrazových médií členové 
Fokusu nyní nejen vystavují, ale v le-
tošním roce se tu nově i scházejí. Prá-

vě zde připravili jmenovanou klubo-
vou výstavu, jež je jedním z prvních 
výsledků realizované spolupráce 
muzea a spolku. Vernisáž proběhne 
ve středu 7. října od 17.00 hodin, 
veřejnost je srdečně zvána.  Snímky, 
povětšinou vybrané samotnými au-
tory a patřící do různých fotogra� c-
kých žánrů, byly pro účely výstavy 
vytištěny na  digitalizačním pracovi-
šti muzea a po ukončení prezentace 
rozšíří jeho sbírky. 
V  říjnu je pro návštěvníky otevřeno 
denně kromě pondělí od  10.00 do
12.30 a  od  13.00 do  17.00 hodin, 
včetně státního svátku 28. října. Po-
drobnější informace k  výstavnímu 
programu naleznou na webové ad-
rese www.mfmom.cz.

Eva Florová Foto: Jan Müller 
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  Jindřichův Hradec se připojí k festivalu outdoorových � lmů
Město Jindřichův Hradec se při-
pojilo k více než 40 městům 
v České a Slovenské republice 
a bude ve dnech 26. - 30. říj-
na. 2015 v kině Střelnice hos-

tit XIII. Mezinárodní festival out-
doorových � lmů. V rámci této 
přehlídky v různých kategoriích 
(dobrodružný a extrémní � lm, 
horolezecký a horský � lm, dob-

rodružné vodní sporty, cestopisný 
� lm, nesoutěžní � lm)  uvede naše 
kino na 36 snímků. Začátky pro-
jekcí jsou v 17.00 a ve 20.00 hodin. 
Podrobnější popis � lmů najdete 

na tištěných brožurách, které najde-
te na pokladně KD Střelnice a v In-
formačním středisku nebo na www.
outdoor� lms.cz a http://kinojh.cz.

Radim Staněk

  Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru Va-
lerie Schulczové a  Romana Olekšáka „LENI“ 
dne 5. října v 19.00 hodin v divadelním sá-
le v  rámci předplatného skupiny A. Divadlo 
v Řeznické. V režii Viktora Polesného hrají Vil-
ma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej Kavan, 
Daniel Krejčík.
Hra je o � ktivním setkání dvou skutečných li-
dí. Legendárního moderátora Johnnyho Car-
sona, jehož „The Tonight Show Starring John-

ny Carson“ patřila třicet let k nejsledovanějším  
talkshow Ameriky, a kontroverzní Leni Riefen-
stahl, „dvorní režisérky“ Adolfa Hitlera. Leni-
na minulost se stává hlavním tématem. John-
ny odhaluje Leniny osobní postoje k  fašismu 
a  holokaustu. Jedná se o příběh jedné z  nej-
lepších � lmařek světa, která zazářila díky � l-
mům na objednávku Třetí říše.
Vilma Cibulková za  roli získala cenu Thálie 
2014 za mimořádný jevištní výkon.

Kulturní dům Střelnice vás zve na netradiční 
koncert v  rámci Kruhu přátel hudby “Stole-
tá elegance a la carte” dne 8. října v 19.00 
hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. Koncert-
ním programem “Stoletá elegance a la carte”, 
který je ve znamení netradiční instrumentální 
kombinace Panovy � étny a cimbálu, zavítáme 
do  sto let staré hudební historie, respektive 
do  evropských velkoměst prvních desetiletí 
20. století. Kromě hudby vážné a lidové zazní 
i skladby takzvaného “vyššího populáru”, kte-
ré mají mezi kavárenskými muzikanty v Evro-
pě obecné označení “Café concert”. Drobné 
“kusy” odlehčeného charakteru s  poetickým 
přídomkem “a  la carte” v  plynutí desetile-
tí postupně opouštěly své původní prosto-
ry salonů, restaurací a kaváren a zaujaly pev-
nou pozici nejen na koncertních pódiích, ale 
i v novodobé hudební historii. Velkou zásluhu 
na jejich zvěčnění mají jejich skladatelé Fritz 
Kreisler, Grigoraş Dinicu či George Boulanger, 
kteří byli zároveň jejich častými interprety. 
Mezi zanícené propagátory tohoto stylu pa-
třili i světoví houslisté Jasha Heifetz a Jehudi 
Menuhin.   
Panova � étna a  cimbál patří svým témbrem 
i  původem ke  stěžejním hudebním nástro-
jům tohoto stylu, ba co více: oba jejich inter-

preti,  Liselotte a Jan Rokytovi, tímto progra-
mem zažívají “déjà vu” z  jejich holandského 
období let devadesátých, které bylo ve  zna-
mení společného muzicírování s rumunskými 
a maďarskými muzikanty.

Program: 
Rumunská lidová: Sîrba in D
Friedrich „Fritz“ Kreisler (1875 – 1962): 
Liebesleid, Schön Rosmarin
Georges Boulanger (1893 – 1958):
Pentru tine /Pro Tebe/, Avant de mourir
Rumunská lidová: Suita z Transylvánie (Doina 
– Purtata – Joc de doi)
Erik Satie (1866 – 1925): 
Troisième Gymnopédie
Rumunská lidová: 
Doina Oltului
Jan Rokyta (*1936): 
Lament pro Panovu � étnu sólo
Damian Luca (*1936): 
Cîntec de dor, Sîrba lăutarescă
Astor Piazzolla (1921 – 1992): 
Café 1930
Béla Bartók (1881 – 1945): 
Rumunské tance BB 68 /1915/

Ivana Bačáková

  Výstava JH Patchwork v Domě gobelínů byla prodloužena
Říjnové dny v Domě gobelínů patří 
výstavám a  kurzům a  uskuteční 
se jich hned několik. O  prvním 
víkendu 3. a 4. října jsou v nabídce 
2 kurzy. V prvním z nich se zájemci 
naučí tkát na ručním tkalcovském 
stavu pod vedením lektora Zdeňka 
Kubáka, v  druhém si příchozí 
vyzkouší malování na  hedvábí 
s  lektorkou Pavlou Hovorkovou. 
Dva týdny nato, o  víkendu 
17. - 18. října nabízí Dům 
gobelínů opět 2 kurzy. Prvním 
z  nich je dvoudenní kurz tkaní 
tapiserie s  Milevou Müllerovou. 
Druhý je pouze jednodenní. 
Jedná se o  kurz patchworku pro 
pokročilejší, ve  kterém je pro 
účastnice přichystán milý vánoční 
dárek, naučí se další z  technik 
patchworku - vánoční hvězdu. 

Kurz vede zkušená lektorka 
Mirka Fáberová. V  průběhu října 
se nejenom účastnicím kurzů, 
ale i  široké veřejnosti naskýtá 
příležitost prohlédnout si 
(a  případně i  zakoupit) výtvory 
volného regionálního uskupení 
JH PATCHWORK. Toto uskupení, 
vedené právě Mirkou Fáberovou, 

se pravidelně schází na  kurzech 
patchworku ve  Výtvarné 
dílně v  Zahrádkách a  v  Domě 
gobelínů. Výstava s  názvem JH 
PATCHWORK, která byla v  září 
v  Domě gobelínů zahájena, byla 
pro velký zájem prodloužena 
až do  Adventních dnů v  Domě 
gobelínů (12. a 13. prosince 2015). 

Výstava přináší inspiraci pro využití 
mnohých patchworkových technik 
nejen na běžných předmětech, jako 
jsou deky, přehozy, polštáře, tašky, 
kabelky, šaty, ale také v  textilních 
uměleckých dílech, tzv. artquiltech. 
Výstava JH PATCHWORK je 
přístupná buď samostatně, nebo 
v  rámci prohlídky Domu gobelínů. 
Zároveň zde probíhá dlouhodobá 
výstava „Československý len 
pro New York“, která představuje 
unikátní tapiserii zhotovenou 
v  dílně Marie Hoppe Teinitzerové 
pro Světovou výstavu v  New 
Yorku v  roce 1939. Dům gobelínů 
je otevřen od úterý do  neděle 
od  10.00 do  12.00 a  od  13.00 do 
17.00 hodin. Těšíme se na  vaši 
návštěvu.

Lenka Dvořáková 
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1. 10. 17:30, 20:00
WE ARE YOUR FRIENDS
Hudební/USA/2D
2. 10. 17:30, 20:00
AMERICAN ULTRA
Akční, Komedie/USA/2D
3. - 4. 10. 17:00, 20:00
MARŤAN 
Dobrodružný, Sci-Fi/USA/3D
8. - 9. 10. 17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 
Animovaný/USA/3D
8. - 9. 10. 20:00
LAPUTA
Drama/ČR/2D
10. - 11. 10. 17:00, 20:00
EVEREST
Dobrodružný, Drama /USA, V. Británie/3D
14. 10. 19:00
MLÁDÍ (ART kino)
Drama/Itálie, Francie/2D
15. 10. 17:00, 20:00
LEGENDY ZLOČINU
Krimi, Thriller/V. Británie/2D
16. 10. 17:30, 20:00
THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
Drama, Sportovní/USA/2D
17. - 18. 10. 17:30, 20:00
WILSONOV
Detektivní komedie/ČR/2D
21. 10. 19:00
NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Dobrodružný, Sci-Fi/USA/2D
22. 10. 17:30, 20:00
DOKONALÝ ŠÉF
Komedie, Drama/USA/2D
23. 10. 17:30, 20:00
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Akční, Fantasy/USA/2D
24. - 25. 10. 17:00, 20:00
MUŽ NA LANĚ
Drama, Životopisný/USA/3D
26. - 30. 10. 17:00, 20:00
XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
31. 10 - 1. 11. 17:30
PAN
Fantasy, Dobrodružný/USA/3D
31. 10 - 1. 11. 20:00
PURPUROVÝ VRCH
Gotický horor/USA/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
4. 10.
POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek/ČR/2D
11. 10.
VZPOURA HRAČEK
Pásmo pohádek/ČR/35mm
18. 10.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE  I.
Pásmo pohádek/ČR/35mm
25. 10.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
Pásmo pohádek/ČR/35mm

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

  Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ - 13. - 17. 10. 2015
Jazz jde městem/ Jazz goes to town
Hudební sály, kluby, centrum města. Prestiž-
ní hudební přehlídka, která pravidelně v pě-
ti říjnových dnech přináší do hudebních sálů 
i na méně posluchačsky obvyklá místa Hradce 
Králové jazz ve všech jeho podobách.  Špičko-
ví tuzemští a zahraniční umělci, nové jazzové 
projekty i začínající hudebníci…

CHEB  - 1. - 4. 10. 2015 
18. ročník festivalu Divadlo jednoho herce
16. - 17. 10. 2015 -  Jazz Jam, 
mezinárodní jazzový festival
31. 10. 2015 -  Grand Prix Cheb 2015, 
mezinárodní taneční soutěž

KUTNÁ HORA - 10. 10. 2015
Zámecké jezdecké slavnosti na zámku Kačina
10.00 – 17.00 hodin. Ušlechtilá krása koní se 
opět po roce vrací na zámek Kačina. Budou se 
zde opět konat oblíbené slavnosti věnované 
koním a všemu, co s nimi souvisí.

LITOMYŠL - 2. - 5. 10. 2015
ArchiMyšl 2015
Různá místa ve městě. Oslava světového dne 
architektury, komentované prohlídky, bese-
dy, projekce - spojeno s oslavou 15. narozenin 
Klášterních zahrad.

POLIČKA - 3. 10. 2015
Noční prohlídky na hradě Svojanově
Chcete být u toho, když se na hrad vrátí jeho 
poslední soukromý majitel? Pak si nenechte 
ujít další oživené prohlídky hradu Svojanova 
u Poličky.

TELČ - 3. 10. 2015
Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hodin 
Na Baště
Výlov rybníka z hráze před vstupem do histo-
rického centra, prodej živých ryb a rybích spe-
cialit, hudba, občerstvení. 

TŘEBOŇ - 3. 10. 2015
Jabkobraní 2015 
Masarykovo náměstí. Slavnosti jablek s jab-
lečným trhem i výstavou dětských výtvarných 
prací Jak jsem potkal jablko.

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

Zuzana Bedrnová

  VYBRANÉ ŘÍJNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
EVEREST 
(Everest)
Dobrodružný, Drama /USA, V. Británie/CinemArt/3D

V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho 
přežít. Přesto se najdou lidé, kteří do téhle výšky špl-
hají, aby pokořili Everest, nejvyšší horu světa. Kašlou 
na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se do-
lů už taky nikdy nemusí vrátit. Everest v režii Baltasara 
Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expe-
dic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvate-
lům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých 
let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destina-
cí. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, 
ale táhnou se tam celá procesí dobrodruhů z celého 
světa. Horští vůdci Rob Hall (Jason Clarke) a Scott Fis-
cher (Jake Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují a do své 
expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kte-
ří mají něco za  sebou. Všichni jsou skvěle připravení 
a  vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo 
stát v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, ná-
hlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám ho-
ru zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Do-
kážeme přežít?“ Maximální autenticity dosáhli tvůrci 
mimo jiné tím, že do lokací, kde se natáčelo, zařadili 
kromě Alp a Islandu také základní tábor na úpatí Eve-
restu. Díky dokonalému 3D zážitku si stejně intenzív-
ní pocity z � lmu odnesou i horám neholdující diváci.   
Hrají: Robin Wright, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, 
Clive Standen, Josh Brolin, Sam Worthington, Jason 
Clarke, Emily Watson, Michael Kelly
Režie: Baltasar Kormákur
Hrajeme: 10. a 11. 10. 2015 od 17:00 a 20:00

MUŽ NA LANĚ   
(The Walk)
Drama, Životopisný/USA/Falcon/3D

Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) se pod vedením 
svého skutečného učitele Papa Rudyho (Ben Kingsley) 
a  pozoruhodné skupiny pomocníků z  celého svě-
ta rozhodl překonat obrovské komplikace, a přes ne-
shody, zrady a bezpočet situací, ve kterých šlo doslova 
o život, společnými silami vymyslet a realizovat šílený 
plán. Robert Zemeckis, režijní mistr, znovu v zájmu pů-
sobivého a charakterního příběhu využívá nejmoder-
nějších dostupných technologií. Díky inovativním fo-
torealistickým technikám a kouzlům technologie 3D 
je snímek výjimečnou ukázkou skutečného � lmové-
ho umění, ve které diváci budou moci na vlastní kůži 
zažít Petitovy pocity při chůzi vysoko v oblacích. Film 
se také řadí mezi dnes již vzácnější hrané � lmy, které 
dokáží svým působivým příběhem uchvátit diváky od 
8 do 80 let. Nepodobá se žádnému jinému � lmu, který 
byl dosud natočen.
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, James 
Badge Dale, Ben Kingsley
Režie: Robert Zemeckis
Hrajeme: 24. a 25. 10. 2015 od 17:00 a 20:00

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.falcon.cz
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SPORT
  Kam a kdy za sportem?

Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor B

kolo 2. JH A – Borovany A pá 2. 10. 18:30

kolo 1. JH A – Třeboň A so 3. 10. 10:00

kolo 3. Sokol Tábor A – JH A so 17. 10. 15:00

kolo 4. S. Ústí A – JH A ne 18. 10. 10:30

kolo 6. JH A – VS Tábor B pá 30. 10. 18:30

kolo 5. JH A – Soběslav A so 31. 10. 10:00

Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž C

kolo 1. Třeboň B – JH B so 3. 10. 15:00

kolo 2. Suchdol A – JH B ne 4. 10. 10:30

kolo 4. Veselí A – JH B pá 16. 10. 18:30

kolo 3. JH B – Soběslav B so 17. 10. 10:00

kolo 5. Týn n./V. B – JH B so 31. 10. 15:00

kolo 6. Zliv A – JH B ne 1. 11. 10:30

Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I.

kolo 2. JH C – Majdalena A st 7. 10. 19:00

kolo 3. Novosedly A – JH C pá 16. 10. 20:00

kolo 4. JH C – Č. Velenice B st 21. 10. 19:00

kolo 5. JH C – Lodhéřov A st 28. 10. 19:00

Stolní tenis – Jitka JH + SK JH 1930 D – okresní přebor II.

kolo 2. Jitka JH – K. Řečice B pá 2. 10. 19:00

kolo 2. JH D – N. Včelnice B so 3. 10. 10:00

kolo 3. Lomnice – Jitka JH pá 9. 10. 18:00

kolo 3. Dírná A – JH D so 10. 10. 10:00

kolo 4. Jitka JH – N. Včelnice B pá 16. 10. 19:00

kolo 5. JH D – Č. Velenice C so 24. 10. 10:00

kolo 5. Dírná A – Jitka JH so 24. 10. 10:00

kolo 6. JH D – Jitka JH so 31. 10. 10:00

Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III.

kolo 2. JH E – Novosedly B so 3. 10. 10:00

kolo 3. K. Řečice C – JH E čt 8. 10. 18:30

kolo 5. Třeboň D – JH E po 19. 10. 19:00

kolo 6. Majdalena B – JH E čt 29. 10. 19:00

Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga – skupina C

kolo 6. SION H. Králové – JH ne 1. 11. 11:30

kolo 6. Okříšky – JH ne 1. 11. 16:00

Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga – skupina 5

kolo 2. JH – FBŠ Jihlava ne 4. 10. 09:00

kolo 2. JH – Štíři ČB ne 4. 10. 12:45

kolo 3. FBŠ Jihlava – JH ne 25. 10. 08:00

kolo 3. JH – Světlá n./S. ne 25. 10. 10:30

Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga – skupina 5

kolo 1. Rebels ČB – JH so 3. 10. 09:00

kolo 1. JH – Písek so 3. 10. 12:00

kolo 3. Dačice – JH so 24. 10.

kolo 3. JH – Rebels ČB so 24. 10.

kolo 2. JH – Dačice ne 1. 11.

kolo 2. JH – H.Brod/Tábor ne 1. 11.

Florbal – FK Slovan JH A – muži Regionální liga 
– skupina 5

kolo 2. JH – M. Budějovice so 3. 10. 08:30

kolo 2. JH – Č.Krumlov so 3. 10. 13:30

kolo 5. Tábor – JH so 31. 10.

kolo 5. JH – H. Brod B so 31. 10.

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 3. Štíři ČB B – JH B so 3. 10. 10:30

kolo 3. JH B – Cosa Nostra ČB so 3. 10. 13:30

kolo 6. JH B – Bechyně so 17. 10.

kolo 6. Vodňany – JH B so 17. 10.

kolo 8. JH B – Soběslav so 31. 10.

kolo 8. JH B – Strakonice B so 31. 10.

Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga – skupina B

kolo 1. Dačice – JH so 10. 10. 09:00

kolo 1. JH – Kaplice so 10. 10. 11:30

kolo 2. JH – Č. Krumlov ne 25. 10.

kolo 2. JH – Štíři ČB modří ne 25. 10.

Florbal – FK Slovan JH Blue +Red – mladší žáci 
Jihočeská liga – 3+1

kolo 2. JH Blue – JH Red ne 18. 10. 09:30

kolo 2. Písek – JH Blue ne 18. 10. 10:10

kolo 2. JH Red – Štíři ČB ne 18. 10. 10:40

kolo 2. Písek – JH Red ne 18. 10. 11:20

kolo 2. Štíři ČB – JH Blue ne 18. 10. 11:50

Florbal – FK Slovan JH bílí +blue – elévové Jihočeská liga

kolo 2. Dačice – JH bílí ne 11. 10. 09:00

kolo 2. Meťák Tygři – JH blue ne 11. 10. 09:15

kolo 2. Meťák Lvi – JH bílí ne 11. 10. 09:30

kolo 2. Meťák Lvi – JH blue ne 11. 10. 10:00

kolo 2. JH bílí – Meťák Tygři ne 11. 10. 10:15

kolo 2. JH blue – JH bílí ne 11. 10. 10:45

kolo 2. Dačice – JH blue ne 11. 10. 11:15

kolo 5. JH bílí – Dačice ne 25. 10.

kolo 5. JH blue – Štíři ČB ne 25. 10.

kolo 5. JH bílí – Štíři ČB ne 25. 10.

kolo 5. JH blue – Dačice ne 25. 10.

kolo 5. JH blue – Štíři ČB ne 25. 10.

kolo 5. JH bílí – Dačice ne 25. 10.

kolo 5. JH blue – JH bílí ne 25. 10.

Házená – TJ Házená JH – ženy I. liga

kolo 3. JH – H. Brod so 3. 10. 18:00

kolo 4. Vršovice – JH ne 18. 10. 16:00

kolo 5. JH – Zlín B so 24. 10. 18:00

kolo 6. Most B – JH st 28. 10. 15:00

Házená – TJ Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ

kolo 4. Vršovice – JH ne 18. 10. 18:00

kolo 5. JH – M. Boleslav so 24. 10. 13:00

kolo 6. Lokomotiva ČB – JH st 28. 10. 13:00

Házená – TJ Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ

kolo 3. JH – Cheb so 3. 10. 15:30

kolo 4. Vršovice – JH ne 18. 10. 14:00

kolo 5. JH – Žirovnice so 24. 10. 15:30

kolo 6. Most – JH st 28. 10. 12:30

Házená – TJ Házená JH – starší žákyně krajský přebor 
– jižní Čechy

kolo 1. Písek – JH so 10. 10. 15:00

kolo 2. JH – Písek ne 9. 11. 09:00

Házená – TJ Házená JH – starší žákyně liga Vysočiny

kolo 3. Ledeč n./S. – JH ne 11. 10. 09:00

kolo 3. H. Brod A – JH ne 11. 10.

kolo 3. H. Brod B – JH ne 11. 10.

kolo 3. Velké Meziříčí – JH ne 11. 10.

kolo 5. Žirovnice – JH ne 1. 11. 09:00

kolo 5. Pardubice – JH ne 1. 11.

kolo 5. Velké Meziříčí – JH ne 1. 11.

kolo 5. Ledeč n./S. – JH ne 1. 11.

Házená – TJ Házená JH – mladší žákyně krajský přebor

kolo 2. Třeboň – JH so 3. 10. 11:00

kolo 3. Lokomotiva ČB – JH so 10. 10. 10:00

kolo 4. JH – Strakonice so 17. 10. 11:30

kolo 6. JH – Písek B ne 1. 11. 08:00

kolo 6. JH – Písek A ne 1. 11. 10:00

Házená – TJ Házená JH – starší žákyně liga Vysočiny

kolo 2. H. Brod – JH ne 4. 10. 09:00

kolo 2. Pardubice – JH ne 4. 10.

kolo 2. Ledeč n./S. – JH ne 4. 10.

kolo 2. Velké Meziříčí – JH ne 4. 10.

Házená – TJ Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1

kolo 2. Třeboň – JH so 3. 10. 10:00

kolo 3. Lokomotiva ČB – JH so 10. 10. 09:00

kolo 4. JH – Strakonice A so 17. 10. 10:30

kolo 4. JH – Strakonice B so 17. 10. 12:30

kolo 6. JH – Písek A pá 30. 10. 16:30

kolo 6. JH – Písek B pá 30. 10. 17:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorostenci extraliga

kolo 4. JH – Č. Budějovice so 3. 10. 10:00

kolo 5. JH – Blatná so 10. 10. 11:00

kolo 6. Suchdol – JH ne 18. 10. 11:00

kolo 7. JH – Dobřany so 24. 10. 10:00

kolo 8. JH – HBC Plzeň so 31. 10. 14:00
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Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga

kolo 6. JH – Č. Třebová so 3. 10. 15:00

kolo 7. JH – Opava ne 4. 10. 10:30

kolo 8. Chlumec n./C. – JH ne 11. 10. 14:00

kolo 9. Suchdol – JH ne 18. 10. 15:00

kolo 10. JH – Nové Strašecí so 24. 10. 14:00

kolo 11. JH – M. Boleslav ne 25. 10. 10:30

kolo 12. JH – Rakovník ne 1. 11. 10:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci MČR – JIH

kolo 4. JH – Pedagog ČB ne 4. 10. 14:00

kolo 5. JH – Suchdol so 10. 10. 12:00

kolo 6. JH – Dobřany so 17. 10. 12:00

kolo 7. Prachatice – JH so 24. 10. 10:00

kolo 8. JH – Blatná ne 25. 10. 14:00

Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A

kolo 9. JH – Třeboň so 3. 10. 10:30

kolo 10. Karlovy Vary – JH ne 11. 10. 10:30

kolo 11. JH – Milevsko so 17. 10. 10:30

kolo 12. ZČE Plzeň – JH so 24. 10. 10:15

kolo 13. JH – Hořovicko so 31. 10. 10:30

Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D

kolo 5. Blatná – JH so 3. 10. 14:00

kolo 6. VS Plzeň – JH so 10. 10. 13:30

kolo 7. JH – Protivín so 17. 10. 15:30

kolo 8. Hradiště – JH ne 25. 10. 14:30

kolo 9. JH – Kaplice so 31. 10. 14:00

Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci – krajský přebor ČEZ

kolo 7. JH – Roudné ne 4. 10. 10:00

kolo 8. Hradiště – JH so 10. 10. 10:00

kolo 9. JH – Vodňany ne 18. 10. 10:00

kolo 10. Strakonice – JH so 24. 10. 10:00

kolo 11. JH – Čtyři Dvory ne 1. 11. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci – krajský přebor ČEZ

kolo 7. JH – Roudné ne 4. 10. 12:15

kolo 8. Hradiště – JH so 10. 10. 12:15

kolo 9. JH – Vodňany ne 18. 10. 12:15

kolo 10. Strakonice – JH so 24. 10. 12:15

kolo 11. JH – Čtyři Dvory ne 1. 11. 12:15

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci – krajský přebor ČEZ

kolo 7. JH – Vimperk ne 4. 10. 10:00

kolo 8. Soběslav – JH so 10. 10. 10:00

kolo 9. JH – Milevsko so 17. 10. 10:00

kolo 10. Roudné – JH ne 25. 10. 09:00

kolo 11. JH – Třeboň/Břilice so 31. 10. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci – krajský přebor ČEZ

kolo 7. JH – Vimperk ne 4. 10. 11:45

kolo 8. Soběslav – JH so 10. 10. 11:45

kolo 9. JH – Milevsko so 17. 10. 11:45

kolo 10. Roudné – JH ne 25. 10. 10:45

kolo 11. JH – Třeboň/Břilice so 31. 10. 11:45

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka – krajský přebor ČEZ

kolo 4. JH – Vimperk pá 2. 10. 16:00

kolo 4. JH – Strakonice pá 2. 10. 17:00

kolo 5. Větrovy – JH ne 11. 10. 10:00

kolo 5. Milevsko – JH ne 11. 10. 12:00

kolo 6. Písek U11 – JH pá 16. 10. 15:00

kolo 6. Táborsko U11 – JH pá 16. 10. 17:00

kolo 7. JH – Dynamo ČB pá 23. 10. 14:00

kolo 7. JH – Třeboň pá 23. 10. 16:00

Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka – krajský přebor ČEZ

kolo 4. JH – Vimperk pá 2. 10. 16:00

kolo 4. JH – Strakonice pá 2. 10. 17:00

kolo 5. Větrovy – JH ne 11. 10. 10:00

kolo 5. Milevsko – JH ne 11. 10. 12:00

kolo 6. Písek U11 – JH pá 16. 10. 15:00

kolo 6. Táborsko U11 – JH pá 16. 10. 17:00

kolo 7. JH – Dynamo ČB pá 23. 10. 14:00

kolo 7. JH – Třeboň pá 23. 10. 16:00

Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída – skupina B

kolo 7. JH B – Roudné B so 3. 10. 14:30

kolo 8. Dobrá Voda – JH B so 10. 10. 16:00

kolo 9. JH B – N. Ves/Brloh ne 18. 10. 15:30

kolo 10. Slavia ČB – JH B so 24. 10. 14:30

kolo 11. JH B – Loko ČB ne 1. 11. 14:00

Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ 
– skupina A

kolo 7. Rudolfov – JH B ne 4. 10. 10:00

kolo 8. JH B – Č. Velenice ne 11. 10. 13:00

kolo 9. Borovany – JH B ne 18. 10. 09:30

kolo 10. JH B – Hrdějovice so 24. 10. 10:00

kolo 11. Čtyři Dvory – JH B so 31. 10. 13:00

Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ 
– skupina A

kolo 7. Rudolfov – JH B ne 4. 10. 11:45

kolo 8. JH B – Č. Velenice ne 11. 10. 14:45

kolo 9. Borovany – JH B ne 18. 10. 11:15

kolo 10. JH B – Nemanice so 24. 10. 11:45

kolo 11. Čtyři Dvory – JH B so 31. 10. 14:45

Kopaná – AC Buk, SK Horní Žďár – muži okresní soutěž 
– skupina A

kolo 7. Buk – Deštná so 3. 10. 16:00

kolo 7. Č. Velenice B – H. Žďár ne 4. 10. 16:00

kolo 8. Rapšach – Buk so 10. 10. 16:00

kolo 8. H. Žďár – Lásenice so 10. 10. 16:00

kolo 9. Buk – H. Žďár so 17. 10. 15:30

kolo 10. H. Žďár – Plavsko so 24. 10. 14:30

kolo 10. Halámky – Buk ne 25. 10. 15:30

kolo 11. Buk – Nová Ves n./L. so 31. 10. 14:00

kolo 11. Lodhéřov – H. Žďár so 31. 10. 14:00

Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor 
– skupina A

kolo 4. JH B – Č. Velenice st 30. 9. 17:00

kolo 5. Třeboň B – JH B st 7. 10. 17:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Západ

kolo 6. Řisuty – JH so 3. 10. 17:00

kolo 7. JH – H. Brod st 7. 10. 18:00

kolo 8. Klatovy – JH so 10. 10. 17:30

kolo 9. JH – Trutnov so 17. 10. 18:00

kolo 10. Bílina – JH so 24. 10. 17:30

kolo 11. JH – Děčín st 28. 10. 18:00

kolo 12. Nymburk – JH so 31. 10. 17:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – junioři liga

kolo 3. V. Popovice – JH ne 4. 10. 15:30

kolo 4. JH – Tábor pá 9. 10. 17:00

kolo 5. Kolín – JH ne 11. 10.

kolo 6. Boskovice – JH pá 16. 10.

kolo 7. JH – Chrudim ne 18. 10. 16:30

kolo 8. Krkonoše – JH pá 23. 10.

kolo 9. JH – Třebíč ne 25. 10. 16:30

kolo 10. JH – H. Brod pá 30. 10. 17:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – starší dorost liga

kolo 5. JH – Jablonec n./N. pá 2. 10. 17:00

kolo 6. JH – Kolín ne 4. říjen 16:30

kolo 7. Příbram – JH pá 9. 10. 17:00

kolo 8. JH – Tábor ne 11. 10. 16:30

kolo 9. Písek – JH ne 18. 10.

kolo 10. Poděbrady – JH pá 23. 10.

kolo 11. JH – Žďár n./S. ne 25. 10. 16:30

kolo 12. Krkonoše – JH pá 30. 10.

kolo 13. JH – Chrudim ne 1. 11. 16:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH – mladší dorost liga

kolo 5. Benátky n./J. – JH so 3. 10.

kolo 6. JH – Kolín B ne 11. 10. 11:00

kolo 7. Liberec B – JH ne 18. 10. 10:00

kolo 8. JH – Třebíč ne 25. 10. 11:00

kolo 9. Pardubice B – JH st 28. 10. 09:00

kolo 10. JH – Krkonoše ne 1. 11. 11:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – žákovská liga – 7. třída

kolo 5. JH – Český Krumlov so 3. 10. 12:00

kolo 6. Domažlice – JH so 17. 10. 12:00

kolo 7. JH – Plzeň 1929 so 24. 10. 12:00

kolo 8. Beroun – JH st 28. 10.

kolo 9. JH – Příbram ne 1. 11. 12:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – žákovská liga – 5. třída

kolo 6. JH – Český Krumlov so 3. 10. 10:00

kolo 7. JH – Hluboká n./V. so 10. 10.

kolo 8. Vajgar JH – SLH JH st 14. 10.

kolo 9. Domažlice – JH so 17. 10. 10:00
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kolo 10. JH – Škoda Plzeň so 24. 10. 10:00

kolo 11. Beroun – JH st 28. 10.

kolo 12. JH – Příbram so 31. 10. 10:00

Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. třídy – 
skupina B

kolo 6. JH – Slovan ČB B čt 1. 10. 17:00

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL

kolo 1. JH – Tuři Svitavy so 10. 10.

kolo 2. JH – Kolín st 14. 10.

kolo 3. Brno – JH so 17. 10.

kolo 4. JH – Nymburk st 21. 10.

kolo 5. BK Děčín – JH so 24. 10.

kolo 6. Prostějov – JH st 28.  10.

kolo 7. JH – Opava so 31. 10.

Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga – skupina B

kolo 2. Holice – JH B so 10. 10.

kolo 3. Tesla Pardubice – JH B ne 11. 10.

kolo 4. JH B – Přelouč so 24. 10.

kolo 5. JH B – Chrudim ne 25. 10.

Basketbal – BK Lions JH – junioři liga U19 – skupina A

kolo 2. JH – Horejsek Děčín so 3. 10. 14:30

kolo 3. JH – Litoměřice ne 4. 10. 08:15

kolo 4. GBA Praha B – JH so 17. 10.

kolo 5. BA Nymburk B – JH ne 18. 10.

kolo 6. JH – Chomutov so 31. 10.

kolo 7. JH – Karlovy Vary ne 1. 11.

Basketbal – BK Lions JH – junioři liga U17 – skupina B

kolo 2. JH – Opava so 10. 10.

kolo 3. JH – BCM Ostrava B ne 11. 10.

kolo 4. N. Jičín – JH so 24. 10. 18:00

kolo 5. Zlín – JH ne 25. 10.

Basketbal – BK Lions JH – mladší žáci liga U14 – skupina A

kolo 2. JH – Plzeň so 10. 10.

kolo 3. JH – BA Sparta Praha ne 11. 10.

kolo 4. Písek – JH so 24. 10.

kolo 5. Tigers ČB – JH ne 25. 10.

Basketbal – BK Lions JH – mini žactvo oblastní přebor U12 
– skupina A

kolo 2. Pelhřimov U13d – JH so 10. 10.

kolo 2. Pelhřimov U13d – JH so 10. 10.

kolo 3. Písek B hoši – JH so 24. 10.

kolo 3. Písek B hoši – JH so 24. 10.

Basketbal – BK Lions JH – mini žactvo oblastní přebor U11 
– skupina B

kolo 1. Strakonice dívky – JH ne 4. 10.

kolo 1. Strakonice dívky – JH ne 4. 10.

kolo 2. JH – Pelhřimov hoši ne 18. 10.

kolo 2. JH – Pelhřimov hoši ne 18. 10.

kolo 3. JH – Písek hoši ne 1. 11.

kolo 3. JH – Písek hoši ne 1. 11.

  Letem sportovním světem
ATLETIKA
Jindřichohradecký klub SKOK přibírá do  svých 
řad zájemce o  atletiku, a  sice dívky a  chlap-
ce ve věku od 6 do 15 roků. Tréninky, při nichž 
je možné se přihlásit a zároveň si vyzkoušet své 
schopnosti, se uskutečňují na  atletickém stadi-
ónu v  Jáchymově ulici v  J. Hradci vždy v  úterý 
a ve čtvrtek v době 16.30 – 18.00 hodin. V zim-
ním období se tréninkové jednotky konají 
ve stejných termínech v tělocvičnách V. Základní 
školy na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar.„Kdo 
má chuť něco dělat, ať mezi nás přijde ve spor-
tovním oblečení. Rádi jej u  nás uvítáme,“  tě-
ší se na  nové členy šéf SKOK J. Hradec Otakar 
Kinšt (skokjh@quick.cz,  kinstota@seznam.cz, 
606 934 098).

BASKETBAL
Vždy ve středu od 16.00 do 17.15 hodin se usku-
tečňuje nábor nových hráčů a  hráček do  klu-
bu BK Lions J. Hradec. Chlapci ročníků narození 
2004 až 2010 a dívky 2006 – 2010 jsou očekává-
ni v tělocvičně IV. Základní školy na jindřichohra-
deckém sídlišti Vajgar. „Těšíme se na tebe. Pokud 
rád sportuješ, máš rád kolektivní sporty, tak ne-
váhej a přijď hrát basketbal. Vezmi si sportovní 
obuv a oblečení, přines si nějaké pití na občerst-
vení, případně jestli máš, tak rovněž svůj míč,“ po-
sílají vzkaz trenéři Šárka Štěrbová (605 583 233) 
a Tomáš Vybíral (602 277 146).

CYKLOKROS
Obnovenou  „Velkou cenu Jindřichova Hrad-
ce 2015“ v cyklokrosu čeká v sobotu 17. října již 
V. ročník. Konat se bude na tradiční trati u ryb-
níka Břeskáč v  Dolním Skrýchově u  J. Hradce. 
Start a cíl je před vstupní budovou zdejší střel-
nice v  13.30 hodin, když prezence závodníků 
končí o 30 minut dříve. Závod je určen pro cy-
klokrosová i  MTB kola, přičemž je každá kate-
gorie hodnocena zvlášť. Na muže čeká 18,2 km 
(7 okruhů) dlouhá štreka, ženy a děti do 15 let 
pojedou 3 kola = 7,8 km. Propozice akce lze na-
lézt na webu http://cyklokrosjh.blog.cz/ a bližší 
informace podají i  elitní jindřichohradečtí cyk-
listé Martin Meloun (777  570  874) a  Jan Písař 
(725 129 325), kteří závod organizují.

HÁZENÁ
Desetileté a mladší dívky a chlapce zve do svých 
řad TJ Házená J. Hradec. Pro děti až předškolní-
ho věku je otevřen celoroční nábor, který se ko-
ná každé úterý od  15.30 hodin v  tělocvičnách 
V. Základní školy na jindřichohradeckém sídlišti 
Vajgar a každý pátek od 14.30 hodin v městské 
sportovní hale.

HOKEJBAL
Tělovýchovná jednota HBC Olymp Jindřichův 
Hradec oslavila 9. září již 21. výročí svého vzni-
ku. Za tu dobu se v jejím středu urodilo několik 
hokejbalistů, kteří se dokázali dostat až do  re-
prezentace České republiky v  různých věko-
vých kategoriích. V  dresu národního týmu si 
kupříkladu zahráli Petr Dalík, David Mátl, On-
dřej Průša, Vít Štěch, Antonín Klenot, Bronislav 
Mátl a  další. V  klubu jsou i  medailisté z  evrop-
ských a  světových šampionátů, například sou-
časný trenér týmu mužů Jan Donauschachtl se 
může hrdě chlubit titulem mistra světa. Nynější-
mi českými reprezentanty v Olympu jsou bran-
kář Filip Janák a útočník Martin Remiáš, oba ma-
jí veliké naděje, že budou barvy své země v roce 
2016 hájit na MS v britském She�  eldu. K tomu,
aby v J. Hradci i nadále rostli kvalitní hráči a hráč-
ky, slouží kampaň „Připoj se k nám! Staň se také 

Olympákem!“ Cílem jindřichohradecké jednoty 
je být nejlepší v Jihočeském kraji ve všech kate-
goriích, z toho důvodu přibírá do svých řad kaž-
dého, kdo má o hokejbal zájem. „Znamená to, že 
hlavně hledáme děti ve věku od šesti do čtrnácti 
roků pro družstva mladšího a staršího žactva, ale 
neodmítneme ani nikoho staršího či mladšího,“ 
vzkazuje šéftrenér Olympu Martin Čapek. „Trénu-
jeme na sídlišti Hvězdárna v areálu Základní ško-
ly. Máme nový supermoderní povrch, ten stojí 
za vyzkoušení,“ zve zájemce kouč extraligového 
dorostu Jaroslav Matějka (matej9@seznam.cz, 
601 582 236), jenž sdělí další informace. Mládež 
se připravuje na  hřišti každou středu (15.00 – 
16.30 hodin) a pátek (žactvo 15.00 – 16.30 hodin, 
dorost 17.00 – 18.30 hodin).

KARATE
Každý čtvrtek se mohou dívky a kluci ve věku 6 až 
14 roků přijít přihlásit na nábor, který pořádá klub 
Shindókan J. Hradec ve � tcentru Merkur na sídli-
šti Vajgar. Více informací lze získat prostřednic-
tvím webu www.karatejh.cz nebo od instruktor-
ky Ing. Anny Pastorkové (720 680 059).

LEDNÍ HOKEJ + BRUSLENÍ
Pravidelně každou neděli od  8.30 a  středu 
od 16.00 hodin se koná II. ročník náboru a ško-
ly bruslení pro děti od 4 do 10 let. Hojně navště-
vované akce organizuje Spolek ledního hoke-
je – HC Střelci na Zimním stadiónu Jana Marka 
v  J. Hradci. Při hodinách se o  děvčata a  kluky 
starají zkušení a diplomovaní instruktoři, napří-
klad Zdeněk Ondřej (777 202 756), Christian Eli-
an (727 978 004) a Petr Šachl (723 638 346), což 
jsou někdejší vrcholoví hokejisté, kteří ve sportu 
uspěli i na mezinárodní úrovni a rádi rodičům po-
radí kupříkladu s výběrem bruslí či hokejového 
vybavení. Dětem stačí, aby si vzaly brusle, něja-
ké rukavice, jakoukoliv helmu (cyklistickou, hoke-
jovou, lyžařskou). Naučí se nejen bruslit, ale na-
leznou i nové kamarády a budou se hodně smát.

SOFTBAL
„Po šesti letech se náš klub bude vracet do pra-
videlné mistrovské soutěže, proto jsme znovu 
obnovili činnost a pořádáme stálý nábor nových 
hráčů,“ uvedl člen vedení SK Pharaon J. Hradec 
Martin Stejskal (MartinStejskal15@email.cz, pha-
raon@pharaon.cz, 725  859  941). Jindřichohra-
dečtí softbalisté trénují každou středu a  pátek 
vždy v 16.00 – 17.30 hodin na hřišti v areálu V. Zá-
kladní školy na sídlišti Vajgar v J. Hradci. Více in-
formací nejen o náboru se lze dozvědět na webu 
klubu (www.pharaon.cz), kde je i tabulka věko-
vých kategorií od šestiletých dětí (bee-ball), přes 
žactvo 11 – 13 let (t-ball) až po kadety. 

SPORT PRO VŠECHNY
Odbor Sportu pro všechny při TJ Slovan J. Hra-
dec organizuje také letos „Burzu podzimního 
a  zimního dětského oblečení, sportovních po-
třeb a  hraček“. „Neměňte postavu, změňte šat-
ník,“ vzkazují pořadatelky, jež si vyhrazují právo 
výběru věcí nabízených do výkupu. „Věci muse-
jí být čisté a  v  maximálním počtu šedesáti ku-
sů,“ dodávají. Burza se bude konat 16. – 22. října 
v budově sokolovny TJ Slovan v jindřichohradec-
ké Jarošovské ulici 743/II. Nevyzvednuté peníze 
a věci propadají ve prospěch SPV.
Program – pátek 16. 10.: výkup (13.00 – 16.00 hodin). 
Sobota 17. 10.: prodej (9.00 – 17.00 hodin). Ne-
děle 18. 10.: prodej (9.00 – 17.00 hodin). Pon-
dělí 19. 10.: prodej (9.00 – 18.00 hodin). Úterý 
20. 10.: prodej (9.00 – 18.00 hodin). Čtvrtek 
22. 10.: vyúčtování (14.00 – 15.30 hodin).Více informací na www.jh.cz v sekci Sport.
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ROČNÍ 
OBDOBÍ AVŠAK

INICIÁLY 
REŽISÉRA
LAMAČE

LITR ZUŘIVOST PODĚKO-
VÁNÍ 100M2

OZN. 
MAGNET. 
INDUKCE 
(TESLA)

VYDÁNÍ 
SLOVES. 

DÍLA

MĚSÍC 
(BÁSNICKY)

AMALGAN 
DRASLÍKU

OKRES. 
ARCHIV

CHEM. ZN. 
URANU

1. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY

NÁSTROJ
ŽNEČKY

NEMOCNÝ 
(ANGL.)

FILMOVÁ 
HVĚZDA

STAV BEZ 
VÁLKY

HRDLO

BAREVNÝ 
OBLOUK NA 

OBLOZE
RIZIKO

TUNA

ITALSKY 
SOUHLAS

4. ČÁST 
TAJENKY

SPODNÍ STUPEŇ 
STŘEDNÍHO 
PENSILVANU 
(GEOLOG.)

ŘIDIČ 
LETADLA

SLOVEN. 
DENÍK

STAROVĚKÝ 
STÁT

KULOVITÁ 
BAKTERIE

PÉŘOVÝ 
ŠÁL

ZÁPASIŠTĚ

ŠPENDLÍK 
(ANGLICKY)

SPORT. KLUB

PŘITAKÁNÍ

PAPÍR K 
POKRÝVÁNÍ 

STĚN

BRKO

10X10

STANDARD. 
VELIK. PÍSMA

ČÍNSKÝ 
HODNOSTÁŘ

KINA

BÝT TĚLES-
NĚ SVĚŽÍ

ZDOBENÝ 
VOJENSKÝ 

KABÁT

RIVAL
NEPROMO-

KAVÁ PLAST. 
HMOTA

POSLÁNÍ

CITOSL. 
OŠKLIVOSTI

OZN. PRO 
FIRMU

VŘENÍ

CHEM. ZN. 
DUSÍKU

TREMOR

VLASTNOS-
TI TĚLESA 

JEVIT PÓLY 
(FYZ.)

VLOŽ. PENÍZE 
DO HRY

TOHOTO 
MĚSÍCE

ŘÍM. ČÍSL. 6

NEMOCI

BYLINNÝ 
ODVAR

PAPOUŠEK

SÍDLO V 
NIGÉRII

DESKOVÁ 
HRA

JEDOVATÝ 
TROP. HAD

OSTEN

DONSKÝ 
KOZÁK

BARVA NA 
VAJÍČKA

MAJITEL 
CHATY
OXID 

DUSNATÝ

TYP FORDA

OZNAČ. PRO 
SATELIT

PŘEDL.

ELEMENT 
CHŮZE

UMĚNÍ

KOST 
(ANATOM.)

ATOM 
PŘEDÁVAJÍCÍ 
ELEKTRON

LINKA (ANGL.)

HRDINA

METR

NÁZEV 
HLÁSKY (N)

OBR

PRIMÁTI

UMYVADLO

BOL
HMOTA

OZNAČ. 
POLOMĚRU

SVĚT
OZN. PRO 

HORU 
(MONT)

BEZHOTO-
VOST. PLATBA
LUDOLFOVO 

ČÍSLO

CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

JESTLIŽE 
(SLOV.)

DOVOZ

ŽENA

ŘÍM. ČÍSL. 
500

SPZ PRAHA 
- MĚSTO

SEVER

MRAVNOST 2. ČÁST 
TAJENKY

V OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEC-
KÉHO PIVOVARU JE EXPOZICE 
MUZEA JINDŘICHOHRADECKA 
S NÁZVEM ŽIVOT A DÍLO MA-

RIE HOPPE TEINITZEROVÉ, TA-
TO VÝZNAMNÁ TEXTILNÍ 

VÝTVARNICE BYLA...

NÁPOVĚDA: 

ILL, IKOM, DONOR, ATO-
KAN, ELAM, US, LINE, 

PIN, KHG

KŘÍŽOVKA

VESLOVÁNÍ
Sobota 3. října bude na rybníku Vajgar v J. Hradci 
vyhrazen tradiční veslařské regatě „Chalupa Cup“, 
která se koná na počest jindřichohradeckého ro-
dáka Václava Chalupy, kterému letos bude již 
48 roků. Samozřejmě bude i tentokrát na startu, 
ale nepojede mezi veterány, nýbrž ještě v hlav-
ní kategorii mužů prožene závodníky, kteří jsou 
o  generaci mladší. Právě účast novopečeného 
ústředního trenéra reprezentace České republiky 
a místopředsedy Českého veslařského svazu bu-
de jako vždy tahákem, avšak XXIII. ročník znovu 
nabídne jízdy dětských posádek ve věku přípra-
vek až po veslaře třídy Masters. K vidění budou 

závodníci v  roce 2015 velmi úspěšných klubů 
VK Jiskra Třeboň a  domácího VK Vajgar J. Hra-
dec. Podle obyčeje se kolem Karolinina ostrova 
budou prohánět dračí lodě a originální medaile 
vyrobí akademický malíř Vladimír Krninský. Zá-
čátek celé regaty je naplánován už na 9 hodin.

VODNÍ SLALOM
Letitý již je vodácký závod, který se každoročně 
uskutečňuje na Hamerském potoce. Zní neuvě-
řitelně, že se 3. - 4. října bude konat již jeho LV. 
ročník. Opět se pojede v rámci seriálu „Českého 
poháru vodáků“, přičemž hlavní program je na-
plánován na sobotu 3. října, kdy dospělí závod-
níci v 9.30 hodin zahájí boje s tratí na trase Malý 

Ratmírov – Jindřiš. Nejtěžší úsek je přitom hned 
pod hrází Ratmírovského rybníka, kde je vodác-
ky náročná, ale divácky vděčná část s  peřeje-
mi, zúžený tok a divoká voda. Ve 14.00 hodin se 
od mostu ve Dvorečku vydají na o poznání jed-
nodušší trať, která také má cíl v  Jindřiši, mladí 
vodáci v „Českém poháru mládeže“. Také v tom-
to roce „Hamerák 2015“ pořádají OVT Bohemi-
ans Praha spolu s TJ Slovan J. Hradec. Na neděli 
4. října organizátoři přichystali slavnostní vyhlá-
šení výsledků předchozího dne (8.30 hodin) a po-
té od 9.00 do 14.00 hodin volné splouvání říčky.

Roman Pišný

závodníci v  roce 2015 velmi úspěšných klubů 
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Kulturní kalendář – ŘÍJEN 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. října
NOVÝ ZÉLAND
Cestovatelské promítání
Kavárna Koloniál, Na Hradbách 48

1. října, 16:30 hod.
NA KŘÍDLECH ZA LVA - ČESKOSLO-
VENŠTÍ PILOTI V BITVĚ O BRITÁNII
Přednáška Ondřeje Soukupa a Jiřího Soukupa
Městská knihovna

2. - 4. října
14. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Festival studentského a autorského divadla
ZUŠ J. Hradec

3. října
PENSÉE
Koncert, Kavárna Koloniál, Na Hradbách 48

3. října, 20:30 hod.
DYMYTRY + WALDA GANG 
+ TLUSTÁ BERTA
Koncert, KC Jitka

4. října, 20:00 hod.
HUSITÉ NA TALÍŘI
Dobové stolování a stravování na vlastní 
kůži a zažívací ústrojí. 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

5. října, 19:00 hod.
VALERIE SCHULCZOVÁ, 
ROMAN OLEKŠÁK „LENI“
Divadlo v Řeznické. Divadelní předplatné sk. A.
KD Střelnice

5. října, 19:15 hod.
VÝZNAM ZELENĚ A ZAHRÁDEK 
PRO MÍSTNÍ KLIMA
Přednáška Jaka Pokorného
Dům dětí a mládeže 

5. - 11. října
TÝDEN KNIHOVEN
Městská knihovna

6. října, 14:00 hod.
TICHÝ SVĚT
Přednáška o neslyšících spojené s ukázkou 
online tlumočení
Úřad práce, Janderova 147 - zasedací místnost

6. října, 16:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

6. října, 16:00 hod.
22 + 6 NEJ
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.

6. října, 16:30 hod.
NEUVĚŘITELNÁ INDIE
Přednáška Hany Hosnedlové
Městská knihovna

ÍRÁNU
Přednáška RNDr. Antonína Reitera, Ph.D.
FotoCafé, Kostelní 20/I

15. října, 16:30 hod.
CESTA NA POPRAVIŠTĚ ANEB KATI 
A POPRAVY V DÁVNÉ I NEDÁVNÉ 
HISTORII
Přednáška Vladimíra Šindeláře
Městská knihovna

15. října, 18:00 hod.
MUSIC SEASONS IN PRAGUE
První gala večer Mezinárodního 
hudebního festivalu
Kaple sv. Maří Magdaleny

15. října, 20:00 hod.
LISTOVÁNÍ 2015
Čtení z knihy Michala Viewegha „Zpátky 
ve hře“ za účastí samotného autora
FotoCafé, Kostelní 20/I

16. října, 18:00 hod. 
MUSIC SEASONS IN PRAGUE
Druhý večer Mezinárodního hudebního 
festivalu
Kaple sv. Maří Magdaleny

16. října, 18:00 hod. 
LITERÁRNÍ MICRO SCÉNA
Křest třech básnických sbírek
Nakladatelství EPIKA, Miřiovského 678

17. října, 10:50 hod.
POZNÁVÁNÍ LESA S LESY ČR
Odjezd parním vlakem do Senotína 
na tématickou vycházku 

17. října, 19:00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT S NEZMARY
Účinkuje Jindřichohradecký symfonic-
ký orchestr a Nezmaři, dirigent Petr Píša
KD Střelnice

18. října, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci.
KD Střelnice

20. října, 16:30 hod.
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Přednáška Olgy Šenoldové
Městská knihovna

20. října, 19:00 hod.
ČTVERO ROČNÍCH DOB
Koncert Jihočeské � lharmonie
Kostel sv. Jana Křtitele

22. října, 16:30 hod.
SLUNNÉ ŘECKO
Přednáška Jany Valsové
Městská knihovna

22. října, 18:00 hod.
ŽIVOT BEZ MANIPULACE

POZVÁNKY NA LISTOPAD
Městské akce: Ostatní akce:
•   8. 11.  SENIOR KLUB 
• 11. 11.  „REVIZOR“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 15. 11.  „ČERVENÁ KARKULKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 17. 11.  SEX PRO POKROČILÉ 
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
• 20. 11.  DECHOVÉ TRIO – KONCERT KPH
• 29. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

•   2. 11. DÍVČÍ VÁLKA – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
•   3. – 5. 11.  DÍLNY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ VZEŠLA Z HLÍNY
•   5. 11.  HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK - KONCERT
•   6. 11.  NOČNÍ „DUSIČKOVÁ“ KOMENTOVANÁ 
  PROHLÍDKA KOSTELEM SV. JANA KŘTITELE
•   7. 11 MICHAL NESVADBA
• 11. 11. EVA A VAŠEK - KONCERT
• 13. 11. STO ZVÍŘAT - KONCERT
• 20. 11. HARLEJ - KONCERT
• 21. 11. BEN CHRISTOVAO - KONCERT 
• 23. 11. LISTOVÁNÍ 2015 – SCÉNICKÉ ČTENÍ
• 27. 11. ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

7. října
ALTERNATIVNÍ PŘÍPRAVA KÁVY
Přednáška
Kavárna Koloniál, Na Hradbách 48

7. října, 17:00 hod.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ 
SPOLKU FOKUS
Vernisáž výstavy
Muzeum fotogra� e a MOM

8. října, 9:00 - 15:30 hod.
OTEVŘENÁ OKNA, Z. Ú.
Den otevřených oken 
- prohlídka rozšířených prostor
Chráněné dílny - Pražská 104, Na Piketě 742

8. října, 16:30 hod.
PILÍŘE ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ, 
JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM
Přednáška Josefa Hrdinky
Městská knihovna

8. října, 19:00 hod.
STOLETÁ ELEGANCE „A LA CARTE“
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby
Kaple sv. Maří Magdaleny

9. října, 20:00 hod.
HUSITÉ NA TALÍŘI
Dobové stolování a stravování na vlastní 
kůži a zažívací ústrojí. 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

10. října
ALMOST ACOUSTIC
Koncert, Kavárna Koloniál, Na Hradbách 48

10. října, 13:00, 14:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
ANEB PŘES RÝDŮV KOPEC
Podzimní jízda na ukončení turistické sezóny. 
park pod Gymnáziem V. Nováka 

10. října, 20:00 hod.
OLYMPIC
Koncert, KC Jitka

11. října, 16:00 hod.
LOUPEŽNÍCI NA ČERVENÉM ZÁMKU
Divadelní pohádky v cyklu „Děti s rodiči 
do divadla“
KD Střelnice

12. října, 16:00 hod.
BESEDA O NÁVŠTĚVĚ TIBETU
Beseda se Zdenou Skořepovou
Centrum sociálních služeb J. Hradec

13. října, 16:30 hod.
MAROKO
Přednáška Davida Čančíka
Městská knihovna

13. října, 18:00 hod.
ZA KALONI DO JIHOZÁPADNÍHO 

Diskusní pořad pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko, Růžová 41

22. října, 19:00 hod.
VEČER PRO ŽENY
FotoCafé, Kostelní 20/I

23. října, 19:30 hod.
ZPÍVÁNIÍ NA SCHODECH
Účinkuje Jen tak tak, JUDr. Ivo Jahelka
Gymnázium V. Nováka

23. října, 20:00 hod.
JAKSI TAKSI, KOBLÍŽCI A DALŠÍ
Bene� ční koncert, KC Jitka

24. října, 18:00 hod.
DEN STROMŮ
Přednáška, FotoCafé, Kostelní 20/I

28. října
OSLAVY 97. VÝROČÍ ZRODU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
29. října, 16:30 hod.
ZÁHADY ČESKÝCH DĚJIN
Přednáška Jana Bauera
Městská knihovna

31. října, 21:00 hod.
KEKS
Koncert, KC Jitka

Probíhající výstavy:

ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW 
YORK 
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016

JIHOČESKÉ HRADY A ZÁMKY 
Muzeum fotogra� e a MOM
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

VZEŠLA Z HLÍNY 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 8. 11 2015

JAPONSKÉ HRAČKY 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH II. SV. VÁLKY 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

OBRÁZKY PRO DUŠI 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 10. 2015

ANTONÍN DVOŘÁK V KOMIKSU 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11. 2015

ČESKOSLOVENŠTÍ PILOTI V BITVÉ 
O BRITÁNII 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11. 2015

JH PATCHWORK 
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 12. 2015


